Inquéritos Pedagógicos:
Após terem sido deliberados nas últimas reuniões, os Inquéritos Pedagógicos foram aprovados na reunião do Conselho
Pedagógico de 29/01/2020. Assim os inquéritos Pedagógicos deverão ser disponibilizados na Plataforma Fénix dia
15/02/2020 . Devido à sobrelotação da Divisão Académica, em relação a pedidos de revisão de nota e em relação à
entrega de testes (devido à situação pandêmica atual), esta foi acordada
como a data mais propícia.
Os inquéritos farão uma filtragem quanto aos alunos tanto em relação às aulas teóricas como práticas e as avaliações
realizar-se-ão numa escala de 0 a 10. Existirão 3 níveis de avaliação:
- funcionamento da equipa docente;
- questões sobre as aulas teóricas;
- questões sobre as aulas práticas;
O tratamento estatístico dos mesmos ficará a cargo da Direção da faculdade.

Recursos do Primeiro Semestre:
De acordo com a nota de esclarecimento (https://bit.ly/2YR6Wo1) , emitida pela Diretora, a Professora Doutora Paula
Vaz Freire, a época de recurso de 1o Semestre será adiada para data a determinar, mantendo o teor do Ponto I, do n.º
4 o Despacho no 6/2021 (https://bit.ly/39V7G1R).
Em relação ao sucedido a AAFDL em conjunto com os Conselheiros Discentes emitiram um comunicado como forma a
explicar como decorreu a tomada desta decisão (https://bit.ly/36Pe9JF).

Comissões e Grupo de Trabalho:
Na reunião do Conselho Pedagógico de 29/01/2021 os respetivos conselheiros docentes e discentes foram repartidos
pelas respetivas comissões cujo trabalho passarei a acompanhar até ao final do ano letivo.
No que toca ao Grupo de Trabalho para o Acompanhamento das Atividades Letivas houve também alterações
relativamente ao corpo discente, que podem ser consultadas no Despacho n.º 9 /2021 (https://bit.ly/3q2DBTK).

Outros Assuntos:
- Foi discutida em sede de Conselho Pedagógico, um erro no enunciado do Exame de Direito Processual Civil do 3.º
Ano, Turma A. A questão foi prontamente solucionada de forma a salvaguardar os alunos que realizaram a prova;
- Foi também reportada uma situação que estaria a acontecer no 4.º Ano Turma, relativamente à falta de cotações nas
correções dos exames que foi também comunicada à equipa docente como forma a ser solucionada atempadamente;
- Relativamente aos atrasos de publicação das notas foram expostas por parte dos discentes algumas listas de
alunos aos representantes dos Serviços Académicos como forma a que as mesmas notas pudessem ser lançadas ,
nomeadamente:
Teoria Geral do Direito CIvil ( 1.º Turma C), Direito da Família ( 2.º Ano Turma A),
Direito Penal ( 3.º Ano Turma A e B), Direitos Reais ( 3.º Ano Turma B);
- Relativamente aos mesmos atrasos e aos atrasos em relação aos atrasos com as digitalizações das provas escritas foi
ressalvado por parte dos representantes da Divisão Académica que a mesma acontecia devido ao número de pedidos
superior a anos anteriores (tendo mais de 2000 pedidos), conjuntamente com a dificuldade que o corpo docente das
respetivas cadeiras tem em se deslocar à faculdade devido à situação pandémcia atual;
Saudações Académicas,
Vogal do Pedagógico da AAFDl,
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