
Requerimento 

Assunto: Introdução de ponto na ordem de trabalhos da Reunião Geral de Alunos de dia 

4 de maio de 2022 

Exmo. Presidente da Mesa da Reunião Geral de Alunos, Tiago Teles Pita, 

Vimos, por este meio, requerer a inclusão de um ponto na ordem de trabalhos com o 

seguinte título: “Prazo de desinscrição nas provas orais de melhoria”.   

O prazo para desinscrição nas provas orais foi alterado pelo Conselho Académico no dia 

11 de novembro de 2021.  

Desde então, a medida foi mal recebida pela generalidade dos alunos tendo sido 

contestada de forma generalizada na Reunião Geral de Alunos de 24 de janeiro de 2022. 

Tal contestação é desde logo fundamentada pelo prejuízo que a alteração em causa traz 

ao planeamento da época de provas orais, acarretando uma inevitável pioria do sucesso 

académico dos alunos e restringindo, ainda que de forma indireta, a possibilidade de 

realização das respetivas provas.  

Tendo isto em consideração, os conselheiros académicos discentes iniciaram um processo 

de debate no órgão de forma a reverter a medida ou a encontrar outra que sirva, de igual 

forma, os interesses em colisão.  

Após sucessivas reuniões, chegou-se à conclusão de que a medida em causa tinha 

produzido efeitos nocivos para a época de avaliação oral comparativamente com anos 

anteriores. Entre os quais se destacam: 

i) diminuição do número de provas orais;  

ii) aumento das desistências. 

Por isso, sendo que a discussão final de uma nova solução terminará imperativamente na 

próxima reunião de 5 de maio, entendemos ser da maior pertinência integrar os alunos na 

escolha de uma medida que acautele os seus interesses da melhor forma possível, em 

especial, a possibilidade de planeamento da época de avaliação oral. 

De forma a dar conhecimento aos alunos do conteúdo de algumas sugestões dadas por 

outros membros do conselho, avançou-se a possibilidade de: 

 i) Aumentar o prazo de desinscrição para 72h nas orais de melhoria; 



 ii) Prazo de 72h para as melhorias de nota antes da data de início da época de 

avaliação, estando os turnos já publicados. 

Por todas estas razões, requeremos à Mesa da RGA que inclua o ponto supra mencionado 

na ordem de trabalhos e, ainda, que o mesmo seja incluído depois do ponto 2) e antes do 

3), acabando com uma deliberação que determine uma solução a adotar.  

Atentamente, 

Os Conselheiros Académicos Discentes, 

Cláudio Cardona 

Duarte Canau 

Manuel Brandão 

Maria Inês Tuna 

 


