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ATA N.º6 / 2021 

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

 

No dia quinze de setembro de dois mil e vinte um, pelas dez da manhã, teve início a reunião ordinária do 

Conselho Científico da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, através da plataforma Zoom, 

presidida pelo professor doutor Ilídio Salteiro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior, de 7 de julho de 2021; 

2. Informações;  

3. Concurso para 2 vagas de professor auxiliar de Escultura. Aprovação do Júri; 

4. Pedro Costa: proposta de coorientação dos trabalhos conducentes à preparação da sua tese de 

doutoramento;  

5. Proposta de criação da unidade curricular optativa Arte e Sustentabilidade, da responsabilidade do 

professor João Peneda;  

6. Júri das Provas de Agregação do professor António Trindade;  

7. Outros assuntos.  

 

Estiveram presentes os senhores professores doutores Ilídio Salteiro, Mónica Mendes, Delfim Sardo, Pedro Dias, 

Patrícia Gouveia, José Teixeira, Jorge dos Reis, Sofia Rodrigues, Américo Marcelino, Fernando Quintas, Ana Bailão, 

Henrique Costa, Manuel San Payo. 

 

Desenvolvimento da ordem de trabalhos: 

 

1. Aprovação da ata da reunião anterior, de 7 de julho de 2021  

 

O Presidente Ilídio Salteiro iniciou a reunião submetendo para aprovação a ata da reunião ordinária do dia 7 de 

julho de 2021. Foram necessárias correções e também retificações nos nomes dos membros. Passou-se à 

votação e esta foi considerada aprovada por unanimidade.  

 

2. Informações.  

 

De seguida, o Presidente deu informações sobre as eleições para Reitor da Universidade de Lisboa confrontando 

as propostas de ambos os candidatos. Alegou que o candidato Luís Ferreira conhecia por dentro os problemas da 

Universidade de Lisboa. 
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Comunicou ainda que até dezembro deste ano seria feita a avaliação externa do Doutoramento em Belas-Artes, 

motivo pelo qual seriam, em breve, dadas indicações para preenchimento das FUC e da Ficha de Docente aos 

professores que de algum modo participam no plano curricular do Doutoramento. 

Transmitiu de seguida que está a decorrer a avaliação do Centro de Investigação em Belas-Artes e que está a ser 

feito o cálculo para determinar os índices de produção pedidos pela FCT.   

Ainda no seguimento das informações, o Presidente Ilídio Salteiro informou que devido à existência de alguma 

incompatibilidade entre o aluno Octávio Alcântara, doutorando de Arte e Multimédia, e o seu orientador, o 

professor Rogério Taveira, o aluno solicitou outra orientação, explicando as suas razões. O assunto foi remetido 

para o Provedor do Estudante que, após apreciação do litígio, indicou que deveria ser considerado. 

O aluno, para além do orientador da FBAUL, tem um orientador externo da Universidade da Beira Interior. Como 

orientador da FBAUL tem a professora Marta Frade que é da especialidade Escultura e não de Arte Multimédia. 

Esta situação é possível, mas coloca em confronto o Regulamento de Estudos Pós-Graduados da Universidade de 

Lisboa com o Regulamento de Estudos Pós-Graduados da FBAUL. De acordo com a professora Mónica Mendes o 

aluno alegou que a relevância da orientação da professora Marta Frade se prende com o carácter “escultórico” 

da tese. O professor José Teixeira acrescentou que embora o Regulamento seja omisso em relação à 

especialidade, não lhe parece razoável escolher um orientador que tem um perfil diferente do tema central da 

tese.  

Seguidamente informou-se sobre a alteração de serviço docente da professora Odete Palaré, que deixa de ser 

coordenadora do Mestrado de Ensino de Artes Visuais, passando a desempenhar esse cargo o professor João 

Paulo Queiroz. 

De seguida, o professor Ilídio Salteiro chamou a atenção para a disciplina “Audiovisuais” do Departamento de 

Arte Multimédia, que excecionalmente, será dada no segundo semestre. Frisou excecionalmente porque não 

podem ser feitas alterações no Plano de Estudos aprovado pela A3ES. De acordo com a professora Mónica 

Mendes esta alteração deveu-se ao facto da docente não poder lecionar no 1º semestre e referiu que o equilibrio 

das aulas para os alunos entre os dois semestres e o aviso atempado se encontram salvaguardados. 

 

3. Concurso para 2 vagas de professor auxiliar de Escultura. Aprovação do Júri.  

 

Passou-se de seguida ao ponto 3 da Ordem de Trabalhos sobre a abertura de concurso para dois Professores 

Auxiliares na área de Escultura feita pelo professor João Castro Silva. É uma proposta recente e não há ainda a 

proposta de júri. Esta será abordada na próxima reunião. O professor José Teixeira acrescentou que se discutiu o 

tema no Concelho de Departamento, mas que não se podia acrescentar mais nada. Este júri terá de ser 

constituído por professores Associados e por Catedráticos.  
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4. Pedro Costa: proposta de coorientação dos trabalhos conducentes à preparação da sua tese de 

doutoramento.  

