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

No dia 26 de Março de 2021, pelas 17h00, 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.Análise da situação face às disciplinas optativas;  

3.Informação sobre situação dos tradutores de língua gestual no próximo ano letivo. 

4. Designação de estudante designado pelos estudantes membros do Conselho 

Pedagógico, para a  Comissão de Avaliação Interna de Qualidade. 

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

2.Análise da situação face às disciplinas optativas;  

3.Informação sobre situação dos tradutores de língua gestual no próximo ano letivo. 

4. Designação de estudante designado pelos estudantes membros do Conselho 

Pedagógico, para a  Comissão de Avaliação Interna de Qualidade. 

 

1.Informações;  

O Conselho pedagógico foi informado da reunião que reunião a Direção, os presidentes 

do Conselho de Escolha, Científico e Pedagógico, Diretores de Departamentos, Diretora 

Executiva, Chefes de Divisão e Associação de Estudantes, onde se abordou a abertura 

das aulas práticas após a Páscoa. A Faculdade está a realizar um esforço nesse sentido, 

mas aguarda diretivas da DGS e Reitoria.  

2.Análise da situação face às disciplinas optativas;  

Neste ponto não se foi conclusivo, sendo colocadas diversas hipótese para poder 

resolver o problema:  

A) O problema é mais profundo e passa pela organização dos cursos;  

B) Limitar acesso a disciplinas optativas;  



C) Dar uma oferta formativa que tenha menos disciplinas de opção e mais disciplinas de 

um tronco comum.  

 Não se foi conclusivo e a discussão continua.  

3.Informação sobre situação dos tradutores de língua gestual no próximo ano letivo. 

O Conselho foi informado que no próximo ano letivo a gestão dos tradutores de língua 

gestual passa para a competência da Faculdade.  

4. Designação de estudante designado pelos estudantes membros do Conselho 

Pedagógico, para a Comissão de Avaliação Interna de Qualidade. 

Foi solicitado aos estudantes para designarem o seu representante na Comissão de 

Avaliação Interna de Qualidade, de acordo com os Estatutos da Faculdade de Belas-

Artes.  

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves 

 

 


