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Ata nº 2/2021 

do Conselho Científico da Faculdade de Belas-artes da Universidade de Lisboa 

 

No dia 10 de março de 2021, pelas 10h00, teve início a reunião do Conselho Científico da Faculdade de Belas-

Artes da Universidade de Lisboa, através da plataforma Zoom, presidida pelo professor Ilídio Salteiro e 

secretariada pela professora Ana Bailão, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

1. Votação da ata n.º 1, da reunião de 13 de janeiro de 2021. 

2. Proposta de júri de provas de agregação do professor doutor Carlos Vidal. 

3. Coordenador do Mestrado em Ensino de Artes Visuais. 

4. Comissão de Estudos Pós-graduados. 

5. DSD: Ponto da situação, apresentação, análise e votação. 

6. Alteração da Distribuição de Serviço Docente, Escultura, para o 2º semestre de 2020/2021. 

7. Alteração da Distribuição de Serviço Docente, Desenho, para o 2º semestre de 2020/2021. 

8. Nomeação de dois professores para a Comissão da Avaliação Interna. 

9. Regulamento da Base de Recrutamento Anual de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 

Contratado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

10. Abertura de unidades curriculares  

11. Provas de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos. 

12. Assuntos administrativos 

13. Outros assuntos 

 

 

Estiveram presentes, para além do Presidente da Faculdade de Belas Artes professor doutor Fernando António 

Batista Pereira, os senhores professores doutores Ilídio Óscar Pereira De Sousa Salteiro, António José Santos De 

Matos, José Manuel Da Silva Teixeira, Manuel San Payo, Jorge Carvalho, Sofia Leal Rodrigues, Patrícia Gouveia, 

Mónica Mendes, Américo Luís Enes Marcelino, Jorge dos Reis, Pedro Silva Dias, Fernando Manuel Baeta Quintas, 

Ana Maria Dos Santos Bailão, Delfim José Gomes Ferreira Sardo. 

 

Antes da Ordem de Trabalhos 

O Presidente Fernando António Baptista Pereira esteve presente na reunião, antes da Ordem de Trabalhos, para 

dar a conhecer a visão estratégica para a Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Foram por isso 

abordadas as seguintes questões: 
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➢ Melhoria das condições de trabalho através do aumento de concursos para professores auxiliares de 

carreira e concursos de promoção interna para professores associados e catedráticos. 

 

➢ A FBAUL deverá investir, sempre que possível, em doutorandos bolseiros para darem um mínimo de 

quatro horas semanais em alternativa aos professores. Auxiliares Convidados. Assim, cabe aos 

Diretores de Departamento informarem-se junto dos doutorandos sobre quem está interessado a ter 

funções docentes ao abrigo do nº 4 do Art.º. N.º 5 do Estatuto do Bolseiro de Investigação. 

 

➢ Os Docentes Convidados em regime de contratação docente são da responsabilidade dos Diretores 

de Departamento. 

 

➢ Estão a decorrer neste momento concursos para professores Auxiliares para os Departamentos de 

Pintura (1), Desenho (2) e Equipamento (1). Está igualmente a decorrer um Concurso de Emprego 

Científico para Fotografia.  

 

➢ O Presidente Fernando António Baptista Pereira frisou que de acordo com o Despacho da Reitoria n.º 

5017/2020, que têm como referência o artigo 40.º da lei de Orçamento de Estado para 2020, 

constante da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, as instituições de ensino superior públicas não podem 

proceder a contratações de pessoal, independentemente do tipo de vínculo jurídico que venha a 

estabelecer -se, se as mesmas implicarem um aumento do valor total das despesas com pessoal 

durante o ano em curso, superior a 3 % em relação ao ano de 2019. 

 

➢ Atualmente a FBAUL têm a seu cargo 119 professores, 71 de carreira e 48 convidados, o que 

equivale a 40% do rácio, em vez dos 20 a 30% exigidos (24 a 36 docentes). Estão contabilizados 

cinco professores convidados no Departamento de Pintura e no de Ciências da Arte e do Património, 

seis no Departamento de Arte e Multimédia e no Departamento de Escultura, sete no Departamento 

de Design de Comunicação, nove no de Design de Equipamento e dez no Departamento de Desenho. 

 

Após a indicação destas informações o Presidente da Faculdade de Belas-Artes retirou-se da reunião. 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Votação da ata n.º 1, da reunião de 13 de janeiro de 2021. 

