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Mandato 2017-2018 

Reunião n.º01 - 09 de Janeiro de 2017 

1. Eleição do novo Presidente e Secretário do Conselho de Escola;  

2. Definição do calendário e procedimento de eleição do Presidente da Faculdade,  

Reunião n.º02 - 09 de Janeiro de 2017 

1. Eleição do novo Presidente e Secretário do Conselho de Escola [continuação];  

2. Definição do calendário e procedimento de eleição do Presidente da Faculdade, 
nos termos do artigo 18.º do Regulamento Eleitoral da Faculdade de Belas 
Artes. 

Reunião n.º03 - 02 de Fevereiro de 2017 

1. Informações;  

2. Votação da 2.ª Acta do Conselho de Escola de 9 de Janeiro de 2017;  

3. Discussão e aprovação do Regulamento para a eleição do Presidente da 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa;  

4. Discussão e aprovação do Plano de Actividades para 2017. 

Reunião n.º04 - 21 de Fevereiro de 2017 

1. Eleição do candidato à Presidência da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa 

Reunião n.º05 - 2017 

(em actualização) 

Reunião n.º06 - 15 de Fevereiro de 2018 

1. Informações;  

2. Votação da ata do Conselho de Escola anterior;  

3. Discussão e votação do Regimento do Conselho de Escola;  

4. Discussão e votação do Plano de Atividades para 2018;  

5. Calendarização da revisão dos Estatutos e do Plano Estratégico da Faculdade.  
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Reunião n.º07 - 30 de Julho de 2018 

1. Informações;  

2. Discussão e votação do projeto de alteração dos Estatutos da Faculdade de 
Belas-Artes;  

3. Discussão e votação do Relatório de Atividades de 2017;  

4. Discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas de 2017;  

5. Discussão e votação das alterações ao regulamento da Galeria das Belas Artes.  

Reunião n.º08 - 26 de Setembro de 2018 

1. Informações;  

2. Discussão e resolução sobre o Procedimento Regulamentar de Revisão 
Estatutária entregue ao Presidente deste Conselho de Escola.  

Reunião n.º09 - 02 de Outubro de 2018 

1. Informações; 

2. Votação das atas das últimas reuniões do Conselho de Escola;  

3. Preparação do processo eleitoral do Conselho de Escola e nomeação da 
comissão eleitoral.  

Reunião n.º10 - 16 de Outubro de 2018 

1. Informações; 

2. Discussão e votação da alteração dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes. 

Reunião n.º11 - 30 de Outubro de 2018 

1. Informações; 

2. Discussão e votação da alteração dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes. 

Reunião n.º12 - 14 de Novembro de 2018 

1. Informações;  

2. Discussão e votação da alteração dos Estatutos da Faculdade de Belas Artes. 

Reunião n.º13 - 26 de Novembro de 2018 

1. Informações;  
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2. Votação das últimas atas;  

3. Discussão e votação final da alteração dos Estatutos da Faculdade de Belas-
Artes.   
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Mandato 2019-2020 

Reunião n.º01 - 31 de Janeiro de 2019 (quinta-feira) 

1. Eleição do Presidente do novo Conselho de Escola.  

2. Proposta para a organização do Procedimento de eleição do Presidente da 
Faculdade conforme alínea d) ponto 1 do artigo 25° dos Estatutos da 
Faculdade. 

Reunião n.º02 - 14 de Março de 2019 (quinta-feira)   

Ponto único:  Audição pública do candidato a presidente com apresentação e 
discussão do seu programa de ação, conforme previsto na alínea c) do nº2, 
do artigo 29º, dos Estatutos da FBAUL. 

Reunião n.º03 - 15 de Março de 2019 (sexta-feira) 

1-Informações; 

2-Eleição do Secretário do Conselho; 

3-Votação do projecto de acta da reunião anterior; 

4-Eleição do Presidente da Faculdade. 

Reunião n.º04 - 08 de Abril de 2019 (segunda-feira) 

1 - Informações; 

2 - Votação do projecto de acta da reunião anterior; 

3 - Análise e apreciação da nota de repúdio e recomendação emitida pelo 
Conselho Científico na sua reunião de 28 de Março, p.p.; 

4 - Revisão do Regimento do Conselho de Escola. 

Reunião n.º05 - 15 de Abril de 2019 (segunda-feira) 

1 - Informações; 

2 - Votação do projecto de acta da audição pública de dia 14.03.2019; 

3 - Votação do projecto de acta da reunião de dia 08.04.2019; 

4 - Apreciação e votação de recomendação à Presidência da FBAUL; 

5 - Revisão do Regimento do Conselho de Escola. 
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Reunião n.º06 - 10 de Julho de 2019 (quarta-feira) 

1 - Informações; 

2 - Votação do projecto de acta da reunião de dia 15.04.2019; 

3 - Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do 
Relatório de Actividades de 2018; 

4 - Outros assuntos. 

