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Houve queixas sobre o funcionamento da disciplina  

Pensamento Crítico à Senhora Professora Coordenadora da  

Licenciatura em Engenharia Informática (SPCLEI). 

Estas queixas, não sei de quantos alunos, foram comunicadas  

à SPCLEI sem me ser dado qualquer conhecimento.

É sobre este assunto a última aula, que organizo em secções 

de importância crescente.



Aos autores das queixas: nada a lamentar. A minha de decisão de abandonar a 

docência desta cadeira já tinha sido tomada. Sim, abandono a cadeira de 

Pensamento Crítico por incompatibilidade com a SPCLEI, mas isso transcende esta 

aula.



O facto de haver queixas de docentes que não são apresentadas a esses mesmos 
professores, mas sim à SPCLEI, deixou-me perplexo.

Vim a confirmar que esta prática é comum neste ambiente e que outros colegas 
meus viveram situações semelhantes, às mãos da mesma SPCLEI.

Há três aspectos muito importantes que gostaria de referir a este propósito.



Este procedimento está profundamente errado. Moralmente, civicamente 
erradíssimo! É um comportamento inadmissível numa universidade!

A FCUL não tem só responsabilidades na transmissão de conteúdos, tem a 
obrigação primeira de transmitir valores. Nesta caso, esteve longe de promover a 
honestidade, a frontalidade e a cidadania. 
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A FCUL falhou-vos, na sua missão formativa. Mais do que o comportamento de 
alguns alunos, é o comportamento deplorável da FCUL, ao promover este 
procedimento, que tenho de condenar abertamente.
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Muitos de vocês encontrarão, nas suas vidas profissionais futuras, gente pequena 
que exerce funções de direcção/coordenação/fiscalização/... com zelo inversamente 
proporcional ao bom senso.

A atitude correcta nessa altura será evitar ao máximo o recurso a tal gente e resolver 
os problemas interpessoais com dignidade, honestidade e frontalidade.

É lamentável que tenhamos chegado a uma situação em que me sinto obrigado a 
comunicar-vos estes princípios básicos de honra e decência. Os valores servem-se 
melhor pelo exemplo. Desgraçadamente, a FCUL descurou a vossa educação.
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Desabafo final...



Obrigado a todos pelo semestre que vivemos. Boa sorte!


