Conselho Pedagógico
Ata 03/2022

No dia 23 de junho de 2022 reuniu o Conselho Pedagógico da Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, designado a partir de agora por CP, em reunião ordinária, tendo os
trabalhos sido iniciados às 14h com a presença de 9 elementos: Maria Margarida Cruz, António
Casimiro, Henrique Prates, Nuno Matela, Beatriz Castro, Ana Catarina Monteiro, Marília Antunes,
Ana Paula Carvalho e Marta Panão.
A reunião seguiu a ordem de trabalhos com que foi convocada:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informações
Criação do novo ciclo de estudos em Física Médica
Extinção de quatro Mestrados da Geologia
Extinção de Mestrado do DEGGE
Seleção de questões prioritárias para o CP
Organização de grupos de trabalho
Outros assuntos

1. Informações
A Presidente do CP apresentou a motivação na base da versão final do Calendário Escolar para o
ano letivo 2022-2023, nomeadamente as alterações implementadas pela direção considerando
os pareceres do CP e Conselho Científico.
2. Criação do novo ciclo de estudos em Física Médica
A documentação relativa à criação deste novo ciclo de estudos já tinha sido distribuída pelos
membros do CP aquando da convocatória desta reunião. Depois de intervenção de Nuno Matela,
envolvido proximamente na criação deste ciclo de estudos, que expôs as necessidades de criação
do mesmo, assim como as preocupações pedagógicas que foram tidas em conta durante o seu
desenvolvimento, formulou-se o parecer que se segue.
Atendendo a que o Mestrado em Física Médica proposto:
−

promove o desenvolvimento de formação interdisciplinar indispensável para o Serviço
Científico e Técnico à Sociedade, visando responder à necessidade de formação
académica específica para profissionais qualificados na área da Física Médica (Directiva
2013/59/EURATOM, transposta pelo Decreto-Lei n.º 108/2018 e Portaria n.º
254/2021), cumprindo o disposto no Regulamento do Reconhecimento do Especialista
em Física Médica (em anexo à Portaria n.º 254/2021);
− junta o conhecimento especializado e experiência reconhecida de grupos docentes nas
três Escolas envolvidas, permitindo uma formação de excelência aos alunos e futuros
profissionais, sem prejuízo de outros ciclos de estudo da Faculdade de Ciências;
− salvaguarda a igualdade de direitos dos alunos nas três escolas em que frequentam
unidades curriculares,
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o Conselho Pedagógico da Faculdade De Ciências da Universidade de Lisboa deu parecer
favorável à criação do Mestrado em Física Médica.
3. Extinção de quatro Mestrados da Geologia
O CP apreciou as propostas de extinção dos mestrados em Geologia com duração de 1,5 anos
(90 ECTS) discriminados abaixo:
− Mestrado em Geologia (ACEF/1516/0517717)
− Mestrado em Geologia Aplicada (ACEF/1516/0517722)
− Mestrado em Geologia do Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território
(ACEF/1516/0517727)
− Mestrado em Geologia Económica (ACEF/1516/0517732),
fundamentadas pela restruturação profunda da oferta formativa em Geologia, que os substitui
por um novo 2º ciclo de estudos com duração de 2 anos (120 ECTS) na sequência de um 1º ciclo
de estudos com a duração de 3 anos (180 ECTS), reestruturação já aprovada para se iniciar em
2022-2023. Tendo em consideração a fundamentação apresentada e o facto de estar
salvaguardada a possibilidade dos alunos inscritos nos ciclos de estudo cessantes os concluírem
num tempo adequado, o Conselho Pedagógico deu parecer favorável à extinção dos ciclos de
estudo referidos.
4. Extinção de Mestrado do DEGGE
O Conselho Pedagógico apreciou a proposta de extinção do mestrado em Sistemas de Informação
Geográfica - Tecnologias e Aplicações (ACEF/1516/0517797) fundamentada pela restruturação
da oferta formativa na área Geoespacial, que ficará unificada num único 2º ciclo de estudos já em
funcionamento. Tendo em consideração a fundamentação apresentada e o facto de estar
salvaguardada a possibilidade dos alunos inscritos no ciclo de estudo cessante o concluírem até
2024, ou poderem transitar para o Mestrado em Engenharia Geoespacial com creditação das UCs
realizadas, o Conselho Pedagógico deu parecer favorável à extinção do ciclo de estudo referido.
5. Seleção de questões prioritárias para o CP
No seguimento da reunião anterior (30 de maio de 2022) e após discussão prévia dos docentes
e discentes do CP, foram selecionadas as linhas de ação prioritárias do CP. As tarefas
consideradas prioritárias são:
T1.
Definir o regulamento do Conselho Pedagógico, uma vez que este se encontra
desatualizado e faz menção aos antigos estatutos da FCUL, que já não se encontram em
vigor;
T2.
Elaboração de calendário de exames mais flexível, tendo em consideração as
indisponibilidades de natureza religiosa, em colaboração com a Direção. Procura-se
também a criação de um formato calendário de consulta mais simples;
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T3.
Complementar o kit de boas-vindas aos alunos com informação relativa ao CP
e Comissões Pedagógicas e Manual de Conduta;
T4.
Preparação de um manual de conduta do Docente;
T5.
Dinamização de inquérito sobre as metodologias de estudo e aprendizagem
dos alunos, de forma a perceber como motivar/estimular a curiosidade, o interesse e o
trabalho;
T6.
Estudo de novas metodologias de ensino, em harmonia com a tarefa anterior, e
estratégias que permitam a sua implementação na melhoria das metodologias de ensino
e avaliação vigentes, assim como o desenvolvimento de iniciativas de formação dos
docentes nas novas metodologias;
T7.
Estudo de estratégias para a avaliação pedagógica de docentes por pares;
T8.
Inquérito aos docentes sobre avaliação contínua e criação de bancos de
questões para elaboração de questionários online;
T9.
Dinamização de inquérito sobre a criação de um período prévio de
preparação e uniformização de bases dos alunos antes do início das UCs do curso com
identificação das áreas mais importantes.
6. Organização de grupos de trabalho
Após seleção das questões prioritárias, as tarefas T1-T9 foram distribuídas da seguinte forma:
T1 - António Casimiro e Margarida Cruz;
T2, T4 - Ana Paula Carvalho e Margarida Cruz;
T5 - Marta Panão e Henrique Prates;
T6 - Jorge Buescu, Henrique Prates, Nuno Matela, Marta Panão, Beatriz Castro e Marília Antunes;
T7 - António Casimiro e Nuno Matela;
T8 - Teresa Rebelo e Jorge Buescu;
T3, 9 - Alunos do CP (a distribuir entre os presentes e não presentes na reunião).
7. Outros assuntos
Não havendo outros assuntos a reunião foi encerrada às 16h00.
Da reunião foi lavrada a presente Ata que foi aprovada por todos os presentes e é assinada pela
Presidente do Conselho Pedagógico e pelo vogal da mesa que secretariou.

O Presidente

O Secretário

Assinado por: MARIA MARGARIDA COLEN
MARTINS DA CRUZ
Num. de Identificação: 05329687
Data: 2022.07.13 17:01:45+01'00'
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