Reunião n.º07 - 26 de Julho de 2019 (sexta-feira) 

1. Informações. 

2. Votação do projecto de acta da reunião de dia 10.07.2019. 

3. Apreciação e votação da alteração ao Regimento do CE. 

4. Agendamento de reunião(ões), a realizar no intervalo Setembro-Outubro 2019, 
para o esclarecimento de dúvidas dos membros do CEFBAUL acerca do 
orçamento e execução orçamental da FBAUL. 

5. Recomendação de Implementação de mecanismos de prevenção e combate a 
assédio sexual e moral na FBAUL. 

6. Apreciação do procedimento para fixação do número de vagas para admissão 
aos cursos conferentes de grau. 

7. Funcionamento do Conselho de Gestão da FBAUL. 

8. Revisão global do Projeto para os Novos Espaços da FBAUL. 

9. Análise da composição do corpo docente e os seus efeitos no futuro da 
actividade da Faculdade. 

10. Pedido de associação do ITI / LARSYS à FBA da U. Lisboa. 

Reunião n.º08 - 30 de Setembro de 2019 (segunda-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 26.07.2019; 

3. Análise da composição do corpo docente e os seus efeitos no futuro da 
actividade da Faculdade (assunto transitado da reunião anterior por não ter 
sido ali tratado); 

4. Pedido de associação do ITI / LARSYS à FBA da U. Lisboa (assunto transitado 
da reunião anterior por não ter sido ali tratado); 
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5. Agendamento de reunião(ões), a realizar no intervalo Setembro-Outubro 2019, 
para o esclarecimento de dúvidas dos membros do CEFBAUL acerca do 
orçamento e execução orçamental da FBAUL; 

6. Plano Estratégico da FBAUL; 

7. Regulamento da Galeria. 

Reunião n.º09 - 17 de Outubro de 2019 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação dos projectos das actas das reuniões do dia 26.07.2019 e 30.09.2019; 

3. Acompanhamento do orçamento e execução orçamental da FBAUL; 

4. Plano Estratégico da FBAUL; 

5. Estatutos da FBAUL; 

6. Regulamento das Galerias (assunto transitado da reunião anterior por não ter 
sido ali tratado). 

Reunião n.º10 - 06 de Dezembro de 2019 (sexta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto da acta da reunião do dia 17.10.2019; 

3. Estatutos da FBAUL; 

4. Plano de actividades e orçamento para 2020; 

5. Regulamento das Galerias (assunto transitado da reunião anterior por não ter 
sido ali tratado). 

Reunião n.º11 - 23 de Abril de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 06.12.2019; 

3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Apreciação e deliberação sobre as 
sugestões de alteração recebidas no período de Consulta Pública. 

Reunião n.º12 - 30 de Abril de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 23.04.2020; 
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3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Continuação da apreciação e 
deliberação sobre as sugestões de alteração recebidas no período de 
Consulta Pública. 

Reunião n.º13 - 07 de Maio de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 30.04.2020; 

3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Continuação da apreciação e 
deliberação sobre as sugestões de alteração recebidas no período de 
Consulta Pública. 

Reunião n.º14 - 14 de Maio de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 07.05.2020; 

3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Continuação da apreciação e 
deliberação sobre as sugestões de alteração recebidas no período de 
Consulta Pública. 

Reunião n.º15 - 21 de Maio de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 14.05.2020; 

3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Continuação da apreciação e 
deliberação sobre as sugestões de alteração recebidas no período de 
Consulta Pública. 

Reunião n.º16 - 28 de Maio de 2020 (quinta-feira) 

1. Informações; 

2. Votação do projecto de acta da reunião do dia 21.05.2020; 

3. Projeto de Novos Estatutos da FBAUL - Continuação da apreciação e 
deliberação sobre as sugestões de alteração recebidas no período de 
Consulta Pública. 

Reunião n.º17 - 25 de Junho de 2020 (quinta-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 28.05.2020; 

2. Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL; 
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3. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do 
Relatório de Actividades de 2019; 

4. Outros assuntos. 

Reunião n.º18 - 1 de Julho de 2020 (quarta-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 25.06.2020; 

2. Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL. 

Reunião n.º19 - 9 de Julho de 2020 (quinta-feira) 

1. Votação dos projectos de acta das reuniões dos dias 25.06.2020 e 01.07.2020; 

2. Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL. 

Reunião n.º20 - 22 de Outubro de 2020 (quinta-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 09.07.2020. 

2. 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 2020. 

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 2020. 

Reunião n.º21 - 21 de Dezembro de 2020 (segunda-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 22.10.2020. 

