
ATA 9/2021 

O Conselho Pedagógico da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

No dia 16 de Julho de 2021, pelas 14h30, teve início a reunião do Conselho Pedagógico 

da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, via ZOOM, presidida pelo 

Professor Luís Jorge Rodrigues Gonçalves. Estiveram presentes os Professores, Isabel 

Dâmaso, João Pais, José Revez, Luís Jorge Gonçalves e Pedro Almeida e os alunos, 

Catarina Marcos e Maria Goulão, com a seguinte ordem de trabalhos que incluía: 

 

1.Informações;  

2. Votação das atas das reuniões n.º 6, 7 e 8/2021.  

3. Informar o Conselho Pedagógico que a Dr.ª Maria do Carmo Lobato é a Secretária do 

Conselho Pedagógico;  

4. Retificar o adiamento da entrega das FUC de 16 julho para 23 de julho, com entrega 

junto da secretária do pedagógico;  

5. Votação do novo ciclo de estudos: Mestrado em Design, Território, Identidade e Bens 

Culturais, do Departamento de Design de Equipamento;  

6. Votação das alterações ao ciclo de estudos decorrentes do processo de avaliação da 

A3ES: Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte 

Contemporânea para Conservação e Restauro de Arte Moderna e Contemporânea 

(CRAMC);  

7. Continuação do debate das Alterações no Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências dos Estudantes (RACCE). 

8. Calendário Escolar para o ano letivo 2021/2022, apresentado pela Presidência da 

Faculdade;  

9. Votação do excerto da ata no que se refere aos pontos 4. e 5. Dado que a decisão tem 

de ser enviada à Reitoria.  

 

Ponto 1.Informações;  

Informou-se o conselho que se aguarda a evolução da pandemia para verificar como vai 

decorrer o próximo ano letivo.  

Ponto 2. Votação das atas das reuniões n.º 6, 7 e 8/2021.  

Submetida à votação a ata n.º 6 foi aprovada por unanimidade e as atas 7 e 8 foram 

aprovadas com seis votos a favor e uma abstenção.  

Ponto 3. Informar o Conselho Pedagógico que a Dr.ª Maria do Carmo Lobato é nova 

Secretária do Conselho Pedagógico;  

A Dr.ª Maria do Carmo Lobato assume o cargo de secretária do Conselho Pedagógico a 

par com os secretariados do Conselho Pedagógico e da Presidência.   

Ponto 4. Retificar o adiamento da entrega das FUC de 16 julho para 23 de julho, com 

entrega junto da secretária do pedagógico;  



Foi proposto que a entrega das Fichas de Unidades Curriculares fosse prolongada até 23 

de julho, a serem entregues junto da secretária do CP; 

Ponto 5: Votação do novo ciclo de estudos: Mestrado em Design, Território, Identidade 

e Bens Culturais, do Departamento de Design de Equipamento.  

Aprovado por unanimidade.  

Ponto 6: Votação das alterações ao ciclo de estudos decorrentes do processo de avaliação 

da A3ES: Mestrado em Ciências da Conservação, Restauro e Produção de Arte 

Contemporânea para Conservação e Restauro de Arte Moderna e Contemporânea 

(CRAMC).  

Aprovado por unanimidade.  

7. Continuação do debate das Alterações no Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências dos Estudantes (RACCE). 

Foi aceite continuar a discussão de forma mais aprofundada no início do próximo ano 

lectivo e chegar a conclusões que tenham em conta as diferentes realidades de avaliações 

na faculdade.  

Ponto 8: Calendário Escolar para o ano letivo 2021/2022, apresentado pela Presidência 

da Faculdade.  

Aprovado por unanimidade. 

9. Votação do excerto da ata no que se refere aos pontos 4., 5. e 8., dado que as decisões 

têm de ser enviada à Reitoria e à Presidência.  

Foi justificada a razão da aprovação do extrato da ata, na própria reunião, para os 

processos dos CEs seguirem para a Reitoria e para a Direção. 

O extrato da ata foi aprovado por unanimidade.  

A reunião terminou cerca das 17:30 horas.  

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves 

 

 

 