Passou-se de seguida para o ponto 4 da Ordem de Trabalhos sobre a proposta de Pedro Carvalho Ferreira da 

Costa, estudante do curso de Doutoramento em Belas-Artes, área de especialização em Design de Comunicação, 

para ter como coorientador o Professor Mario Verdicchio da Università degli studi Bergamo. O doutorando tem a 

declaração de concordância e aceitação do seu orientador e o respetivo requerimento. Deu-se início à votação, 

tendo a coorientação sido aprovada por unanimidade. 

 

5. Proposta de criação da unidade curricular optativa Arte e Sustentabilidade, da responsabilidade do 

professor João Peneda. 

 

O Presidente apresentou aos membros do CC a proposta do professor João Peneda, do Departamento de Ciências 

da Arte e do Património, para a criação de uma UC designada “Arte e Sustentabilidade”. Apesar de existir uma 

justificação para a criação da UC, questionou-se se teria sido aprovada em Conselho de Departamento. Todavia, 

colocou-se a votação, tendo sido aprovada por unanimidade.  

 

6. Júri das Provas de Agregação do professor António Trindade.  

 

Ilídio Salteiro começou por informar quais os membros do júri das provas de Agregação: 

Presidente: Senhor Reitor da Universidade de Lisboa ou quem nomear. 

Vogais: Professora Catedrática Isabel Sabino (FBAUL); Professor Catedrático António Quadros Ferreira 

(FBAUP); Professor Catedrático Vítor Manuel Bairrada Murtinho (DAUC); Professor Catedrático João Pedro 

Sampaio Xavier (FAUP); Professor Catedrático Lino Cabezas Gelabert (UB), Catedrático jubilado de la Universitat 

de Barcelona. 

 

Como se trata da aprovação de um júri para Provas de Agregação, esta só poderá ser feita por professores 

catedráticos. Neste sentido, depois de se ter ouvido o professor catedrático António Matos, enquanto membro 

deste Conselho Científico, a constituição deste júri foi aprovada. 

O Presidente acrescentou ainda que existem mais outros pedidos para Provas de Agregação provenientes dos 

Departamentos de Design de Equipamento, Arte Multimédia, Ciências da Arte e Desenho, que serão 

apresentados na próxima reunião. 

 

7. Outros assuntos.   

 

O professor José Teixeira apresentou as propostas de constituição de júri aprovadas pela Comissão de Estudos 

Pós-Graduados desde o dia 07 de julho de 2021 a 15 de setembro de 2021. As propostas foram aprovadas por 

unanimidade. 
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Posteriormente o Presidente Ilídio Salteiro nomeou como Presidentes de Júri para as provas de doutoramento em 

Belas-Artes de Maria Inês Lopes Pires Henriques Garcia e Isabella Fabri, o professor Américo Marcelino e a 

professora Patrícia Gouveia, respetivamente. 

 

Tendo por base o parecer da Doutora Ana Isabel Tudela Lima Gonçalves de Sousa, Docente e Coordenadora do 

Grupo de Educação Artística do Centro de Investigação e Estudos em Belas-artes (CIEBA), o parecer da 

orientadora Maria Margarida Teixeira Barradas Calado, professora associada jubilada da FBAUL, sobre o Relatório 

de Pós-Doutoramento em Educação Artística intitulado As artes visuais nos primeiros anos de escolaridade: 

curricula, representações e práticas docentes do séc. XX ao séc. XXI, e a qualidade do relatório submetido, o 

Conselho Cientifico decidiu-se pela aprovação do mesmo, por unanimidade, por considerar que se trata de um 

documento de extrema utilidade, com uma reflexão amadurecida sobre o tema. 

 

Passou-se de seguida para a proposta de Contratação da Doutora Carla Paoliello de Lucena Carvalho como 

Professora Auxiliar Convidada, a 19% do vencimento, para o Departamento de Design de Equipamento, para 

lecionação das unidades curriculares de Projecto IV (3 horas semanais), Métodos de Design (1,5 semanais) no 1º 

semestre do ano letivo 2021/2022. Esta proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Também foi apresentada e aceite por unanimidade a proposta de contratação de Diogo Rodrigo Carvalho 

Lourenço, aluno de Mestrado em Design de Comunicação, como monitor para o Departamento de Design de 

Comunicação.  

 

Seguiu-se a proposta de contratação como Professor Auxiliar Convidada, a 33% do vencimento, o Doutor Pedro 

José Gentil-Homem Correia da Silva, para lecionação das unidades curriculares de Introdução ao Design e Projeto 

III, no ano letivo 2021/2022. Esta proposta também foi aprovada por unanimidade.  

 

Para finalizar foi colocada à aprovação a proposta de contratação como assistente convidada, a 0% do 

vencimento, a mestre Cecília Andrade Carujo, como bolseira da FCT e investigadora do CIEBA, para lecionação da 

Unidade Curricular de Pintura I (1º semestre), da Licenciatura de Pintura. A proposta foi aceite e aprovada por 

unanimidade.  

 

Antes da conclusão da reunião o Presidente Ilídio Salteiro referiu a necessidade de existirem mais propostas para 

provas de Agregação e a necessidade de se abrirem concursos para professores associados e catedráticos. 

Alertou para o facto de dentro de muito pouco tempo, se não houver concursos, poderem não existir professores 

destas categorias na FBAUL.  

 

Nada mais havendo a tratar ou a informar, a sessão foi encerrada pelas 12h00. 
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O Presidente do Conselho Científico 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária do Conselho Científico 

Professora Doutora Ana Bailão 
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