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Sistematização de ações de melhoria implementadas/em curso com base 

nos resultados de inquéritos pedagógicos de 2019/20 

 

- FLUC - 

o Apoiar os estudantes na realização de atividades científicas e culturais 

através do Fundo de Apoio às Iniciativas Científicas e Culturais dos/as 

Estudantes da FLUC; 

o Conclusão da montagem de um novo Laboratório no Departamento de 

Geografia e Turismo; 

o Promoção de algumas reparações no edifício da Faculdade, procurando 

melhorar o conforto, climatização e equipamento de algumas salas de 

aula, anfiteatros, gabinetes e espaços de estudo. 

 

- FDUC - 

o Inauguração de uma nova sala de estudo para os alunos no Palácio 

dos Melos; 

o Aumento do número de turmas com avaliação periódica; 

o Introdução de sinalética nos “gerais”. 

 

- FMUC - 

o Desenvolvimento, em colaboração com os Coordenadores dos MIM e 

MIMD, de estratégias que visem responder aos itens específicos com 

avaliações mais negativas, detetados nos inquéritos – exemplos: 

disponibilização de bibliografia e materiais de apoio; ações para evitar 

a sobreposição de conteúdos entre unidades curriculares; 

o Reforço dos espaços. 

 

 

- FCTUC - 

DARQ 

o Implementação de uma coordenação horizontal (em cada ano) e 

vertical (entre anos) com o intuito de afinar conteúdos disciplinares e 

calendários de avaliações – garantir uniformização e não sobreposição 

de conteúdos e avaliações;  

o Propor uma alteração pontual ao plano de estudos visando uma 

otimização do tempo de elaboração das teses de mestrado.  
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DCT 

o Investimento em novos equipamentos laboratoriais - exemplos:  

Laboratório de Geoquímica; Laboratório de Paleomagnetismo; 

Petrologia (reparação microscópios). 

 

DCV 

o Aquisição de equipamento laboratorial, livros, reagentes; 

 

DEC 

o Aumento do número de turmas práticas das disciplinas do 1.º ano para 
reduzir o número de alunos por turma, por exemplo em Química Geral 
e Topografia. 

 

DEEC  

o Melhoramento das salas de aulas com melhor nível de conforto térmico 

e acústico. 

 

 

DEI 

o Melhoria da infraestrutura do DEI: 

- Obras de manutenção do edifício 

- Aumento da infraestrutura de computação 

- Melhorias na rede wireless 

 

DEM 
o Promoção da divisão de turmas para diminuição do número de alunos 

por turma. 

 

DEQ 

o Equipar/modernizar os laboratórios pedagógicos. 

 

 

DF 

o Instalação de alguns aquecimentos infravermelhos e reparação parcial 
das janelas.  
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DM 

o Aumento do número dos momentos de avaliação no 1.º ano (pequenos 

testes) e estender esta medida aos outros anos da Licenciatura em 

Matemática. 

 

DQ 

o Aquisição de novos equipamentos para laboratórios didáticos e de 

instrumentação que ajudam a colmatar as faltas existentes. 

 

- FFUC - 

o Realização de reuniões intercalares no final de cada semestre com os 

Coordenadores de curso, estudantes e NEF para apresentação dos 

resultados do semestre e proposta de melhorias conjuntas. 

 

- FEUC - 

o Desenvolvimento do projeto para novos espaços de estudo;  

o Realização de cursos de Soft Skills para estudantes. 

 

- FPCEUC - 

o Foram desenvolvidas ações de sensibilização dos estudantes para 

a relevância da sua participação em projetos de investigação 

(verificou-se, inclusivamente, o aumento do número de estudantes 

envolvidos em projetos de investigação). 

 

- FCDEFUC - 

o Ajustamento da carga de esforço: ação deliberativa do Conselho 
Pedagógico - promoção de uma exigência de tarefas de 
aprendizagem e avaliação adequados às horas de trabalho 
correspondentes aos ECTS de cada unidade curricular; 

o Desdobramento das turmas, reduzindo o número de estudantes por 
aula. (LCD, MEEFEBS). 

 
 

- CA - 
o Criação do site de divulgação das exposições organizadas pelo CAUC. 

 

- IIIUC - 

o Reorganização e remodelação dos espaços bem como a aquisição 

equipamentos digitais para a sede do IIIUC que permite disponibilizar mais 

espaços para a lecionação e para os alunos.  


