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

No dia 27 de janeiro de 2021, pelas 15h00, 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. Vice-presidente do Conselho Pedagógico;   

3.Resolução do requerimento dos alunos da Unidade Curricular de Métodos de Design 

do Mestrado de Design de Equipamento;  

4. Avaliações face à situação COVID 19.    

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, Leonor Freire e Inês Frazão. Faltaram os alunos Laura Lemos, Maria Goulão, 

Miguel Ângelo Castro e Isabela Real.  

1.Informações:  

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

na sexta-feira, dia 22 de janeiro, pela direção da faculdade, com os diretores de todos os 

departamentos, órgãos da faculdade e representantes da associação de estudantes, onde 

foi apresentada a situação da faculdade relativa à suspensão da atividade letivas, decretada 

pelo governo.    

2. Vice-presidente do Conselho Pedagógico:  

O Professor Luís Jorge Gonçalves nomeou ao abrigo do CAPÍTULO V, Artigo 31.º, 

alínea 1, nomear o Professor João Queiroz, como Vice-Presidente do Conselho 

Pedagógico.  

3. Resolução do problema apresentado no requerimento dos alunos da Unidade Curricular 

de Métodos de Design do Mestrado de Design de Equipamento:  

O Professor Luís Jorge Gonçalves propôs que, após conversa com a docente da disciplina, 

Professora Ana Margarida Thudichum de Serpa Vasconcelos, e a sua concordância, a 

avaliação daqueles alunos seria da responsabilidade da coordenação do Mestrado de 

Design de Equipamento. Informou ainda que houve acordo do representante dos alunos 

e da coordenação do mestrado.  

Pela parte dos diversos membros do Conselho Pedagógicos houve concordância com esta 

saída. Desta solução será informada a Direção da Faculdade e o Presidente do Conselho 

Científico.  

4. Avaliações face à situação COVID 19:  

Face ao exposto no ponto das Informações, entende o Conselho Pedagógico que a atual 

situação Pandémica aconselha que as avaliações devem ser realizadas à distância.  



Vivemos uma situação fora da normalidade, do ponto de vista sanitário, como a 

humanidade não vivia há cerca de 100 anos (1918-20), comparável a um estado de guerra 

ou de catástrofe natural, que deve evitar situações de pânico e de agravamento do estado 

pandêmico, pelo que se apela à comunidade educativa da Faculdade de Belas-Artes 

formas criativas e rigorosas de avaliação à distância. A proteção de agora significa salvar 

vidas e que mais cedo poderemos retomar a normalidade na faculdade e nas nossas vidas. 

Não vamos dar vida ao coronavírus.   

 

Ata aprovada por unanimidade 

Lisboa, 19 de fevereiro de 2021 

 

O Presidente o Conselho Pedagógico 

 

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves 


