
 
 

 

 

 

 

Princípios Orientadores da Lista Candidata ao Conselho Pedagógico da NOVA FCSH 
 
 

 

O Conselho Pedagógico é um órgão consultivo cujas competências estão enquadradas pela 

lei, pelos Estatutos da NOVA FCSH, e pelo regimento em vigor. De entre as várias tarefas 

atribuídas ao Conselho Pedagógico sublinhamos a responsabilidade de se pronunciar sobre 

as orientações pedagógicas e métodos de ensino e de avaliação, assim como sobre o processo 

de avaliação do desempenho dos docentes. 

O contexto global atual coloca-nos desafios que procuraremos ter presente ao longo 

deste mandato, nomeadamente, as consequências da pandemia Covid-19 ao nível da 

desigualdade, inclusão e bem-estar, assim como as implicações pedagógicas, didáticas, e 

outras, decorrentes de aceleradas transformações digitais. Por outro lado, a imprevisibilidade 

de um mundo em constante devir traz acrescida necessidade de comprometimento no 

acolhimento e integração de imigrantes e refugiados. 

No panorama nacional é do conhecimento público que as necessidades de 

recrutamento de docentes para o ensino básico e secundário assumiram um carácter 

inadiável e urgente. Um estudo recentemente publicado1 documenta as necessidades de 

recrutamento de novos docentes previstas até 2030/31, o que afetará os atuais cursos de 

formação inicial de professores. 

 

Assim, em linha com o Plano de Atividades para 2022 da NOVA FCSH, e com os seus 

Estatutos, a lista candidata ao Conselho Pedagógico pretende apoiar, globalmente, a 

articulação entre o ensino, a investigação e a prestação de serviços à comunidade. 

 

  

 
1 AAVV (2021). Estudo de Diagnóstico de Necessidades Docentes de 2021 a 2030. DGEEC 

https://www.dgeec.mec.pt/np4/506/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=1305&fileName=DGEEC_Estudo_Diagnostico_de_Necessidade_.pdf


 
 

 

 

Uma vez consideradas as preocupações e sugestões dos colegas que representamos 

apresentaremos propostas enquadradas no plano estratégico da NOVA FCSH. De seguida 

enunciamos as áreas e objetivos que, no contexto presente, se afiguram mais prementes. 

 

Docência 

 

• Incentivar a formação contínua dos docentes integrando a formação digital 

na modalidade de ensino a distância; 

• Valorizar a atividade docente e a interligação ensino-investigação; 

• Divulgar e promover boas práticas, nomeadamente, a partir dos resultados 

obtidos pelo Sistema Interno de Monitorização e Avaliação da Qualidade da 

NOVA (NOVA SIMAQ); 

• Propor uma reorganização dos espaços letivos adequando-os a padrões de 

interação mais favoráveis ao diálogo e trabalho colaborativo, reservando 

outros espaços para atividades académicas de exposição, como palestras, ou 

colóquios, entre outros formatos; 

• Incentivar a frequência e dinamização de formação pedagógica em diferentes 

formatos (presenciais e a distância); 

• Valorizar a oferta de Aprendizagem ao Longo da Vida. 

 

 

Avaliação 

 

• Promover a reflexão sobre instrumentos de avaliação diversificados,  

consentâneos com práticas de ensino centradas nos alunos como 

construtores do seu conhecimento e alinhados com os objetivos de 

aprendizagem; 

• Dinamizar e facilitar estratégias de prevenção de fraude académica, 

nomeadamente de plágio. 

 



 
 

 

Inclusão e universidade cívica 

 

• Refletir sobre a educação no ensino superior na sua dimensão holística e de 

compromisso social, para além do mero benefício individual e/ou 

institucional; 

• Promover o desenvolvimento de programas estruturados (implicando a 

planificação, preparação e reflexão sobre as atividades desenvolvidas) no 

regime de estágio, de voluntariado, ou de mentoria por pares (peer 

mentoring); 

• Aprofundar o potencial de missão cívica da faculdade na educação de 

cidadãos informados, ativos e responsáveis, dando maior visibilidade ao 

propósito de proximidade social (outreach) das humanidades e ciências 

sociais; 

• Propor e apoiar a organização, aconselhamento e orientação de estudantes 

recém-chegados de contextos desfavorecidos, assegurando níveis de literacia 

compatíveis com o prosseguimento de estudos no ensino superior português; 

• Estimular uma maior participação dos estudantes na vida social e cívica / 

política da comunidade civil; 

• Colaborar com os coordenadores de curso e departamentos com o objetivo 

de identificar necessidades de intervenção relativamente a taxas de 

abandono ou insucesso escolar, apoiando propostas de acompanhamento 

tutorial, entre outras estratégias; 

• Apoiar o trabalho desenvolvido no âmbito das Comissões de Curso; 

• Participar e colaborar com a comunidade académica, em diálogo com todas 

as instâncias, deliberativas e outras, tais como o Serviço de Psicologia, 

Igualdade e Inclusão (PsII+). 

Internacionalização 

• Estimular a internacionalização melhorando o acolhimento e integração dos 

estudantes estrangeiros; 

• Incentivar a participação de docentes e de estudantes nacionais em 

programas de mobilidade. 
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Membros efetivos 
 

NOME CATEGORIA 
1. Ana Alexandra Gonçalves de Veloso e Matos 

 
Professora Associada 
(FCSH000646) 

2. Maria do Céu Sernache Caetano Mocho  
 

Professora Auxiliar (FCSH000485) 

3. Carmen Sofia Rodrigues Silva Fonseca 
 

Professora Auxiliar (FCSH000741) 

4. Maria Dulce de Oliveira Pimentel Antunes 
 

Professora Auxiliar (FCSH000298) 

 
Membros suplentes 

 

NOME CATEGORIA 

1. Luísa Mariana de Oliveira Rodrigues Cymbron  
 

Professora Associada 
(FCSH000269) 

2. Maria Zulmira Bandarra de Sousa Veríssimo 
Castanheira  

Professora Auxiliar (FCSH000102) 

 
 

Mandatário 
 

NOME CATEGORIA 

 
José Afonso Teixeira 

 
Professor Auxiliar (FCSH000277) 
 
Docente do Departamento de Geografia e de 
Planeamento Regional 
Gabinete: C108 
Av Berna, 26C 
1069-061 Lisboa 
 
joafteix@fcsh.unl.pt 

 

 


