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ATA N.º11 / 2022 

 

Reunião do Conselho Científico da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 

 

No dia vinte e cinco de maio de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, 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, secretariada pela professora doutora Ana 

Bailão, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

 

Ordem de Trabalhos: 

 

1.       Leitura e aprovação da ata de reunião extraordinária a de 27 de abril de 2022. 
2.       Informações. 
3.       Distinção honorífica ao professor catedrático Miguel Arruda. 
4.       Contratação por tempo indeterminado de António Nicolas. 
5.       Contratação por tempo indeterminado de Pedro Almeida. 
6.       Alteração contratual de Frederico Duarte. 
7.       Alteração contratual de Sara Rodrigues. 
8.       Alteração contratual de Sérgio Mah. 
9.       Comissão de Estudos Pós-Graduados. 
10.     Outros assuntos. 

 

 
Estiveram presentes os senhores professores doutores Ilídio Salteiro, Mónica Mendes, Patrícia 

Gouveia, Sofia Rodrigues, Américo Marcelino, Jorge Carvalho, Ana Bailão, Fernando Quintas, Pedro 

Dias. 
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1. Leitura e aprovação da ata de reunião extraordinária a de 27 de abril de 2022  

A reunião teve início com a leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária do dia 27 (vinte 

e sete) de abril de dois mil e vinte e dois. Depois de feitos alguns pequenos ajustes no texto, 

passou-se à votação e esta foi aprovada por unanimidade.  

 

2. Informações 

O Presidente Ilídio Salteiro informou que, tal como proposto na anterior reunião do CC, os 

contributos apresentados por parte de docentes da faculdade, no âmbito do Regulamento de 

Avaliação de Desempenho Docente, vão ser entregues aos membros da Comissão responsável 

pela proposta do Regulamento em análise: prof. Maria João Gamito, prof. Isabel Sabino e prof. 

Emílio Vilar.   Informou ainda que o Regulamento de Bases de Recrutamento esteve em consulta 

pública e que seguirá agora para avaliação do Sindicato. Só depois seguirá para ser publicado no 

Diário da República.  

 

3. Distinção honorífica de Professor Emérito ao professor catedrático Miguel Arruda  

Os professores Raúl Cunca, Emílio Vilar, Paulo Parra e Ana Vasconcelos, na qualidade de docentes 

de Design de Equipamento e de Design de Comunicação, solicitaram a atribuição da distinção 

honorífica de Professor Emérito ao Professor Catedrático jubilado Miguel Arruda. Segundo o 

Regulamento de Professor Emérito e de Investigador Emérito da Universidade de Lisboa, é uma 

distinção honorífica concedida a professores catedráticos jubilados, aposentados ou reformados, 

que se distinguem pelo “ (..) contributo dado ao avanço do ensino, da ciência e da cultura”.  A 

proposta foi colocada à votação e aprovada por unanimidade.  

 

4. Contratação por tempo indeterminado de António Nicolas 

Na sequência da deliberação do Conselho Científico, de 23 de março de 2022, foram nomeados 

dois professores, Raúl Cunca e Paulo Parra, para emitirem um parecer sobre o relatório da 

atividade pedagógica e científica do professor António Nicolas, com vista a manter o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Após a consulta dos pareceres, 

fundamentados e favoráveis, passou-se à votação. A contratação por tempo indeterminado do 

professor António Nicolas foi aprovada por unanimidade. 
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5. Contratação por tempo indeterminado de Pedro Almeida 

Na sequência da deliberação do Conselho Científico, de 23 de março de 2022, foram nomeados 

dois professores, Raúl Cunca e Paulo Parra, para emitirem um parecer sobre o relatório da 

atividade pedagógica e científica do professor Pedro Almeida, com vista a manter o contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado. Após a consulta dos pareceres, 

fundamentados e favoráveis, passou-se à votação. A contratação por tempo indeterminado do 

professor Pedro Almeida foi aprovada por unanimidade. 

