
ATA 8/2021 

 

 

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

No dia 15 junho às 14:30 horas, via Zoom 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 que 

incluía: com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

1.Informações;  

2. Modelo de Ficha de Unidade Curricular;  

3. Continuação da discussão sobre as alterações no Regulamento de Avaliação de 

Conhecimentos e Competências dos Estudantes (RACCE).  

 

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

Luís Jorge Gonçalves e Pedro Almeida e os alunos, Laura Lemos e Inês Frazão.  

 

1. Informações;  

O Presidente informou da reunião havida da presidência da faculdade com os 

responsáveis pela apresentação de propostas de cursos para o programa “Impulso Jovem”. 

Nessa reunião foi referido que o processo foi muito rápido, com pouca informação 

disponível sobre as regras. Entendem os membros do Conselho que se devia dar 

possibilidade aos doutorandos e que se devia cativar fundos para a contratação de novos 

professores para a carreira docente.  

 

2. Modelo de Ficha de Unidade Curricular para 2021/2024; 

Após consulta aos Serviços Académicos e ao Modelo de Ficha da A3ES, foi aprovada a 

ficha com os seguintes itens:  



 

O Conselho aprovou o envio desta FUC até dia 16 de julho*.  

*Posteriormente o Presidente do Conselho Pedagógico foi informado pela Presidência da 

Faculdade, que a Dr.ª Maria do Carmo Lobato passa a exercer as funções de apoio de 

secretariado ao Conselho Pedagógico, pelo que as FUCs lhe devem ser remetidas. Após 

consulta aos representantes dos departamentos, por parte da secretária do pedagógico, 

Dr.ª Maria do Carmo Lobato, o prazo foi alargado até ao dia 23 de julho.   



3. Alterações no Regulamento de Avaliação de Conhecimentos e Competências dos 

Estudantes (RACCE). 

Continuou-se com a discussão sobre o RACCE. Os membros do Conselho consideram 

debater o número de alunos por turma, a reformulação da metodologia dos júris, e a 

percentagem da avaliação final, em determinadas unidades curriculares, como é caso das 

unidades curriculares de Projeto. Este debate continua na reunião seguinte. 

A reunião terminou cerca das 16.00 horas.  

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Luís Jorge Rodrigues Gonçalves 

 

 


