REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PEDAGÓGICO
DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA
Acta nº 1/2012

O Conselho Pedagógico (CP) da Faculdade de Ciências da Universidade de
Lisboa reuniu ordinariamente no dia 28 de Setembro de 2012, às 9h, na sala 5.4.20,
com a seguinte Ordem de Trabalhos:
1. Eleição do Presidente.
2. Constituição da Mesa do Conselho Pedagógico.
3. 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 José Sousa, João Gomes e Flávia Penim.
1. Eleição do Presidente
Procedeu-se à eleição do Presidente do Conselho Pedagógico por
sufrágio pessoal e secreto de acordo com o Artigo 3.º do Regimento Interno do CP.
Foi eleita por unanimidade a Profª. Helena Iglésias Pereira (9 votos a favor).
2. Constituição da Mesa do Conselho Pedagógico
Nos termos do Art.º 4.º do Regimento Interno do CP, O Presidente do CP
designou como Vice-Presidente da Mesa do Conselho Pedagógico o Prof. Rui Gomes,
que aceitou.
Nos termos do mesmo Art.º 4.º do Regimento Interno, os membros efectivos
estudantes do CP elegeram por unanimidade a estudante Flávia Penim como Vogal da
Mesa do Conselho Pedagógico.
3. Outros assuntos
Foram apontadas algumas falhas no processo de inscrição dos alunos no
presente ano lectivo, em especial nos últimos dias em que não existiam, por vezes,
vagas nas turmas. Foi, porém, enaltecido o facto dos alunos se poderem ter inscrito
on-line a partir de casa ou outro local fora da FCUL.
Tendo em vista uma boa representatividade dos estudantes no CP foi realçada a
necessidade de recorrer a diversos métodos de divulgação (painéis, facebook, caixas
de correio …) para um contacto permanente com as comissões de curso, as comissões
pedagógicas dos Departamentos e a comunidade estudantil em geral.
Foram debatidos casos pontuais de disciplinas de licenciatura da área de
Matemática em regime de funcionamento pós laboral, que por terem menos de 7
alunos funcionam sob o regime tutorial. Foi, também salientada a necessidade dos
alunos contactarem directamente os coordenadores dos cursos/mestrados no que
respeita à escolha de estágios ou disciplinas optativas a realizar noutras faculdades.
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Por último, foi discutida a possibilidade de rever e actualizar o Regulamento de
Avaliações na FCUL, de forma a contemplar também a avaliação de mestrados visto
que o regulamento aprovado em 2009/10 foi essencialmente delineado para
licenciaturas. Por exemplo, poderia ser considerada a eventual introdução de
modalidades alternativas de avaliação final (monografias/trabalhos) em alternativa à
realização de exames finais.
A reunião terminou cerca das 10h30.
Acta aprovada por correio electrónico no dia 15 de
unanimidade dos membros presentes na reunião.
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