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

No dia 19 de Fevereiro de 2021, pelas 14h00, 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, com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1.Informações  

2.Votação das atas das reuniões anteriores  

3.Condicionantes pedagógicas face às condições da Pandemia  

4.Normas a observar pelos professores para haver qualidade educativa 

5.Inscrições nas disciplinas optativas do segundo semestre  

 

Estiveram presentes os Professores, Artur Ramos, Isabel Dâmaso, João Pais, João 

Queiroz, José Manuel Revez, Luís Jorge Gonçalves e Pedro Almeida, e os alunos Catarina 

Marcos, Inês Frazão, Isabela Real, Laura Lemos, Leonor Freire, Maria Goulão e Miguel 

Ângelo Castro.   

 

1.Informações:  

O Professor Luís Jorge Gonçalves informou que esteve presente na reunião promovida, 

na sexta-feira, dia 11 de fevereiro, pela direção da faculdade, com os diretores de todos 

os departamentos, órgãos da faculdade e representantes da associação de estudantes. 

Nesta reunião foram apresentadas as perspetivas para as atividades letivas no segundo 

semestre de 2020/21, nomeadamente de continuação das aulas através de sistemas 

ZOOM. As oficinas continuam abertas e a sua utilização deve ser mediante marcação 

entre alunos e professores e com todas as normas de segurança.   

 

2.Votação das atas das reuniões anteriores:   

Ata da primeira reunião foi aprovada por unanimidade.  

Ata da segunda reunião foi aprovada por unanimidade.  

 

 



 

3.Condicionantes pedagógicas face às condições da Pandemia  

Face à Pandemia foi referido pela generalidade de professores e alunos a necessidade de 

haver uma adaptação, face às gravíssimas circunstâncias sanitárias do país. É importante 

cumprir as normas de proteção, mas continuar com as atividade letivas. Na previsão de 

as atividade letivas poderem retomar após a Páscoa, é previsível um prolongamento do 

semestre.   

 

4.Normas a observar pelos professores para haver qualidade educativa: 

4.1. Não são permitidas aulas, em que haja unicamente contato com os alunos através de 

email. No que refere à plataforma Moodle, esta deve funcionar unicamente como apoio, 

tal como os emails.  

4.2. Para as aulas síncronas a faculdade disponibiliza a plataforma ZOOM.  

4.3. Poderão os docentes utilizar outras plataformas, para aulas síncronas, se assim o 

desejarem.  

4.4. As aulas poderão ficar gravadas, para a cesso posterior dos alunos.   

4.5. A FBAUL disponibiliza aos professores, caso o queiram, espaço e meios técnicos 

para lecionarem, a partir da faculdade, com a plataforma ZOOM. 

 

5.Inscrições nas disciplinas optativas do segundo semestre  

Trata-se de uma situação muito complexa que advém de problemas de regulamentação 

dos cursos que importa ser analisada com maior profundidade, pelo que se marcou como 

tema da próxima reunião.  

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves 

 

 

 