Entrando em seguida no Ponto I da Ordem de Trabalhos e estando presentes 12 dos professores 

convocados, procedeu-se à aprovação da Ata da reunião de 13 de janeiro de 2021. Houve abstenção pelos 

professores Jorge Carvalho e Mónica Mendes por não terem estado presentes.  

 

2. Proposta de júri de provas de agregação do professor doutor Carlos Vidal. 

Entrando de seguida no ponto 2 da Ordem de Trabalhos, o Presidente Ilídio Salteiro informou que a proposta 

de júri para as provas de agregação do professor Doutor Carlos Vidal foi aprovada pelo professor António 
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Matos, porque de acordo com o ponto n. º3 do Art.º 28 dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes os 

membros do Conselho Científico não podem pronunciar -se sobre assuntos referentes: a) A atos relacionados 

com a carreira de docentes com categoria superior à sua. Esse júri é constituído pelos professores 

catedráticos Doutor Francisco Artur de Vaz Tomé Laranjo, Professor Catedrático da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade do Porto; Doutor Bernardo Pinto de Almeida, Professor Catedrático da Faculdade de Belas-

Artes da Universidade do Porto; Doutora Isabel Maria Sabino Correia, Professora Catedrática da Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa; Doutor Josu Larrañaga Altuna, Catedrático da Facultad de Bellas Artes 

da Universidade Complutense de Madrid; Doutor Benito Navarreto Prieto, Professor Catedrático da 

Universidad de Alcalá de Henares. 

 

3. Coordenador do Mestrado em Ensino de Artes Visuais. 

Entrando de seguida no ponto 3 da Ordem de Trabalhos, o Presidente Ilídio Salteiro informou que o professor 

João Paulo Queiroz foi nomeado coordenador do Mestrado Ensino das Artes Visuais pelo Presidente 

Fernando António B. Pereira, depois da sua concordância como Presidente do C. Científico. De seguida 

solicitou ao Conselho que se ratificasse a nomeação nos termos do Art. 8 do Regulamento dos Mestrados 

em Ensino. Procedeu-se à votação, tendo a nomeação aprovada por unanimidade.  

 

4. Comissão de Estudos Pós-graduação 

Entrando de seguida no ponto 4 da Ordem de Trabalhos, o Presidente Ilídio Salteiro informou sobre: 

- O pedido de prolongamento de Federico Troletti para conclusão do plano trabalhos do programa de Pós-

doutoramento, adiado para dezembro de 2023: 

- O projeto de pós-doutoramento de Gustavo Portocarrero orientado pelo professor Fernando António Baptista 

Pereira.  

Ambas as situações foram aprovadas pela Comissão de Pós-Graduados. O Professor José Teixeira apresentou 

as propostas de constituição de júri aprovadas pela Comissão de Estudos pós-graduados, para mestrado e 

doutoramento. 

 

 

5. DSD: Ponto da situação, apresentação e análise  

Os mapas de Distribuição de Serviço Docente (DSD) foram entregues pela maioria dos Departamentos. 

Apenas estavam em falta o Departamento de Escultura e de Pintura.  

Representantes de todos os Departamentos tiveram oportunidade de falar sobre o mapa entregue. 

Tendo os membros do Conselho Científico tido oportunidade de avaliar os mapas antes da reunião, foi 

possível passar à votação dos mesmos. Os mapas de Distribuição de Serviço Docentes entregues foram 

aprovados por unanimidade. 

 

6. Alteração da Distribuição de Serviço Docente, Escultura, para o 2º semestre de 2020/2021 

O prof. José Teixeira informou que houve alterações na DSD do Departamento de Escultura devido aos 

ajustes com a situação pandémica. Tiveram de ser feitos desdobramentos de algumas turmas e ajuste de 

horários.  

As alterações foram aprovadas por unanimidade.  
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7. Alteração da Distribuição de Serviço Docente, Desenho, para o 2º semestre de 2020/2021. 

Houve alterações na DSD do Departamento de Desenho. De acordo com o prof. Américo Marcelino, o DSD 

seguiu a matriz do ano letivo anterior. Vai ser feita uma alteração devido à entrada de novos professores 

auxiliares. Informou ainda que vão manter-se os professores auxiliares já a lecionar devido à procura dos 

cursos de Desenho e ao desdobramento de turmas. Informou ainda que os minors de Desenho são os que 

têm mais procura. As alterações foram aprovadas por unanimidade. 