2. Informações. 

3. Balanço e perspectivas. 

4. Outros assuntos. 
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Mandato 2021-2022 

Reunião n.º01 - 2 de Fevereiro de 2021 (terça-feira) 

1. Eleição do Presidente do novo Conselho de Escola.  

2. Outros assuntos.  

Reunião n.º02 - 8 de Fevereiro de 2021 (segunda-feira) 

1.Informações; 

2.Eleição do vogal secretário do CEFBAUL; 

3.Leitura e votação do projecto da acta da reunião de 02.02.2021 do CEFBAUL; 

4.Calendário para a eleição da/o Presidente da FBAUL para o mandato 2021-
2023; 

5.Apreciação e votação de rectificação do Regimento do Conselho de Escola; 

6.Regime de funcionamento da cantina da FBAUL actual e durante o 2ºsemestre 
2020-21; 

7.Regime de funcionamento das aulas durante o 2º semestre 2020-21 na FBAUL; 

8.Outros assuntos. 

Reunião n.º03 - 23 de Março de 2021 (terça-feira), às 10:30 horas 

Ponto único:  Audição pública do candidato a presidente com apresentação e 
discussão do seu programa de ação, conforme previsto na alínea c) do n.º3, 
do artigo 75.º, dos Estatutos da FBAUL. 

Reunião n.º04 - 29 de Março de 2021 (segunda-feira), às 15:00 

horas 

1.Votação dos projectos de actas das reuniões anteriores; 

2.Eleição do Presidente da Faculdade. 

3.Outros assuntos. 

Reunião n.º05 - 13 de Maio de 2021 (quinta-feira), às 15:00 horas 

1. Informações. 

2. Votação do projecto de acta da reunião de dia 29.03.2021.  
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3. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do 
Relatório de Actividades de 2020. 

4. Outros assuntos. 

Reunião n.º06 - 20 de Maio de 2021 (quinta-feira) 

Ponto único. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e 
do Relatório de Actividades de 2020. 

Reunião n.º07 - 24 de Junho de 2021 (quinta-feira) 

1. Informações. 

2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 13.05.2021 e 20.05.2021.  

3. Relatório de Actividades 2020: pedido de informação complementar. 

4. Implementação dos Estatutos da Faculdade de Belas-Artes 

5. Outros assuntos. 

Reunião n.º08 - 2 de Julho de 2021 (sexta-feira) 

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

Reunião n.º09 - 8 de Julho de 2021 (quinta-feira) 

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. 

Reunião n.º10 - 10 de Março de 2022 (quinta-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 08.07.2021. 

2. Informações. 

3. Calendarização de reuniões ordinárias para 2022. 

4. Plano estratégico (PE): proposta de metodologia para a elaboração do PE. 
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Reunião n.º11 - 29 de Março de 2022 (terça-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 10.03.2022. 

2. Informações. 

3. Deliberação sobre a proposta de indicação ao Presidente da Fbaul dos 
professores Sofia Gonçalves e João Cruz para representarem a FBAUL na 
Rede para a Igualdade de Género, Inclusão e Não Discriminação da ULisboa, 
integrando a futura Comissão para a Igualdade de Género, Inclusão e Não 
Discriminação da FBAUL. 

4. Apreciação, discussão e votação do Plano de Actividades para 2022. 

5. Apreciação, discussão e votação do Relatório de Gestão e Contas e do 
Relatório de Actividades de 2021. 

 

Reunião n.º12 - 26 e 28 de Julho de 2022 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 29.03.2022. 

2. Apreciação, discussão e votação da proposta de estimativa orçamental para 2023 

3. Plano Estratégico da FBAUL. 

4. Outros assuntos. 

 

Reunião n.º13 - 28 de Setembro de 2022 (quarta-feira) 

1. Votação do projecto de acta da reunião dos dias 26-28.07.2022. 

2. Apreciação, discussão e votação da proposta de previsão orçamental para 2023 

3. Apreciação, discussão e votação da proposta de Plano Estratégico 2023. 

 

Reunião n.º14 - 13 de Outubro de 2022 (quinta-feira) 

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 28.09.2022. 

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. 
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Reunião n.º15 - 06 de Dezembro de 2022 (terça-feira) 

1.Processo eleitoral de 2022. 

2.Intervenção do Presidente da Faculdade, da Comissão Eleitoral no processo 
eleitoral a decorrer na FBAUL. 

3.Outros assuntos. 

 

Reunião n.º16 - 19 de Dezembro de 2022 (segunda-feira) 

1. Balanço do mandato 2021-2022. 

2. Votação dos projectos de actas das reuniões dos dias 28.07.202, 28.09.2022, 
13.10.2022, 06.12.2022 e 19.12.2022.  
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