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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 8ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 02/07/2021 

Às dezasseis horas e trinta minutos do dia dois do mês de Julho de 2021 reuniu o Conselho de Escola da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através de teleconferência realizada na 
ciber-plataforma “Zoom ID nº87127939988”, ao abrigo do permitido pelo nº1 do artigo 5º 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").  

A presente reunião teve, de acordo com a respetiva convocatória, expedida a 30.06.2021, o seguinte ponto 
da ordem de trabalhos: 

Ponto único: Votação de proposta de rectificação do n.º 1 do art.º 47.º, dos Estatutos da Faculdade de 
Belas-Artes, cuja redacção actual é: 
Artigo 47.º - Composição 
1 — Cada Departamento é composto por todos os docentes de uma área científica ou conjunto de áreas 
científicas afins que a ele tenha sido adstrito por decisão do Conselho Científico, independentemente da 
sua categoria profissional ou regime de exclusividade.  
Sendo proposta a seguinte redacção: 
Artigo 47.º - Composição 
1 — Cada Departamento é composto por todos os docentes e investigadores de uma área disciplinar ou 
científica ou conjunto de áreas disciplinares ou científicas afins que a ele tenha sido adstrito por decisão 
do Conselho Científico, independentemente da sua categoria profissional ou regime de exclusividade. 

Participaram nesta reunião os onze vogais abaixo indicados. 
1. António de Sousa Dias (trabalhador/a docente) 
2. Fernando Rosa Dias (trabalhador/a docente) 
3. Inês Mesquita (trabalhador/a docente) 
4. Isabel Castro (trabalhador/a docente) 
5. Joana Adelaide Souto Mateus (trabalhador/a não docente) 
6. João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) 
7. João Cruz (trabalhador/a docente) 
8. João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente) 
9. José Domingos Rego (trabalhador/a docente) 
10. Suzana Parreira (trabalhador/a docente) 
11. Tomás Maia (trabalhador/a docente) 

Não participou/participaram nesta reunião o/os quatro vogal/vogais: 

1. Ana Margarida Tavares Correia (discente) 
2. Helena Elias (trabalhador/a docente) 
3. João Pedro Farinha Nunes da Costa (trabalhador/a não docente) 
4. Miguel Afonso Xavier de Matos Encarnação Gomes (discente) 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Votação de proposta de rectificação do n.º 1 do art.º 47.º, dos Estatutos da Faculdade de 
Belas-Artes. 

O Presidente do órgão apresentou os motivos da convocatória da presente reunião e abriu de imediato o período de 
discussão do ponto único da ordem do dia: votação da proposta de rectificação do n.º 1 do art.º 47.º, dos Estatutos da 
Faculdade de Belas-Artes, nos seguintes termos. 

A redacão actual é: “1 — Cada Departamento é composto por todos os docentes de uma área científica ou conjunto 
de áreas científicas afins que a ele tenha sido adstrito por decisão do Conselho Científico, independentemente da sua 
categoria profissional ou regime de exclusividade”. 

Propõe-se que a redação passe a ser: “1 — Cada Departamento é composto por todos os docentes e investigadores 
de uma área disciplinar ou científica ou conjunto de áreas disciplinares ou científicas afins que a ele tenha sido adstrito 
por decisão do Conselho Científico, independentemente da sua categoria profissional ou regime de exclusividade”. 

Depois de terminado o período de discussão, o Presidente submeteu a proposta a votação, tendo recebido: onze votos 
a favor, dos vogais António de Sousa Dias, Fernando Rosa Dias, Inês Mesquita, Isabel Castro, Joana Adelaide Souto 
Mateus, João Bernardo Miguel Colchete dos Santos, João Cruz, João Maria Azevedo Ribeiro Alves, José Domingos 
Rego, Suzana Parreira e Tomás Maia; zero abstenções e zero votos contra. 

A proposta foi aprovada. Foi redigida a minuta que se anexa a esta acta para dar conhecimento imediato da 
deliberação ao Presidente da FBAUL. 
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Nada mais havendo a tratar, procedeu o Presidente do Conselho de Escola ao encerramento da reunião 
pelas dezasseis horas e cinquenta minutos. Após a aprovação da presente acta, esta será assinada pelo 
Presidente do Conselho de Escola e por mim que a redigi.  

É/são anexo/s desta acta: “ANEXO ÚNICO. Minuta da reunião de 02.07.2021 do CEFBAUL”. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 08 de Julho de 2021.  

O Presidente do Conselho de Escola,  O vogal que secretariou a reunião, 

 

 

  

(Prof. Associado António de Sousa Dias)  (Prof. Auxiliar João Cruz) 
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ANEXO ÚNICO. Minuta da reunião de 02.07.2021 do CEFBAUL. 
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