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RGA
N E W S P A P E R

A Mesa da RGA deu nota de que irá realizar-se 
uma nova RGA com o objetivo de apresentar 
propostas para um caderno reivindicativo, a 
entregar aos partidos políticos com assento 
parlamentar, tendo o Presidente de Mesa pedido 
que caso algum aluno tenha propostas para o 
mesmo, que as faça chegar via email, frisando 
ser um marco importante na história da AAFDL.

Foram abordados os casos de assédio que têm 
ocorrido nas traseiras da faculdade, tendo o 
núcleo feminista da faculdade proposto algumas 
medidas para combater esta situação, tais como 
manter a porta da frente aberta e não apenas a 
de trás, já que é menos iluminada; pugnar por 
mais policiamento na área, assim como 
videovigilância fora da faculdade e nas traseiras 
da mesma.

Ordem dos Advogados 

A Presidente da Direção, Catarina Preto, informa 
que teve lugar uma reunião com o CNED sobre o 
tema. Após os alunos serem informados que a 
situação da ordem dos advogados está parada, 
uma vez que o orçamento de Estado foi 
chumbado e a proposta de alteração não foi 
enviada à Assembleia da República, o tema foi 
debatido pelos alunos, sendo por fim proposta 
uma moção pelo aluno Tiago Rodrigues, 
vinculando a Direção da AAFDL à realização de 
uma nova manifestação contra a alteração dos 
estatutos da OA, em articulação com as 
restantes associações de Direito do país. 

Moção aprovada com: 69 votos a favor, 2 votos 
contra e 6 abstenções.

Situação do Conselho Pedagógico
Foi suscitada a questão da alteração do 
Regulamento eleitoral do Conselho Pedagógico, 
visto que se encontra agora em fase de consulta 
pública, tendo o tema sido discutido pelos 
alunos, assim como suscitada qual a posição a 
apresentar ao Conselho de Escola sobre o 
mesmo. Ao averiguar-se que muitos dos alunos 
presentes não se mostravam satisfeitos com o 
atual regulamento, foi proposta a marcação de 
uma nova RGA, para discussão da materialidade 
do regulamento em específico. Para além desta 
proposta, foi apresentada uma moção pelo aluno 
Ramiro Morais, com o intuito de vincular a 
AAFDL no sentido da ilegitimidade do atual 
regulamento, pelo procedimento que levou à sua 
criação. 

Moção aprovada com: 29 votos a favor, 5 votos 
contra e 27 abstenções.

Alteração dos prazos de inscrição nas provas 
orais 

Dadas as queixas que chegaram por parte dos 
alunos face à alteração dos prazos para 
desinscrição das provas orais, o atual Conselho 
Pedagógico propôs ao Conselho Académico uma 
solução segundo a qual a desistência se possa 
fazer 48 horas após o lançamento dos turnos de 
orais, visto que estes apenas saem em janeiro, 
possibilitando que alunos inscritos desde 
dezembro possam repensar a sua inscrição em 
conformidade com os turnos. Outros alunos 
propuseram outras soluções, tais como a 
reversão total da alteração, mantendo-se o prazo 
antigo, assim como a possibilidade de existência 
de um mecanismo próprio no Fénix em que não 
fosse necessária resposta da Divisão Académica 
ao pedido de desistência. 

Os atuais Conselheiros Académicos presentes 
garantiram que apesar de não existirem atas 
sobre a alteração, na próxima reunião irão 
suscitar o porquê da mesma ter tido lugar e levar 
as críticas dos alunos, de forma a tentar 
encontrar uma solução que tanto agrade aos 
alunos como não sobrecarregue a Divisão 
Académica. 



Regulamento de Avaliação 

O Conselho Pedagógico deu nota de que existe há 
algum tempo vontade, por parte dos 
Professores, de alterar o Regulamento de 
Avaliação atual, contudo, consideram que não é o 
momento ideal para deliberar sobre o assunto, 
sendo esta uma decisão estruturante, devido à 
situação frágil em o Órgão se encontra, pelo que 
não o farão até terem lugar as eleições dos novos 
Conselheiros que os legitimem na sua plenitude. 
Até lá, consideram benéfico transmitir o 
pensamento dos Professores acerca do 
regulamento, apelando aos alunos que se 
debrucem sobre o assunto, visto que a discussão 
já se iniciou e possivelmente o assunto será 
futuramente discutido em RGA. Frisam ser 
importante existirem propostas concretas para 
que a posição dos alunos seja trazida ao próximo 
regulamento de avaliação. 
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Nº PARTICIPANTES

17h30: 71 pessoas

37 pessoas

94 pessoas

68 pessoas

17h30: 17 pessoas

Início (18h16): 84 pessoas
Votação (18h22): 83 pessoas

Início (18h25): 87 pessoas
Votação (19h40): 78 pessoas

Início (19h43): 78 pessoas
Votação (22h03): 61 pessoas

Início (23h42): 41 pessoas
Fim (23h55): 37 pessoas  

80
88
94
86
78
74
68

DURAÇÃO

17h30 - 18h15    45 minutos

18h16 - 18h25    9 minutos

18h25 - 19h42    1h18 minutos

19h43 - 23h42    3h59 minutos

23h42 - 23h55    13 minutos

Nº INTERVENÇÕES

7

2

Pedidos Esclarecimento: 1
Intervenções: 10

24

5

34

VOTAÇÃO

Favor: 61
Contra: 0

Abstenções: 16

Favor: 69
Contra: 2

Abstenções: 6

Favor: 29
Contra: 5

Abstenções: 27

21h30
22h
22h30
23h
23h30
23h55

69
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56
52
44
37