 
 

6. Alteração contratual de Frederico Duarte 

A Diretora do Departamento de Design de Comunicação, Professora Auxiliar Luísa Ribas e a 

Professora Auxiliar Suzana Parreira, Coordenadora do Mestrado em Design de Comunicação e 

Novos Media, propõem a contratação do professor Frederico Duarte, atualmente Assistente 

Convidado, como Professor Auxiliar Convidado a 59% do vencimento, uma vez que realizou as 

provas de doutoramento e obteve o grau de Doutor em 27 de janeiro de 2022. A alteração 

contratual foi aprovada por unanimidade.  

 

  

7. Alteração contratual de Sara Rodrigues 

A Diretora do Departamento de Design de Comunicação, Professora Auxiliar Luísa Ribas e a 

Professora Auxiliar Suzana Parreira, Coordenadora do Mestrado em Design de Comunicação e 

Novos Media, propõem a contratação da professora Sara Rodrigues, atualmente Assistente 

Convidada, como Professora Auxiliar Convidada a 50% do vencimento, uma vez que realizou as 

provas de doutoramento e obteve o grau de Doutora em 09 de setembro de 2022. A alteração 

contratual foi aprovada por unanimidade. 
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8. Alteração contratual de Sérgio Mah 

A Diretora do Departamento de Arte e Multimédia, Professora Auxiliar Mónica Mendes e o 

Professor Associado António de Sousa Dias, Coordenador do 3º Ciclo (Doutoramento),  propõem 

a contratação do professor Sérgio Mah, que exerce atualmente funções de Assistente Convidado, 

como Professor Auxiliar Convidado a 42% do vencimento, uma vez que realizou as provas de 

doutoramento e obteve o grau de Doutor em 20 de julho de 2021. A alteração contratual foi 

aprovada por unanimidade. 

 

9. Comissão de Estudos Pós-Graduados 

O professor José Teixeira apresentou as propostas de temas e orientadores de dissertações de 

mestrado e teses de doutoramento realizadas entre 23 de março a 25 de maio de 2022. As 

propostas apresentadas foram aprovadas por unanimidade pelos membros do CC. 

 

Ainda no âmbito da Comissão de Estudos Pós-Graduados, foi apresentado o relatório de pós-

doutoramento da investigadora do CIEBA Maria Teresa Saruga Barradas Casteleiro Penacho, 

intitulado "Estéticas Digitais com Circuitos Eletrónicos Interativos para a sustentabilidade cultural 

dos Bordados Tradicionais de Portugal", realizado no âmbito do Pós-Doutoramento em Belas-

Artes, Especialidade de Arte Multimédia. Tem o parecer favorável da orientadora, a professora 

Mónica Mendes, e do professor António Sousa Dias. Devido à originalidade e pertinência da 

investigação no contexto das Artes Multimédia e aos pareceres apresentados, o relatório de pós-

doutoramento foi aprovado por unanimidade.   

 
 

10. Outros assuntos 

O Presidente Ilídio Salteiro informou que está a decorrer o procedimento para a abertura de 

concursos de promoção interna de professores auxiliares a professores associados e de 

professores associados a professores catedráticos. Tem havido dificuldade em encontrar 

professores catedráticos para a constituição de todos os júris ao mesmo tempo que deve ser 

garantido o equilíbrio de género de acordo como o número 6 do artigo 2.º do Decreto-Lei 

112/2021 de 14 de dezembro. Já foram enviados convites a professores catedráticos de diversas 

instituições universitárias e aguardam-se confirmações. Após a indicação dos nomes dos 
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professores a integrarem o júri de Arte Multimédia, a professora Mónica Mendes expressou 

estranheza pelo facto dos elementos propostos para o júri serem professores catedráticos do 

Brasil, sem currículo adequado ao concurso, quando diz exitirem em Portugal catedráticos com o 

currículo adequado a este fim. Patricia Gouveia expressou as mesmas reservas.  

A aprovação dos júris é feita de acordo com as alíneas a) e b) do número 3 do artigo 28 dos 

Estatutos da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa publicados em Diário da 

República, 2.ª Série, de 8 de janeiro de 2021. 

 

Nada mais havendo a tratar ou a informar, a sessão foi encerrada pelas 11h00. 

 

 

 

O Presidente do Conselho Científico 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 

 

 

 

 

 

 

 

A Secretária do Conselho Científico 

Professora Doutora Ana Bailão 
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