
 

CONSELHO DE ESCOLA 

 

Proc. 2.1 

 

Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 9ª reunião do mandato 2021-2023, realizada a 08/07/2021 

Às onze horas e trinta e seis minutos do dia oito 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” com a ID 89556144004, 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 respectiva convocatória, os seguintes pontos da ordem de 
trabalhos: 

1. Informações. 
2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 24.06.2021 e 02.07.2021. 
3. Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes. 

Participaram os vogais abaixo indicados e de acordo com o mapa de entradas que fica anexo à acta. 

 
Reunião do CEFBAUL de 08/07/2021 

 Linha Nome do vogal Participou Faltou 

1 Ana Margarida Tavares Correia (discente)    X  

2 António de Sousa Dias de Macedo (docente) (presidente do órgão) X   

3 Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias (docente) X   

4 Helena Catarina Silva Lebre Elias (docente) X   

5 Isabel Castro (docente)  X  

6 Joana Adelaide Souto Mateus (não docente) X   

7 João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) X   

8 João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente) X   

9 João Paulo Beles da Cruz (docente) (secretário do órgão) X   

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

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

12 Maria Inês Ferreira de Mesquita (docente).  X 

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

14 Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente) X   

15 Tomás Santos Maia (docente). X   

 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Informações. 

O Presidente do CEFBAUL apresentou as seguintes informações ao plenário: 1) a lista de assuntos 
tratados pelas ordens do dia das reuniões do CEFBAUL desde 2017, para facilitar a identificação dos 
assuntos pendentes à presente data; 2) que o Presidente da FBAUL realizou uma reunião com os 
directores de departamento e presidentes dos órgãos de governo sobre a implementação dos cursos 
apresentados pelos docentes da FBAUL para candidatura a financiamento ao abrigo do Plano de 
Recuperação e Resiliência 2026 (PRR 2026); 3) recentemente surgiram dois casos de infecção por 
COVID19 entre os funcionários não docentes da FBAUL que, devido aos seus períodos de isolamento 
obrigatório, obrigaram a algumas alterações nos serviços. 
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A vogal Suzana Parreira informou que: 1) teve notícia de que estará em curso uma provável mudança do 
rumo da aplicação das verbas do PRR 2026 para o ensino superior, deixando de se destinar 
primordialmente para a formação ao longo da vida e passando a destinar-se à graduação de jovens alunos; 
2) que esta nova orientação deverá estar associada ao aumento do número de vagas para novos alunos 
nas licenciaturas “de excelência” na FBAUL nos próximos anos, podendo este aumento atingir c.15%/ano; 
3) se este aumento se concretizar, no caso da licenciatura em Design de Comunicação, no intervalo até 
2026, ocorrerá uma duplicação do número total de alunos inscritos. 

Não havendo mais informações a apresentar, passou-se para o ponto seguinte. 

Ponto 2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 24.06.2021 e 02.07.2021. 

O projecto da acta da reunião de 24.06.2021 foi colocado a discussão, tendo os vogais apresentado os 
pedidos de correcção do texto que entenderam oportunos. Depois de admitidas aquelas correcções, o 
projecto foi submetido a votação, tendo recebido zero votos contra, zero abstenções e o voto favorável de 
todos os presentes com direito a votar este projecto. O projecto foi aprovado e passou a constituir o texto 
da acta aprovada daquela reunião. 

O projecto da acta da reunião de 02.07.2021 foi colocado a discussão, tendo os vogais apresentado os 
pedidos de correcção do texto que entenderam oportunos. Depois de admitidas aquelas correcções, o 
projecto foi submetido a votação, tendo recebido zero votos contra, zero abstenções e o voto favorável de 
todos os presentes com direito a votar este projecto. O projecto foi aprovado e passou a constituir o texto 
da acta aprovada daquela reunião. 

Passou-se de imediato para o ponto seguinte. 

Ponto 3. Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes. 

O Presidente do CEFBAUL informou que apenas o director do departamento de CAP respondeu ao pedido 
do CEFBAUL, de reportar quais, se algumas, dificuldades encontradas na implementação dos novos 
estatutos da FBAUL, em vigor desde Janeiro de 2021. Os demais departamentos e órgãos da FBAUL não 
responderam, o que leva a aceitar que não encontram dificuldades. 

