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ATA N.º5/ 2021 

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

 

No dia sete de julho 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 

prof. Ilídio Salteiro, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 

0. Informações. 

1. Proposta de criação de unidades curriculares optativas em CAP. 

2. Analise, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento da Base de Recrutamento. 

3. Proposta de edital de reabertura de concurso documental para provimento de um lugar de assistente 

estagiário na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, para o 5.º Grupo – Métodos e 

Técnicas de Escultura. 

4. Assuntos administrativos. 

 

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

Patrícia Gouveia, José Teixeira, Jorge Carvalho, Jorge dos Reis, Sofia Rodrigues, António Matos, Américo 

Marcelino. Estiveram ausentes Fernando Quintas (justificou), Ana Bailão (justificou), Henrique Costa, Manuel San 

Payo. 

 

Antes da Ordem de Trabalhos 

 

O Presidente Ilídio Salteiro iniciou a reunião submetendo para aprovação a ata da reunião extraordinária do dia 

12 de maio de 2021. Passou-se à votação e esta foi aprovada por unanimidade. 

 

De seguida o Presidente informou que foi aprovado no Conselho Científico do Senado da Universidade de lisboa 

do curso de Mestrado Design Território Identidade e Bens Culturais. Professor Associado Raul Cunca. 

Informou ainda que o Departamento de Design Equipamento enviou uma proposta de contratação de Carla 

Carvalho e Pedro Gentil Homem com os respetivos argumentos de falta de docentes e carga horária de 

professores associados com 6 horas de lecionação. O assunto foi remetido para os Recursos Humanos. 

Ainda antes da Ordem de trabalhos procedeu-se à votação e aprovação do calendário escolar para o ano letivo 

21-22, tendo sido aprovado por unanimidade.  

. 

 

 



Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa 
Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 1249-058 Lisboa, Portugal 

Tel. (+351) 21 325 21 00   |   www.belasartes.ulisboa.pt 

 
Página 2 de 4 

Ordem de Trabalhos 

1. Proposta de criação de unidades curriculares optativas em CAP. 

O professor Eduardo Duarte, Diretor do Departamento de Ciências da Arte e do Património (CAP), solicitou a 

aprovação das seguintes unidades curriculares optativas por parte do Conselho Científico: 

• TEMAS DE ARTE E EDUCAÇÃO, (João Peneda) 

• CONSERVAÇÃO E RESTAURO (Ana Bailão) 

• HISTÓRIA E CULTURA DA IMAGEM (Fernando Rosa Dias) 

 

Estas unidades curriculares optativas foram aprovadas pelo Conselho de Departamento de CAP e constam em 

ata. Não foi mencionado a data de início destas unidades curriculares.  

Passou-se à votação, tendo as unidades curriculares propostas pelo Diretor do Departamento de Ciências da Arte 

e do Património (CAP), sido aprovadas por unanimidade. 

 

2. Análise, discussão e votação da proposta de alteração ao Regulamento da Base de Recrutamento. 

 

Passou-se de seguida para o ponto 2 da Ordem de Trabalhos sobre o Regulamento de Bases de Recrutamento 

Anual de Contratação do Pessoal Docente.  

Como definido na anterior reunião de CC, a proposta de alteração do atual Regulamento de Bases de 

Recrutamento Anual de Contratação do Pessoal Docente, foi remetida aos Conselhos de Departamento da 

Faculdade para a sua apreciação. Os pareceres dos Conselhos de Departamento foram coligidos pela Comissão 

de Revisão indicada pelo CC, constituída pelos professores Américo Marcelino, Fernando Quintas e José Teixeira.  

 

O texto final com as propostas de revisão resultantes das contribuições dos Departamentos da FBAUL e das 

adaptações redigidas pela Comissão de Revisão foi debatida pelos membros do Conselho Científico tendo-se 

posteriormente procedido à votação. Houve 5 abstenções e 6 votos a favor, tendo sido aprovada por maioria.  

 

O Presidente Ilídio Salteiro justificou o seu voto de abstenção afirmando que prevalece uma confusão estrutural 

entre base de recrutamento e bolsa de interessados e porque o regulamento já está em aplicação desde 13 de 

janeiro. 

