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Pelo Ensino, Pelos Estudantes

Afonso Ribeiro, 5º ano MIM; Ana Cidrais, 3º ano MIM; Ana Lopes, 1º ano MIM;  Catarina Viegas, 1º ano MIM; Frederico Rivera, 3º ano MIM; Gonçalo Coelho, 2º ano MIM; 
Inês Fonseca, 4º ano MIM; Inês Vaz Pato, 3º ano MIM;  João Correia, 4º ano MIM; João Lopes, 5º ano MIM; João Sebastião, 2º ano LCN; Margarida Maurício, 2º ano MIM;



Envolver os estudantes nas questões pedagógicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Lisboa (FMUL) e incentivar a partilha dos seus pareceres, ideias e
ambições acerca do ensino na nossa escola através da disponibilização de formulários
anónimos online, nos quais os mesmos manifestam a sua opinião sobre o tema em
debate;

Fortalecer a aproximação às Comissões de Curso (CC):
A partir de reuniões periódicas, em colaboração com o Departamento de Política
Educativa e Educação Médica (DPEEM), auxiliar as CC na resolução dos problemas
correntes, orientando-as pedagogicamente e promovendo uma relação de
proximidade entre estas e o Conselho Pedagógico (CP);
Clarificação daquelas que são as competências e funções dos Discentes do CP, assim
como as funções das quais as CC devem estar isentas, promovendo um espírito de
diálogo e interajuda.

Continuar a dinamizar o Conselho de Representantes (CR), em conjunto com a Direção
da Associação de Estudantes da Faculdade de Medicina de Lisboa (DAEFML) e os
Discentes do Conselho de Escola (CE), procurando gerir da melhor forma os atuais
desafios inerentes à Educação Médica da nossa Escola;

Continuar a participar na elaboração do programa da Semana de Introdução para os
alunos recém-chegados à FMUL;

Apoiar os alunos em mobilidade (Programa Erasmus, Almeida Garrett e outros), quer
incomings quer outgoings, nomeadamente na resolução de problemas do foro
pedagógico e através da divulgação de novas oportunidades que surjam;

Acompanhar a situação dos colegas que ingressaram na FMUL na sequência do conflito
na Ucrânia, através da integração na comissão criada para o efeito bem como da
colaboração com a DAEFML e os Discentes do CE;

Investir na divulgação dos assuntos académicos de maior interesse para os alunos, via
email, redes sociais e outros meios:

Manutenção da newsletter CP4Students;
Promoção de um contacto facilitado entre a comunidade estudantil e os Discentes do
CP.

Reestruturação dos Anos Pré-clínicos:
Acompanhar e participar ativamente na revisão e implementação da Reforma do
Plano Curricular do 1º, 2º e 3º anos do Mestrado Integrado em Medicina (MIM),
procurando concretizar a visão e os ideais construídos ao longo dos últimos anos.

Reestruturação dos Anos Clínicos:
Acompanhar os trabalhos da Comissão de Acompanhamento da Reforma do Ensino
Clínico (CAREC), garantindo:

Os Estudantes

O Ensino



Um constante acompanhamento da reestruturação dos anos clínicos, em
conjunto com a DAEFML, refletindo acerca das práticas adotadas e procurando
garantir que estas se encontram em linha com as melhores práticas nacionais e
internacionais de ensino médico;
A construção de propostas de solução conjuntas que visem abordar eventuais
problemáticas que suscitadas por esta alteração de modelo;
Uma abordagem definitiva para os estudantes que, reprovando a um exame de 4º
ano, se encontrem com um número de ECTS em atraso superior ao limite definido
em Regulamento Pedagógico para transição de ano.

Reestruturação da Licenciatura em Ciências da Nutrição (LCN):
Acompanhar a implementação da Reforma do Plano Curricular da LCN, a decorrer no
ano letivo 2023/2024.

 Metodologias de ensino e avaliação:
Incentivar a reflexão acerca das metodologias de ensino e avaliação da nossa
Faculdade, promovendo a melhoria de qualidade e inovação das mesmas, numa
simultânea procura de equalização entre as diferentes turmas;
Incentivar e acompanhar a utilização das Grelhas de Objetivos e Avaliação Contínua,
de forma a uniformizar os critérios de avaliação dentro de cada Área Disciplinar;
Promover a elaboração criteriosa do Guião do Aluno de cada Área Disciplinar, bem
como a sua atempada disponibilização na plataforma E-Learning;
De forma a promover a equidade no processo de consulta e revisão de prova, rever o
formato e o procedimento destes protocolos.

Trabalho Final de Mestrado (TFM):
Continuar a acompanhar a implementação do novo Regulamento do TFM da FMUL;
Promover esclarecimentos aos Estudantes sobre o supracitado Regulamento, através
dos meios de divulgação dos Discentes do CP e/ou através de sessões de
esclarecimento, se assim se mostrar necessário.

Tronco Optativo:
Continuar a acompanhar a implementação do Regulamento do Núcleo Curricular
Optativo do MIM, assim como outras reformulações que este dependa;
Assegurar os pontos definidos no Regulamento de Creditações da FMUL.

