
Exmo. Senhor Presidente da Mesa da RGA, Tiago Pita,

Exmos. membros da Mesa da RGA,

No dia 25 de julho de 2022 foi enviado um e-mail aos/às estudantes da FDUL

informando a abertura de um procedimento de consulta pública a um projeto do

Conselho Pedagógico - O regulamento de denúncias e queixas relativas a más

práticas pedagógicas.

O período de consulta pública teve lugar durante a interrupção das atividades

letivas, terminando o seu prazo ainda antes do início do ano letivo 2022-23, para

que o Conselho Pedagógico se preparasse para deliberar, no dia 14 de setembro, a

aprovação ou rejeição deste regulamento.

Este regulamento é de maior interesse para a comunidade estudantil, visto que

regula matérias de extrema importância para a mesma - a forma de como poderá

realizar uma queixa pedagógica, para que esta não seja prejudicada e se viva um

ambiente de aprendizagem e ética dentro da Faculdade.

É extremamente relevante que a comunidade estudantil debata sobre um

documento que afetará todos/as e que poderá ser um regulamento de mudança

dentro de uma Faculdade onde persiste o medo de apresentar queixa.

Assim sendo, e visto que este assunto não foi debatido em RGA, apenas feita uma

sessão de esclarecimento anunciada 24 horas antes da mesma, o Núcleo Feminista

FDUL vem requerer à Mesa da RGA a inclusão do seguinte ponto: “Debate sobre o

Regulamento de denúncias e queixas relativas a más práticas pedagógicas”.

Requeremos ainda a seguinte ordem de trabalhos, devido à necessidade de ter o

máximo de alunos/as na discussão do tema:

1. Período Antes da Ordem do Dia (PAOD);

2. Aprovação da ata da RGA anterior;

3. Debate sobre o Regulamento de denúncias e queixas relativas a más

práticas pedagógicas



4. Discussão e votação das proposta do Caderno Reivindicativo da AAFDL;

5. Discussão e votação da marca Edições Académicas;

6. Outros assuntos

Requeremos ainda que, em conjunto com este requerimento, seja publicada a

proposta do Conselho Pedagógico e consulta pública elaborada pelo Núcleo

Feminista FDUL, de modo que todos/as os/as estudantes tenham acesso a todas as

informações sobre o assunto em questão.

Sem mais assunto, agradecemos a atenção dispensada,

Núcleo Feminista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa


