
Calendário de Frequências

Após consulta das variadas subturmas no início do passado mês, acerca do Calendário das Frequências, o mesmo 

Calendário foi aprovado no Conselho Académico e apreciado no Conselho Pedagógico (na reunião de 19/04/2021). 

O mesmo calendário pode ser acedido através do seguinte link: https://bit.ly/32Np9F0

Acompanhamento do 2º Semestre 2020/2021

Após um retorno às aulas presenciais, vários são os novos desafios que se impõe ao Conselho Pedagógico nos próximos 

meses (não descurando os demais órgãos). Assim sendo, serão criadas 2 novas comissões para acompanhar tanto as 

questões mais pontuais e técnicas do Semestre, assim como uma outra comissão em que se acompanhará as questões 

relativas aos testes escritos, sendo ambas integradas por parte de conselheiros discentes e docentes do Conselho 

Pedagógico e pela AAFDL, tendo por mim o seu representante. 

IV Jornadas Pedagógicas

Foi realizada na passada Sexta-Feira dia 23 de Abril mais uma edição das Jornadas Pedagógicas da AAFDL, que contou 

com a presença das Senhoras Professoras: Inês Sítima, Joana Costa Lopes e Sílvia Alves. 

Agradeço, às professoras, assim como aos alunos que compareceram, por mais um momento de importante debate 

sobre a Pedagogia na nossa faculdade, assim como os assuntos de maior relevo do ano transato e os aspetos sobre os 

quais devemos olhar em eventos futuros. 

Outros Assuntos

Em sede reunião do Conselho Pedagógico foram levantadas questões relativamente à duração de algumas aulas 

teóricas transmitidas pela plataforma “EduCast” nomeadamente: Direito dos Contratos (3ºB) e Direito Penal                        

(3º A e B). 

Em relação à transição para o modelo presencial foram também levantadas questões no que toca à docência em 

algumas Turmas, nomeadamente: da Unidade Curricular Introdução ao Estudo do Direito II na Turma A e em relação 

ao modo de realização das aulas da Unidade Curricular de Direito Constitucional II na Turma da Noite. 

Foram também debatidas e apresentadas algumas propostas relativamente ao regulamento de avaliação e à estrutura 

do plano curricular da Licenciatura, que serão suscetíveis de futuro debate em sede de Conselho Pedagógico. 

Saudações Académicas,
Vogal do Pedagógico da AAFDL,

Duarte Canau
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