 

8. Nomeação de dois professores para a Comissão da Avaliação Interna. 

Entrando de seguida no ponto 6 da Ordem de Trabalhos, o Presidente Ilídio Salteiro informou que tinha uma 

proposta de nomeação de dois professores para integrarem a Comissão da Avaliação Interna prevista no 

artigo 19.º dos atuais Estatutos da FBAUL e constituída pelo Presidente do Conselho de Escola, por um 

estudante designado pelos estudantes membros do Conselho Pedagógico, pelo Diretor Executivo. Os 

docentes propostos são a professora doutora Isabel Sabino e o professor doutor Luís Jorge Gonçalves. A 

proposta foi votada e aceite por unanimidade.  

 

9. Regulamento da Base de Recrutamento Anual de Contratação do Pessoal Docente Especialmente 

Contratado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

Entrando de seguida no ponto 7 da Ordem de Trabalhos, foram dados a conhecer os conflitos com os novos 

Estatutos e sua aplicabilidade imediata, nomeadamente acerca da constituição da Bolsa de Interessados. 

Foram por isso feitas duas propostas:  

• Suspensão da aplicação do Regulamento da Base de Recrutamento Anual de Contratação do 

Pessoal Docente Especialmente Contratado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 

• Revisão do Regulamento da Base de Recrutamento Anual de Contratação do Pessoal Docente 

Especialmente Contratado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

A primeira proposta foi votada e aprovada por unanimidade. Ficou definido que cada membro do Conselho 

Científico deveria ler o Regulamento para propor soluções e melhorias em consonância com os Estatutos da 

FBAUL. Ficou igualmente decidido que o Regulamento da Base de Recrutamento Anual de Contratação do 

Pessoal Docente Especialmente Contratado da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa deveria 

ser analisado pelos respetivos Diretores de Departamento e que se deviam pronunciar até 30 de abril de 

2021. 

 

10. Abertura de unidades curriculares  

No âmbito das unidades curriculares o prof. Américo Marcelino fez a sua proposta de alteração da estrutura 

curricular de minors de Desenho que foi aprovada por unanimidade. 

A prof. Mónica Mendes propôs que cada Departamento deveria reconsiderar as optativas de modo a 

aumentar a oferta letiva para o próximo ano letivo. O Presidente Ilídio Salteiro referiu que é preciso ter em 

conta que há optativas com muita procura e outras com procura residual. 

 

11. Provas de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos. 
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Entrando de seguida no ponto 9 da Ordem de Trabalhos, acerca da constituição do júri das provas de acesso 

ao ensino superior para maiores de 23 anos, o Presidente Ilídio Salteiro propôs os professores doutores 

Eduardo Duarte, Artur Ramos e Ricardo Delgado. Após votação a proposta foi aprovada por unanimidade.  

 

12. Assuntos administrativos 

Passou-se de seguida para o ponto 12 da Ordem de Trabalho, a votação para aceitação ou não das 

contratações dos seguintes professores como Professores Auxiliares convidados:  

 

➢ Francisco Albino Leitão Serra de Pina Queirós – Contratação como Professor AUXILIAR CONVIDADO, 

com 55% do vencimento, com os pareceres favoráveis de Pedro Fortuna e de João Pais. 

 

➢ Marta Raquel Nunes Castelo - Contratação como Professora Auxiliar Convidada, com 50% do 

vencimento, com os pareceres favoráveis de João Castro Silva e de José Revez. 

 

➢ Ana Rodrigues da Mata Fernandes - Contratação como Professora Auxiliar Convidada, com 59% do 

vencimento (alteração de 50% para 59%), com os pareceres favoráveis de Pedro Fortuna e João Pais.  

 

Após votação verificou-se que as contratações obtiveram aprovação por unanimidade. 

13. Outros assuntos 

 

Antes de dar por encerrada a sessão, o Presidente levantou a questão sobre a relevância de manter os júris 

das Avaliações Finais uma vez que a Avaliação Contínua deve ser valorizada, bastando por isso a presença 

do(s) docente(s) da respetiva unidade curricular na Avaliação Final. 

Nada mais havendo a tratar ou a informar, a sessão foi encerrada pelas 12h00. 

 

Lisboa, 10 de março de 2021 

O Presidente do Conselho Científico 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 

 

 

 

Secretária das reuniões do Conselho Científico 

Professora Doutora Ana Bailão 
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