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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 14.ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 13/10/2022 

Às doze horas e quarenta e dois minutos do dia treze do mês de outubro de 2022 reuniu o 
Conselho de Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através 
da teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom” com o ID 82527264632, ao abrigo do 
permitido pelo n.º 1 do artigo 5.º da Lei 1-A/2020 de 19/03/2020 ("Medidas excecionais e 
temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e da 
doença COVID-19"). De acordo com a respectiva convocatória, a reunião teve como pontos da 
ordem do dia: 

1. Apresentação, discussão e deliberação sobre a proposta de calendário eleitoral a remeter 
ao Presidente da FBAUL para execução das eleições dos órgãos de governo da 
Faculdade em 2022. 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 22.09.2022. 
3. Apresentação e discussão de sugestões de convidados para integrar a comissão eleitoral 

das eleições para os órgãos de governo da FBAUL a realizar em 2022. 

Participaram nesta reunião os vogais assinalados no Quadro 1. 

Quadro 1. Registo de participações e votos na reunião do CEFBAUL de 13/10/2022 

 Participação Votação realizada no 
n.º 1 da ordem do dia 

Linha Nome do vogal P F 
Proposta de 
Calendário Eleitoral 

1 Ana Margarida Tavares Correia (discente)  X A 

2 António de Sousa Dias de Mâcedo (docente)(presidente) X  (+) 

3 Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias (docente)  X A 

4 Helena Catarina Silva Lebre Elias (docente) X  (+) 

5 Isabel Castro (docente) X  (+) 

6 Joana Adelaide Souto Mateus (não docente)  X A 

7 João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) X  (+) 

8 João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente)  X A 

9 João Paulo Beles da Cruz (docente)(secretário) X  (+) 

10 João Pedro Farinha Nunes da Costa (não docente) X  (+) 

11 José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego (docente)  X A 

12 Maria Inês Ferreira de Mesquita (docente) X  (+) 

13 Miguel Afonso Xavier Matos Encarnação Gomes (discente)  X A 

14 Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente) X  (+) 

15 Tomás Santos Maia (docente)  X A 

LEGENDA. P: participou. F: faltou.  A: ausente no momento da votação. (+): voto a favor. (-): voto contra. 
(0): abstenção. 

Porque o órgão reuniu em regime de tele-conferência, não existe uma folha de presenças assinada 
pelos membros. O Anexo 1 da presente acta apresenta os mapas de entrada e saída dos vogais, 
em cada uma das sessões, segundo a “plataforma Zoom”. 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Apresentação, discussão e deliberação sobre a proposta de calendário eleitoral a 
remeter ao Presidente da FBAUL para execução das eleições dos órgãos de governo da 
Faculdade em 2022 

O Presidente do CEFBAUL apresentou o projeto de calendário, traçado em conformidade com 
trâmites, prazos e datas determinados pelos Estatutos da Faculdade, que foi previamente 
distribuído aos vogais e que se apresenta a seguir. 
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Proposta de calendário eleitoral 
Observados os prazos indicados no Regulamento Eleitoral, propõe-se 
09 de Novembro - 
Marcação de eleições (art.º  64) 
Publicação dos cadernos eleitorais e  início do período de reclamações sobre os cadernos. 
(até 14 de Novembro) (art.º  66.º  e 67.º  - margem de 5 dias entre cadernos e listas). 
Data limite para nomeação da Comissão Eleitoral (art.º 69.º  conjugado com o art.º. 66.º) 
14 de Novembro - Data limite do prazo para reclamações dos cadernos eleitorais (três dias 
úteis ) 
16 de Novembro -  
Data limite do prazo para decisão sobre as reclamações dos cadernos eleitorais (três dias 
úteis) 
Data limite para entrega das listas dos candidatos concorrentes à eleição por cada um dos 
corpos. (até às 18 horas) (art.º  68.º , n.º  1: entrega até ao 10ª dia anterior à data das eleições) 
Data limite para verificação da regularidade das listas concorrentes. 
16 a 21 de Novembro - Período para correcção das deficiências das candidaturas notificadas 
pela Comissão Eleitoral. 
22 de Novembro - Início da campanha eleitoral (término às 21 horas do dia 29 de Novembro) 
(art.º  72.º ) 
30 de Novembro - Eleições (das 09h00 às 18h00) 
 
Calendário eleitoral 
a) Data para afixação dos cadernos eleitorais, início do período de reclamações sobre os 
cadernos, e nomeação da Comissão Eleitoral: 09.11.2022; 
b) Apresentação de reclamações sobre os cadernos eleitorais: de 09.11.2022 até 14.11.2022; 
c) Data-limite para entrega das listas concorrentes: 16.11.2022; 
d) Data para verificação da regularidade das listas concorrentes: 16.11.2022; 
e) Período para correcção das deficiências das candidaturas notificadas pela Comissão 
Eleitoral: de 16.11.2022 até 21.11.2022; 
f) Período de campanha eleitoral: das 00h00 de 22.11.2022 até às 21h00 de 29.11.2022; 
g) Data e horas do ato eleitoral: das 09h00 às 18h00 de 30.11.2022; 
h) Data para o apuramento de resultados e divulgação dos resultados: 30.11.2022. 
 
