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02 de outubro de 2021 

 

 

Assunto: Diretoria Pedagógica - Relatório de atividades e 
planejamento setembro/outubro 2021. 

 

 

Na ultima reunião a diretoria pedagógica de 06 de setembro informou que estaria 

trabalhando na possível 2ª chamada do programa de apadrinhamento. Em continuidade, a 

diretoria lançou inquérito pedagógico, na seguinte ordem: levantamentos de pedido de 

prorrogação de prazo por motivos de parentalidade e enfermidade, entregas de notas de 

relatório do ano 19/20. Por fim, elaboração do evento de boas-vindas dos novos alunos da 

licenciatura junto com AAFDL feito na semana do dia 20 a 24 de setembro, evento de boas-

vindas dos novos alunos mestrado e doutoramento, previsto para 8 de outubro de 2021 

junto com a visita guiada no dia 6 e happy hour no dia 8.  

 

Entre o dia 06 de setembro de 2021 a 02 de outubro de 2021 a diretoria efetuou os seguintes 

trabalho:  

- Criação de todos os formulários de inquéritos que serão lançados ao longo do mês de 

agosto e setembro, todos já criados alguns aguardando o lançamento nas plataformas 

digitais.  

- Lançamento 2 chamada do programa de apadrinhamento. 

- já foi realizado o programa de apadrinhamento, o devido cruzamento entre 

padrinhos/madrinhas e afilhados e declarou previsão para até o dia 03 do presente mês o 
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envio de e-mails para os respectivos padrinhos/madrinhas e afilhados com a divulgação 

dos resultados. 

- Inclusão dos novos afilhados e padrinhos nos  grupos dos padrinhos e afilhados 

- Cuidados com o inquérito referente a prorrogação do prazo por enfermidade e 

parentalidade está sendo tratado com a divisão acadêmica. 

- Trabalho com AAFDL na recepção dos novos alunos da licenciatura na semana do dia 20 

a 24 de setembro. 

- 1º Happy Hour de integração dos novos alunos de todos os ciclos.  

- Participou junto da AAFDL da semana de inscrições do 1º ano da licenciatura com a banca 

do help – duração do dia 27  setembro a 1 de outubro. 

- Acompanhamento diário de respostas a alunos de todos os ciclos.  

 

A diretoria ainda está trabalhando e pretende lançar até a próxima reunião de novembro, 

os outros inquéritos já prontos como também efectuar o evento de boas-vindas dos novos 

alunos da licenciatura junto com FDL e dos mestrado e doutoramento, previsto para 8 de 

outubro, visita guiada dos novos alunos do mestrado e doutoramento no dia 7 de outubro 

em dois horários. Um as 11h da manhã e outro as 14h da tarde, 2º Happy Hour de 

integração dos novos alunos no dia 8 de outubro as 19h, criação dos representantes de 

turmas junto do 2º e 3º ciclo junto com a AAFDL.  

.Por fim, ainda iremos trabalhar na análise de dados do inquérito lançados ao longo 

de outubro para soluções dos problemas dos alunos, como também a continuidade do 

acompanhamento diário e resolução de todos os problemas pedagógicos dos 3º ciclos.  

 

Com os nossos melhores cumprimentos, 
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