
 

 

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO 
 DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA 

Ata nº3/2017 
 
 O Conselho Pedagógico (CP) da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL) 
reuniu ordinariamente às 16h do dia 26 de Outubro de 2017, na sala 5.4.20, com a seguinte Ordem 
de Trabalhos: 
 

1. Informações. 

2. Resultados dos Inquéritos Pedagógicos. 

3. Outros assuntos. 

 

 A reunião contou com a presença dos professores Carla Kullberg, Deodália Dias, Helena 
Iglésias Pereira, Luís Peralta, Margarida Meireles e Rui Gomes e dos estudantes Bruno Coucello e 
João Pedro Pontes.  
 
1. Informações. 

Os membros presentes não tinham informações a dar. 
 
2. Resultados dos Inquéritos Pedagógicos. 

A reflexão colectiva sobre os resultados dos Inquéritos Pedagógicos (IP) do ano lectivo anterior 
produziu as seguintes observações: (i) a participação por parte dos alunos está a crescer e 
manifestando maior nível de responsabilidade; o CP deve manter, em estreita ligação com os 
coordenadores dos cursos, todos os esforços para incentivar melhor os alunos a valorizar a 
importância das suas opiniões sobre o funcionamento das unidades curriculares, respondendo com 
empenho aos IP; (ii) a repartição dos níveis de satisfação deve passar a estar representada em 5 
classes e não nas actuais 4 classes; (iii) seria interessante simplificar os actuais IP, sem comprometer 
os seus objectivos – a actual plataforma académica, Fénix, permite modificações na estrutura dos IP 
com maior facilidade; os membros do CP aceitaram rever as questões dos IP e partilhar por mail 
possíveis sugestões de alteração.  
 

3. Outros assuntos. 

O Fénix permite utilização de suporte ao funcionamento das unidades curriculares, embora não 
tenha o potencial pedagógico do Moodle. Ainda assim, actualmente os docentes dividem-se sobre 
o uso de uma e/ou outra das plataformas. O CP recomenda a todos os docentes que clarifiquem 
logo no início de cada semestre qual a plataforma pedagógica que usam para apoio ao 
funcionamento da respectiva unidade curricular e anunciem no Fénix qual será a principal 
plataforma de comunicação. 
Não havendo mais assuntos a ser discutidos, a reunião terminou pelas 17h30m. 
 
Ata aprovada por correio eletrónico no dia 18 de Dezembro de 2017 pela maioria dos membros 
presentes na reunião.  