O Presidente do CEFBAUL informou também que: 1) recebeu notícia de que o CCFBAUL aprovou ontem 
um projecto de alteração ao Regulamento da Base de Recrutamento de docentes convidados da FBAUL, 
que se encontra em vigor mas que ainda não foi aplicado; 2) as actas aprovadas das reuniões do 
CCFBAUL e CPFBAUL já começaram a ser publicadas na página de internet da Faculdade; 3) o projecto 
do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da FBAUL ainda não está terminado; 4) o 
CPFBAUL ainda não produziu a Carta de Ética e Boas Práticas; 5) realizou a primeira reunião da Comissão 
de Avaliação Interna da FBAUL e que nela participaram os Serviços Administrativos da Faculdade e a 
AEFBAUL; 6) que nesta reunião apresentou aos participantes a lista de documentos que deverão ser 
implementados no Sistema de Garantia de Qualidade da FBAUL (Manual da Qualidade, Manual da 
Prevenção de Riscos de Gestão e Planos de Qualidade, organizados segundo dois planos); 7) a Comissão 
de Avaliação Interna vai definir as prioridades da sua actuação; 8) em breve o CPFBAUL deverá 
administrar novos inquéritos de qualidade aos alunos inscritos e que aqueles já deverão ser adaptados às 
novas pautas de medição da qualidade; 9) reitera a necessidade de se criar uma equipa de trabalho para 
esboçar um Plano Estratégico para a FBAUL ainda neste mandato, e que essa equipa deve investigar se 
já existiram documentos deste tipo formalmente aprovados no passado recente da Faculdade; 10) em 
breve deverá estar afixada na página de internet da Faculdade uma lista dos Protocolos que a FBAUL tem 
assinados com outras entidades, em abono da transparência da nossa actividade. 

A vogal Suzana Parreira informou: 1) que na sua qualidade de actual Directora do Departamento de Design 
de Comunicação não respondeu ao pedido do CEFBAUL de reporte de dificuldades na implementação 
dos novos Estatutos porque se aproxima a data de início do mandato dos próximos Directores e que estes 
deverão conseguir plena conformidade com os Estatutos em 2022; 2) que lhe parece que as contratações 
de docentes convidados ainda não estão a ser tramitadas pelos Conselhos de Departamentos como 
estipulam os novos Estatutos, e esta desconformidade merece atenção. 

O vogal João Alves informou que: 1) os questionários do inquérito de qualidade dirigidos aos alunos do 1.º 
e 2.º semestres de 2020-21 já foram lançados na plataforma Fenix; 2) que espera que a AEFBAUL, com 
os novos Estatutos, consiga participar e seja ouvida na definição do percurso formativo dos alunos e na 
definição dos planos de estudos, nomeadamente recebendo atempadamente as informações a isto 
referentes. 

A vogal Joana Mateus observou que lhe parece útil, para melhorar a transmissão de informação oficial 
para a AEFBAUL, que esta Associação disponha de uma morada de correio electrónico institucional. 



 

  Página 3-4  

O Presidente do CEFBAUL declarou que lhe parece pertinente continuar a tratar deste ponto 
(Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes) numa próxima reunião deste Conselho. 
Acrescentou que vai preparar um documento-base, de trabalho, para facilitar a elaboração de um Plano 
Estratégico. 

Nada mais havendo a tratar, procedeu o Presidente do Conselho de Escola ao encerramento da reunião 
pelas treze horas e dezassete minutos. Após a aprovação da presente acta, esta será assinada pelo 
Presidente do Conselho de Escola e por mim que a redigi.  

É anexo desta acta: “ANEXO ÚNICO. Mapa de horas de entradas na sessão Zoom 89556144004”. 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 10 de Março de 2022.  

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. Mapa de horas de entradas na sessão Zoom 89556144004. 

 

participants_89556144004 

Meeting ID Topic Start Time End Time User 
Email 

Duration 
(Minutes) 

Participants  

89556144004 Reunião de 
Conselho de 
Escola 

08/07/2021 
11:33:41 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

asdm@ca
mpus.ul.pt 

104 13  

        

Name (Original Name) User Email Join Time Leave Time Duration 
(Minutes) 

Guest In Waiting 
Room 

 

António de Sousa Dias 
(UN# FBA) 

asdm@campu
s.ul.pt 

08/07/2021 
11:33:41 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

104 No No  

Helena Elias  08/07/2021 
11:33:44 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

104 Yes No  

Suzana Parreira suzanaparreira
@campus.ul.p
t 

08/07/2021 
11:33:47 AM 

08/07/2021 
01:16:43 PM 

103 No No  

Joao Cruz  08/07/2021 
11:33:47 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

103 Yes No  

Fernando Rosa Dias  08/07/2021 
11:34:02 AM 

08/07/2021 
01:16:44 PM 

103 Yes No  

tomasmaia  08/07/2021 
11:34:07 AM 

08/07/2021 
01:16:44 PM 

103 Yes No  

Jose Domingos 
Fazenda Coelho De 
Rego 

jrego@campu
s.ul.pt 

08/07/2021 
11:34:36 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

103 No No  

João Alves  08/07/2021 
11:35:03 AM 

08/07/2021 
01:16:42 PM 

102 Yes No  

Miguel Matos Gomes  08/07/2021 
11:35:07 AM 

08/07/2021 
01:16:56 PM 

102 Yes No  

Joana Souto Mateus  08/07/2021 
11:35:39 AM 

08/07/2021 
11:43:35 AM 

8 Yes No  

João Bernardo  08/07/2021 
11:36:56 AM 

08/07/2021 
01:16:44 PM 

100 Yes No  

Joana Mateus  08/07/2021 
11:43:56 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

93 Yes No  

João Pedro Farinha 
Nunes Da Costa 

jpfcosta@cam
pus.ul.pt 

08/07/2021 
11:45:36 AM 

08/07/2021 
01:16:45 PM 

92 No No  
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