REUNIÃO EXTRAORDINÁRIADO CONSELHO PEDAGÓGICO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Ata nº5/2014

O Conselho Pedagógico (CP) da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa (FCUL) reuniu extraordinariamente no dia 17 de Junho de 2014, às 17h, na
sala 5.4.20, com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Calendário Escolar 2014-15.
2. Extinção do Mestrado em Biologia Molecular Humana
3. Integração dos novos alunos.
4. Outros assuntos.
A reunião contou com a presença dos professores Carla Kullberg, Deodália
Dias, Helena Iglésias Pereira, Manuela Rocha, Margarida Meireles, Rui Gomes e dos
estudantes Diogo Ribeiro, Mariana Marques e Natacha Leitão.
1. Calendário Escolar 2014-15.
A proposta de calendário escolar 2014/15 enviado pela Direção da FCUL foi analisada
e aprovada com a indicação de que a época especial de conclusão deve ser até 30 de
Setembro de 2015, exclusivamente para entrega de dissertações.
2. Extinção do Mestrado em Biologia Molecular Humana
O CP analisou o pedido de extinção do Mestrado em Biologia Molecular Humana e,
face às justificações apresentadas, decidiu não ter nada a opor.
3. Integração dos novos alunos.
Para facilitar a integração dos novos alunos do primeiro ano, o CP elaborou a seguinte
proposta de atividades a decorrer na semana das inscrições (8-12 de Setembro de 2014):
(1) Visitas orientadas pelo Gabinete de Comunicação e Imagem (nos dias 8 e 9 de Setembro).
Contarão com a colaboração da Associação de Estudantes.
(2) Proposta de, na quarta-feira, dia 10 de Setembro, decorrer uma receção formal aos
novos alunos por parte do Diretor na FCUL no anfiteatro 3.2.14. Depois da receção a
Associação de Estudantes encaminharia os alunos para uma festa com a participação da
Tuna.
(3) Atividades do tipo das realizadas no Dia Aberto, dinamizadas pelos Departamentos da
FCUL, mas repensadas para os alunos que ingressam, a realizar preferencialmente nos dias
11 e 12 de Setembro.
(4) Palestras temáticas envolvendo também os professores que lecionam as disciplinas do 1º
ano 1º semestre.
(5) Palestras conduzidas pelo GAPSI sobre o desenvolvimento de competências transversais.
Realizadas em cada departamento, de forma rotativa.
(6) Gabinete do CP aberto aos alunos durante a semana da receção e que contará com o
apoio das comissões pedagógicas dos cursos.
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A Presidente do CP foi mandatada para enviar uma carta aos departamentos a solicitar o seu
envolvimento na organização destas atividades e de outras que considerem igualmente
adequadas.
Ficou decidido que o Programa de Atividades e o grafismo seriam da responsabilidade do
Gabinete de Comunicação e Imagem da FCUL.

4. Outros assuntos.
Nada mais havendo a discutir, a reunião terminou por volta das 19.00h.
Ata aprovada por correio eletrónico no dia 30 de Junho de 2014 por unanimidade
dos membros presentes na reunião.
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