
 

Acta da Reunião Geral de Alunos da AAFDL  

(14 de Junho de 2013) 

 Aos catorze dias do mês de Junho de dois mil e treze, pelas 13 horas, teve lugar no 
Anfiteatro 8 da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Reunião Geral de Alunos. 
A reunião assumiu carácter extraordinário, tendo sido convocada em processo de urgência, 
ao abrigo dos artigos 17º/nº 1/ a), 18º e 19º dos Estatutos da Associação Académica da 
Faculdade de Direito de Lisboa, e teve a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Informações; 

2. Apresentação do Parecer da Direção da AAFDL sobre a Proposta de 
Regulamento de Avaliação; e  

3. Votação do mérito da Proposta de Regulamento de Avaliação  

 Por falta de quórum, a reunião teve início às 13h30. 

 Como membros da Mesa da RGA estiveram presentes, enquanto Presidente, João 
Marecos, enquanto Vice-Presidente, Ana Teresa Serafino, enquanto Secretária, Bárbara 
Correia e, enquanto suplentes, Tiago Quaresma e Pedro Saldanha.  

  

Ponto 1. Informações 

O Presidente expôs a função da reunião e do órgão Reunião Geral de Alunos da AAFDL e 
exortou à concisão de todos os presentes, bem como ao cumprimento dos tempos 
previstos para discussão. 
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Ponto 2. Apresentação do Parecer da Direção da AAFDL sobre a Proposta de 

Regulamento de Avaliação 

A Presidente da Direção da AAFDL, Francisca Soromenho, informou que o regulamento 
da biblioteca jurídica da AAFDL iria ser publicado no site da FDUL.  

O estudante José Vitorino procedeu à leitura do Parecer.  

 Seguiram-se os pedidos de esclarecimento: 

Pedro Costa questionou a altura da apresentação do referido Parecer. José Vitorino 
justificou com o argumento de que aquele era o momento indicado.  

João Tavares perguntou aos elementos da AAFDL qual era a legitimidade da Direção para 
fazer o Parecer. José Vitorino respondeu que a AAFDL tem legitimidade para fazer o 
Parecer. 

João Marecos, Presidente da Mesa da RGA, esclareceu aos estudantes que caso se adira ao 
Parecer, a proposta do novo regulamento de avaliação será rejeitada, havendo um aumento 
do tempo de discussão.  

Pedro Saraiva questionou se o exposto pela AAFDL era uma proposta ou um parecer, pois 
caso se tratasse de uma proposta, a Direção não tem legitimidade para o fazer. Francisca 
Soromenho respondeu afirmando que se tratava de um parecer.  

Ricardo perguntou qual a opinião da Direção relativamente à época de recurso, uma vez 
que não foi feita nenhuma referência à mesma. Francisca Soromenho clarificou que não 
tendo sido feita nenhuma referência equivale à concordância com a proposta do Conselho 
Pedagógico.  

 

 Não havendo mais pedidos de esclarecimento, seguiram-se as seguintes 
intervenções: 

Cátia Muchacho salientou que concordava com alguns pontos de alteração da proposta da 
Direção. Referiu ainda que discordava da prorrogação do prazo da proposta, explicando 
que a mesma não seria a favor dos estudantes.  

Pedro Costa referiu que o Parecer da Direção só servia para eternizar o atual regulamento. 
Francisca Soromenho defendeu que não haveria decência se o regulamento de avaliação 
passasse na época de exames e que as coisas para serem feitas deveriam ser bem feitas.  

José Queiró relembrou que a Direção promoveu imensos momentos para discussão do 
regulamento de avaliação e relembrou ainda que o facto de se votar contra o parecer não 
significa que se concorde com a alteração do Conselho Pedagógico. Por último referiu que 
não concorda com a dispensa de exame. 

Ponto 3: Votação do mérito da Proposta de Regulamento de Avaliação 

Em primeiro lugar, procedeu-se à votação da proposta do regulamento de avaliação que foi 
rejeitada com 87 (oitenta sete) votos contra, 13 (treze) abstenções e 10 (dez) votos a favor. 
Em segundo lugar, realizou-se a votação do Parecer da Direção da AAFDL. Esta votação 
realizou-se em dois momentos:  



1) Votação do alargamento do prazo de decisão da alteração do regulamento de avaliação. 
Este alargamento foi aprovado com 79 (setenta e nove) votos a favor , 23 (vinte e três) 
abstenções e 18 (dezoito) votos contra. 

Encontram-se em anexo as declarações de voto do Pedro Saraiva e da Cátia Muchacho.   

2) Votação do parecer, que contou com 39 (trinta e nove) votos contra, 56 (cinquenta e 
seis) abstenções e 11 (onze) votos a favor.  

Encontram-se em anexo as declarações de voto do Pedro Saraiva e José Vitorino.  

 

 Não havendo outro assunto a tratar, o Presidente da Mesa da RGA deu a reunião 
por terminada às 15 horas, dela se lavrando a presente acta que, após aprovada pela 
Assembleia, será assinada pelos membros da Mesa da RGA. 
 
O Presidente da Mesa  
 
___________________________________  
   João Marecos 

 
 
A Vice Presidente da Mesa 
 
___________________________________  
   Ana Teresa Serafino  

 

A Secretária da Mesa 
 
___________________________________ 
   Bárbara Amaral Correia 

 
 
O Primeiro Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Tiago Quaresma   

 

O Segundo Suplente da Mesa 
 
___________________________________  
   Pedro Poiret Saldanha  