MODOS DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO E NOTIFICAÇÕES 
1) A entrega da documentação ao Presidente do Conselho de Escola em funções faz-se por 
correio electrónico, na morada <presidenteconselhoescola@belasartes.ulisboa.pt>; 
2) A documentação que formaliza as candidaturas e que se encontra descrita no artigo 68.º  
dos Estatutos da FBAUL é entregue ao Presidente do Conselho de Escola em funções, 
pelo(a) mandatário(a) da candidatura, em formato pdf ou outro similar; 
3) A documentação a que se refere o número anterior é composta por cópias digitalizadas ou 
fotografias dos documentos em papel assinados pelo punho dos(as) candidatos(as) e 
subscritores(as) e/ou ficheiros pdf com assinatura digital válida; 
4) No caso de serem entregues cópias digitalizadas ou fotografias dos documentos em papel 
assinados pelo punho dos(as) candidatos(as) e subscritores(as), o(a) mandatário(a) da 
candidatura tem de guardar os originais e, mediante pedido expresso, entregá-los sem 
demora ao Presidente do Conselho de Escola em funções; 
5) As notificações dirigidas aos(às) mandatários(as) das candidaturas serão feitas para as 
suas moradas indicadas no n.º 5 do artigo 68.º  dos Estatutos da FBAUL; 
6) As comunicações dirigidas à Presidência da Comissão Eleitoral serão feitas para a morada 
de correio electrónico indicada no despacho de nomeação da Comissão. 

O projecto foi discutido e submetido a votação, tendo recebido os votos indicados no Quadro 1. O 
projecto foi aprovado. Foi elaborada uma minuta para dar notícia imediata da deliberação ao 
Presidente da Faculdade. A minuta encontra-se reproduzida no Anexo desta acta para 
cumprimento do artigo 34.º n.º 6 do CPA. O Presidente do CEFBAUL foi mandatado para dar 
notícia imediata ao Presidente da Faculdade. 

Ponto 2: Votação do projecto de acta da reunião do dia 22.09.2022. 

O presidente do CEFBAUL informou: i) que a data da reunião em apreço não é 22.09.2022, como 
ficou escrito, por lapso, na convocatória, mas sim 28.09.2022, a data da 13.ª reunião do CEFBAUL; 



 

  Página 3-5  

ii) que o vogal secretário do CEFBAUL não conseguiu finalizar o projecto da acta da reunião do 
dia 28.09.2022, e por isso este ponto da ordem do dia tem de ser adiado para uma reunião futura. 

Passou-se para o ponto seguinte da ordem do dia. 

Ponto 3: Apresentação e discussão de sugestões de convidados para integrar a comissão 
eleitoral das eleições para os órgãos de governo da FBAUL a realizar em 2022. 

O presidente do CEFBAUL convidou os vogais a enviarem-lhe sugestões de nomes de colegas do 
corpo de funcionários docentes, funcionários não docentes e alunos para integrarem uma bolsa 
de pessoas a serem convidadas para integrarem a Comissão Eleitoral exigida pelo artigo 69.º  dos 
Estatutos da FBAUL. Os vogais comprometeram-se com aquele envio. 

Não havendo mais nada a tratar, a sessão foi declarada encerrada às 13h30 do dia 13.10.2022. 

Após a aprovação da presente acta, esta será assinada pelo Presidente do Conselho de Escola e 
por mim, Secretário do Conselho de Escola, que a redigi.  

São anexos da presente acta: ANEXO 1: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo 
a “plataforma Zoom” e ANEXO: Minuta relativa às deliberações tomadas nos n.º 1 da ordem do 
dia da reunião de 13.10.2022 deste CEFBAUL. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 19 de Dezembro de 2022. 

O Presidente do Conselho de Escola,  O Secretário do Conselho de Escola, 

(Prof. Associado António de Sousa Dias)  (Prof. Auxiliar João Cruz) 
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ANEXO 1: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo a “plataforma Zoom”. 

 Reunião de 13.10.2022 do CEFBAUL 
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ANEXO 2: Minuta relativa à deliberação tomadas nos n.º 1 da ordem do dia da reunião de 
13.10.2022 deste CEFBAUL.  
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