 

3. Proposta de edital de reabertura de concurso documental para provimento de um lugar de assistente 

estagiário na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, para o 5.º Grupo – Métodos e 

Técnicas de Escultura 

 

Passou-se de seguida para o ponto 3 da Ordem de Trabalhos. O prof. Ilídio Salteiro informou que a proposta de 

edital de reabertura de concurso documental envolve uma atual professora auxiliar e uma candidata exterior que 

se sentiu lesada. Nos termos legais, é preciso dar cumprimento ao decidido pelos tribunais administrativos, 

reabrindo o concurso. Depois do debate procedeu-se à votação. A reabertura do concurso foi aprovada por 

maioria de 2 votos a favor e abstenção dos restantes.  
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4. Assuntos administrativos  

 

No ponto 4 da Ordem de Trabalhos foram abordados os seguintes temas:  

• renovações de contratos; 

• pedido de prolongamento da data da entrega do programa Pós Doutoral de Federico Troletti; 

• homologação da seleção dos candidatos aos estudos de pós-graduação e admissão nos mesmos, na 

sequência do processo de avaliação referente à primeira fase de candidaturas a ingresso no ano letivo 

2021/2022; 

• proposta de júri para concurso para Professor Auxiliar na área disciplinar de Belas Artes – Pintura, da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa; 

• Louvor ao Professor Associado Hugo Ferrão.  

 

 Acerca das renovações, foram apreciados e aprovados por unanimidades os seguintes contratos:   

• Ana Matilde Sousa - Contratação de professora auxiliar convidada 50% para o Departamento de Pintura;  

• André Gouveia – Alteração contratual de 50% para 59% como Assistente Convidado por desempenhar 

estas funções desde 2011 no Departamento de Design de Equipamento; 

• Eva Gonçalves - Contratação como Assistente Convidada a 59% para o Departamento de Design 

Comunicação; 

• Frederico Duarte - Alteração contratual de 50% para 59% como Assistente Convidado  

• Susana Pires - Contratação de professora auxiliar convidada 50% para o Departamento de Pintura 

 

A professora Mónica Mendes interrogou sobre a abertura a novas contratações. O presidente Ilídio Salteiro 

informou que as contratações em Pintura se justificam pela saída de dois professores associados, o professor 

Manuel Botelho e o professor Hugo Ferrão, e porque o concurso para professor auxiliar ainda está a decorrer. 

 

Acerca do pedido de prolongamento da data da entrega do programa Pós Doutoral por Federico Troletti para final 

de 2023 foi votado e aprovado por unanimidade. 

 

Seguiu-se para votação a solicitação do Coordenador de Divisão Académica e de Recursos Humanos, Dr Nuno 

Cruz, para a homologação da seleção dos candidatos aos estudos de pós-graduação e admissão nos mesmos, na 

sequência do processo de avaliação referente à primeira fase de candidaturas a ingresso no ano letivo 

2021/2022, conduzido pelas Coordenações dos respetivos cursos, e a ratificação do reconhecimento do grau de 

licenciado aos graus académicos superiores estrangeiros de que são titulares os candidatos nessas condições, 

selecionados para admissão, pelas Coordenações dos respetivos cursos. Esta solicitação foi aprovada por 

unanimidade.  

 

Prosseguiu-se para a votação e aprovação por unanimidade a proposta de júri para o concurso para Professor 

Auxiliar na área disciplinar de Belas Artes – Pintura, da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 
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Em modo de conclusão deste ponto da Ordem de Trabalhos, o Conselho Científico da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade Lisboa, em reunião ordinária de sete julho de dois mil e vinte e um aprovou por unanimidade um 

voto de Louvor, ao Professor Doutor Hugo Martins Gonçalves Ferrão, manifestando o reconhecimento público da 

excelência do seu desempenho dentro desta instituição, tanto nos domínios científicos como pedagógicos, 

envolvendo um criterioso trabalho de docência, de gestão e de investigação, nomeadamente como Presidente do 

Conselho Científico e Presidente do Centro de Investigação e Estudo em Belas-Artes. Pelos magníficos serviços 

prestados por si nesta Faculdade, a justiça e a gratidão impõem que se reconheça a meritória ação do Professor 

Hugo Martins Gonçalves Ferrão mediante este público louvor.  

 

Nada mais havendo a tratar ou a informar, a sessão foi encerrada pelas 12h00. 

 

 

O Presidente do Conselho Científico 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Doutor Ilídio Salteiro 

 

 

 

 

A Secretária do Conselho Científico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Doutora Ana Bailão 
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