Inquéritos de Avaliação do Ensino (IAEs):
Refletir sobre o modelo atual de IAEs promovendo a sua otimização e eventual
reestruturação;
Fomentar uma maior adesão ao preenchimento dos IAEs da FMUL;
Continuar a investir na divulgação do Inquérito, em conjunto com o DPEEM da
AEFML e com as CC;
Participar na discussão e análise dos IAEs, colaborando com as CC de forma a que as
reuniões de Conselho de Ano sejam o mais frutíferas possíveis;
Garantir um diálogo construtivo com as Regências e Coordenações das Áreas
Disciplinares na análise e interpretação dos resultados dos IAEs;
Consciencializar a comunidade académica para um correto preenchimento dos IAEs



App myFenix:
Acompanhar a evolução dos trabalhos relativos ao desenvolvimento da referida
aplicação, se assim for requerido.

Progress Testing:
Acompanhar a próxima edição do Progress Testing na FMUL, unindo esforços para
que este decorra da melhor forma;
Clarificar os objetivos do Progress Testing junto dos alunos e investir na sua
divulgação, em conjunto com o DPEEM da AEFML e com as CC;
Procurar adaptar o Progress Testing às necessidades dos alunos.|

Trabalhar em conjunto com os Docentes do CP, procurando cumprir as funções e
responsabilidades do órgão;

Primar por um desempenho pautado pela responsabilidade e seriedade, mantendo o
sentido crítico assente na defesa do melhor interesse dos estudantes;

Regulamento Pedagógico:
Acompanhar a implementação do Regulamento Pedagógico do MIM, assegurando o
seu cumprimento e prestando os esclarecimentos necessários a Discentes e Docentes
relativamente ao que nele está regulamentado, recorrendo ao seu conteúdo em todas
as instâncias em que se revelar necessário;
Incentivar a disponibilização dos enunciados das Provas Teóricas, de acordo com o
recomendado no atual Regulamento Pedagógico, bem como dos critérios de
avaliação das Provas Práticas;
Promover o conhecimento e reconhecimento do Regulamento Pedagógico do MIM
pela comunidade académica;
Acompanhar a implementação do Regulamento Pedagógico da LCN;
Participar na revisão do Regulamento Pedagógico do MIM e da LCN, caso se prove
necessário.

Aprovar o Calendário Letivo dentro dos prazos estipulados;

Estruturar os Calendários de Exames do 1º ao 5º ano do MIM e 1º ao 4º da LCN e analisar
todas as sugestões de alterações indicadas por docentes e discentes atempadamente;

Examinar questões relacionados com a pedagogia na FMUL que nos sejam dirigidas
pelos colegas, docentes ou outros órgãos da faculdade e trabalhar ativamente na
resolução e resposta atempada às mesmas;

Contribuir para o desenvolvimento e a implementação das Jornadas Pedagógicas, tanto
no MIM como na LCN, promovendo o diálogo entre as Regências;

Colaborar com as Regências com vista a uma progressiva melhoria do ensino na FMUL;
Acompanhar os Conselhos de Ano presencialmente, incluindo a análise das respetivas
atas.

O Conselho Pedagógico



Desenvolver uma relação de proximidade com os restantes órgãos da Faculdade,
nomeadamente Direção, Conselho de Escola, Conselho Científico, Departamento de
Educação Médica (DEM), Coordenadores de Ano e Regências, bem como os
representantes dos alunos - a DAEFML, os Discentes do CE, as Mesas de RGAno e as CC;

Potenciar o Beyond MEd, enquanto Congresso de Educação Médica organizado pelo CP,
em colaboração com o DEM, DAEFML e restantes órgãos da FMUL, de forma a que este
evento se torne mais cativante para toda a comunidade académica e médica;

Formação Pedagógica da Comunidade Académica:
Acompanhar o trabalho do DEM na promoção da Formação dos Docentes da nossa
Escola, incentivando um maior número e variedade de formações e tomando
conhecimento da evolução e feedback das sessões.

Monitorizar a implementação da plataforma QuizOne para realização de exames;

Acompanhar as funcionalidades da plataforma FenixEdu em conjunto com a Área
Académica;

Apoiar a Coordenação dos Pólos Administrativos e a Área Académica no incentivo à
utilização da plataforma digital FenixEdu e transmissão de informações por meios oficiais
por parte dos Secretariados;

Sensibilizar a comunidade académica para o papel quer dos Discentes quer dos
Docentes na promoção de um ambiente justo na nossa Escola, onde a meritocracia seja
valorizada.

Garantir que o Regulamento Pedagógico e a ação do órgão estão enquadradas nos
estatutos e regulamentos da Universidade de Lisboa;

Incentivar a colaboração com os órgãos da Universidade de Lisboa, promovendo o apoio
mútuo sustentado na comunicação profícua entre ambas as partes.

A Faculdade

A Universidade

Palavras Finais

Os objetivos a que nos propomos com este Plano Eleitoral apenas serão atingíveis se
conseguirmos sustentar a nossa ação na comunidade estudantil que procuramos
representar. Assim, mais do que apenas a voz de doze estudantes, procuraremos, no âmbito
da nossa ação, ser a voz da comunidade estudantil, lutando por uma formação de qualidade
para todos os estudantes da faculdade.

Cientes do compromisso a que nos propomos, trabalharemos para o honrar, na busca de
soluções conjuntas, no diálogo com as várias entidades que contribuem para o ensino nesta
casa e no foco incondicional no maior objetivo do Conselho Pedagógico: contribuir para uma
melhoria contínua do ensino na FMUL.
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