
II FORUM INTERNACIONAL DE PEDAGOGIA 
Aspectos NEGATIVOS 
 
1. Não tenho aspectos negativos a apontar 
2. Ser apenas 2 dias! Foi muito bom, uma experiência que nos ficará marcada e que nos introduziu 

ao trabalho de pesquisa/investigação. A iniciativa é espectacular, abre os nossos horizontes, 
visto que dá-nos a oportunidade de conhecer docentes e alunos de outras universidades, de 
outros meios 

3. Foi a demora para fazer as apresentações, mas a organização não tem culpa, porque são coisas 
que acontecem, há sempre imprevistos. Devia ser possibilitado aos alunos participar, pelo 
menos, duas oficinas diferentes. 

4. Não haver uma envolvência geral dos docentes da Universidade local no evento; Não terem os 
alunos e alunas estado mais profundamente envolvidos na dinamização e gestão do evento. 

5. A falta de divulgação assim como a não informação correcta na internet. A descoordenação em 
relação ao dia 22 no DCE e suas oficinas. 

6. Dispersão das comunicações por várias salas impediu que todos fossem vistas por todos. Falta 
de participação dos alunos da Universidade. 

7. Os trabalhos – comunicações, oficinas, mesas redondas foram pensados em horários muito 
próximos. A abertura poderia ter acontecido trazendo informações acerca do contexto sócio-
histórico de onde o evento estar a ser realizado – ILHA TERCEIRA/ACORES. 

8. Conferências e mesas em demasia, para o pouco tempo do evento. Consequentemente pouco 
tempo para as comunicações, que potencialmente envolvem mais os alunos e o seu 
encaminhamento para a investigação. 

9. Problemas ao nível de tecnologias, exemplo computadores. Alguns atrasos. Pelo facto de 
haverem apresentações ao mesmo tempo reduzindo a possibilidade das pessoas verem 
apresentações que eram importantes para si ao mesmo tempo, tendo de optar por uma. 

10. A dispersão das oficinas, com a falta de transporte. 
11. Eu penso que deveria ser mais tempo o Fórum, porque é tudo muito controlado o tempo e, por 

vezes, era necessário debater os assuntos com mais pormenor. No entanto, compreendo que 
talvez não é possível. 

12. A falta de divulgação, uma vez que a assistência nas conferências foi reduzida. O facto das 
comunicações serem distribuídas por várias salas e não podermos ver as apresentações dos 
outros colegas. 

13. Simultaneidade das palestras dos estudantes. Falta de divulgação. 
14. Falta de participação por parte dos alunos. Acho que devia haver um tempinho para as tunas da 

casa actuarem. 
15. Falta de divulgação e consequente pouca audiência. Má gestão do tempo. 
16. Sendo um evento organizado por departamentos da UAç porque é que os alunos inscritos 

tiveram frequência e trabalhos de avaliação marcados nas mesmas datas? 
17. a) A falta de gestão do tempo, pois surgiram muitos atrasos o que dificultou as apresentações 

das comunicações. b) A falta de organização na entrega dos diplomas. 
18. Os alunos todos do Campus de Angra (DCA e DCE) deveriam ter tido dispensa de aulas para 

poderem assistir e participar mais activamente neste evento. Particularmente, no primeiro dia 
deste fórum tinha frequência e aula prática. A nenhuma das duas podia faltar. Assim, só tive a 
possibilidade de participar no segundo dia. 

19. Na minha opinião não existiram aspectos negativos. Mas acho que abria um parênteses e 
indicava os atrasos no início de cada actividade, nomeadamente as comunicações e a falta de 
tempo para esclarecimento de dúvidas e questões relativas às diferentes comunicações. 

20. Fraca adesão dos alunos na participação desta actividade. 
21. Atrasos nas comunicações. Não haver cantina. A não compreensão de uma comunicação numa 

língua estrangeira não dominada pela maioria das pessoas. 
 



Por isso, PROPONHO: 
 
1. Por isso, proponho que continuem assim, estão de parabéns! 
2. Que hajam muitos mais FIPED’s!! Acho que será muito benéfico a continuação deste trabalho. 
3. Que os dias do FIPED deviam se prolongar mais um dia… 
4. No próximo haja maior e muito engajamento dos alunos na dinamização cultural e social do 

evento. Mais alunos a apresentarem seus trabalhos anuais. 
5. Divulgação correcta com entidades competentes (câmaras municipais, juntas de freguesias, etc.) 

divulgar o FIPED na internet com um website apelativo. Planificação correcta (salas) para 
administrar as oficinas assim como o contacto com os docentes dos mesmos, no caso de atraso. 

6. Dispensa das aulas/frequências. Encarar esta participação/presença como indispensável. 
7. Como toda a pesquisa deve ter como princípio a ser relevado o contexto no qual está sendo 

realizado, o fórum deve trazer (se possível) para a abertura o contexto sócio-histórico-cultural 
do contexto aonde está a ser realizado. 

8. Mais tempo para a apresentação de comunicações. 
9. Tentar organizar mais o tempo pensando em que podem haver atrasos. 
10. As oficinas deviam ter sido concentradas num só local, de modo a ser acessível a 

participação/assistência em todos os trabalhos. 
11. Que para o próximo ano seja um horário mais alargado. 
12. … 
13. Maior divulgação junto da comunidade académica. Melhor conjugação de temas e horários das 

palestras. ASPECTO POSITIVO: O preço da inscrição permitiu e motiva a participação nestes 
eventos. Realização de oficinas. 

14. Para a próxima haja dispensa das aulas, ou seja, os alunos em vez de terem aulas normais, 
seriam levados pelos professores para participarem no FIPED. 

15. Um maior empenho na divulgação do evento e de eventos semelhantes por parte da 
universidade e da associação de estudantes da região. 

16. Se os docentes não têm respeito pelos discentes inscritos, penso que devia haver uma 
interferência directa de quem de direito. 

17. a) Um horário mais alargado a fim de evitar atrasos. b) Entrega na hora ou por correio. 
18. A Organização deverá exercer mais pressão sobre a direcção para que os alunos tenham 

dispensa de aulas, de forma a participar mais activamente neste tipo de eventos, que são muito 
importantes para a nossa formação pessoal e profissional. 

19. Neste ponto não se pode fazer grande coisa, pois os atrasos não englobam só a organização, 
mas, sim, também, o público em geral do Fórum. 

20. Que os alunos, primeiramente, deveriam ser dispensados de todas as aulas e actividades, de 
modo a que não sejam prejudicados. Outro ponto a propor é a maior divulgação e o maior 
interesse por parte dos professores, principalmente os desta universidade. 

21. Cumprimento nos horários; verificação atempada de todos os recursos técnicos; aquando de 
comunicadores estrangeiros, estes, deveriam ser portadores de um recurso visual (ex. power 
point) para tentar visualizar e, assim, entender. Este é uma boa maneira para passar a mensagem 
e devia ser aproveitado para passar a mensagem como a do respeito pelos animais e não o 
contrário. 

 


