REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Ata CP/04/2016
O Conselho Pedagógico (CP) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL)
reuniu extraordinariamente no dia 13 de Outubro de 2016, das 10h às 12h 10m, na sala
5.4.20 com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Informações.
2. Apreciação da proposta de Curso de Mestrado “Comunicação e Divulgação das
Ciências”.
3. Calendarização das reuniões com as Comissões Pedagógicas dos cursos a efectuar
durante este semestre.
4. Outros assuntos
A reunião contou com a presença dos professores: Carla Kullberg, Deodália Dias,
Helena Iglésias Pereira, Maria Manuela Rocha, Margarida Meireles, Rui Gomes e Suzana
Nápoles e dos estudantes: Bruno Coucello, Filipa Soares da Silva, João Peixoto e Francisco
Guerreiro.
1. Informações
- A Presidente informou os presentes que a Direcção da FCUL tinha solicitado ao CP para
alertar todos os docentes sobre a importância do lançamento das desistências, nas pautas
de classificação final. O CP considerou muito importante esta informação em particular, para
o tratamento estatístico dos resultados e respectiva análise. Contudo, para que este
objectivo seja alcançado, recomenda que nas pautas, seja criado um campo (coluna) para
este fim.
- A presidente do CP informou que tinha recebido do CP do IST o anúncio do lançamento da
plataforma MOOC, e um pedido de colaboração da presidente do CP do IST na divulgação do
mesmo por parte da FCUL.
- O estudante Bruno Coucello perguntou se o CP já tinha sido consultado sobre o projeto de
novo estatuto da FCUL. A Profª Carla Kullberg disse que aquele teria que ser objeto de
consulta pública e que obrigatoriamente teria de ser publicado em DR (em série reservada
para o efeito); essa publicação esclareceria os procedimentos e prazos para participação.
2. Apreciação da proposta de Curso de Mestrado “Comunicação e Divulgação das
Ciências”.
Após a análise e discussão sobre a proposta de um novo ciclo de estudos (em anexo) com a
participação da FCUL, o CP deu parecer favorável. Contudo, sugeriu uma maior participação
de docentes da FCUL.
3. Calendarização das reuniões com as Comissões Pedagógicas dos cursos a efectuar
durante este semestre.
Foi decidido que o CP reunirá com as Comissões Pedagógicas dos cursos ministrados na FCUL
ainda durante o 1º Semestre. A presidente do CP ficou encarregue de agendar, com os
presidentes dos diferentes departamentos, as datas mais convenientes.
Nada mais havendo a tratar a reunião terminou pelas 12h e 10m.
Acta aprovada por correio eletrónico no dia 18 de Novembro 2016 pela maioria dos
membros presentes na reunião (dois alunos não responderam aos vários mail enviados).
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