
 

 

 

 

 

Acta nºXX do Conselho Pedagógico 

01.03.2017 

 

A um de março de 2017 pelas catorze e trinta minutos reuniu na sala 2.07 da Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa o Conselho Pedagógico. 

Presidiu à reunião o Professor Associado Emílio Távora Vilar e estiveram presentes os 

seguintes membros: Professor Auxiliar Domingos Rego, Professor Auxiliar José Carlos 

Pereira, Professora Auxiliar Sandra Tapadas, Assistente Ana Lia Santos, Ana Beatriz 

Nunes, Daniela Oliveira; Joana Lourenço, Gonçalo Santos, João Reis. Estiveram ausentes 

os Professores Hugo Ferrão e José Pedro cavalheiro, assim como os estudantes Marco 

Pestana e Carolina Couto, todos com justificação de falta. 

O Presidente deu início à reunião de acordo com a ordem de trabalhos apresentada: 

 

Ponto 1. Informações e calendário de reuniões 2017 – foram marcadas as reuniões 

ordinárias para os dias: 3 de Maio (15.00h); 12 de Julho (14.30h); 27 de setembro (14.30h) 

e 29 de novembro (14.30). 

 

Ponto 2. Eleição do secretário do Conselho – este ponto foi adiado para reunião 

seguinte. 

 

Ponto 3. Discussão e Aprovação do Regimento do Conselho Pedagógico - depois 

de discutido o documento e sugeridas pequenas alterações formais o Regimento foi 

aprovado por unanimidade. 

 

Ponto 4. Análise e discussão do Documento de Sistematização de Necessidades 

Pedagógicas – foi apresentado, analisado e aprovado o documento sinopse de 

necessidades pedagógicas elaborado a partir de um levantamento feito por docentes e 

discentes representantes das várias áreas científicas; as alterações pontuais apresentadas 

serão incluídas numa versão final a ser submetida à Presidência da Faculdade. 

 

Ponto 5. Representante dos estudantes: definição de estatuto e forma de 

eleição – este ponto foi adiado para reunião seguinte. 



 

 

 

Ponto 6. Regulamento Pedagógico – foi solicitado pelo Presidente aos membros do 

Conselho a análise do documento para discussão e eventual proposta de alteração em 

reunião posterior. 

 

Ponto 7. Outros Assuntos: 

 

a) Requerimento da área de Pintura para introdução de precedências nas 

unidades curriculares nucleares – as precedências requeridas foram aprovadas por 

unanimidade, com exceção das que se referem a Pintura V e Pintura VI por força da 

aplicação do nº3 do Artigo 22º do Regulamento Pedagógico. 

 

b) Carta dos alunos do 3º ano de Design de Equipamento solicitando análise 

do processo de avaliação da UC de Projecto IV – O Presidente informou o Conselho 

de que tinha já solicitado uma resposta aos docentes envolvidos e que até à data esta não 

tinha ainda sido recebida. A representante de Design de Equipamento Assistente Ana Lia 

disponibilizou-se para contactar os docentes e reforçar a necessidade de uma resposta. Na 

posse de todos os elementos solicitados o Presidente contactará a Coordenação de Área e 

1º Ciclo em DE para, em conjunto, se procurar encontrar a melhor resposta às questões 

levantadas. 

 

c) Parecer do Conselho pedagógico sobre danos negligentes em equipamentos 

e espaços da Faculdade – foi unanimemente reconhecida pelo Conselho a necessidade 

de regulamentação que definisse a forma de ressarcimento da Faculdade em situações de 

comprovada impossibilidade financeira por parte dos estudantes, por forma a evitar 

situações de discricionariedade na aplicação de eventuais medidas compensatórias. O 

Presidente foi incumbido pelo Conselho de formular uma proposta final que passe por: 

criação de um ‘banco de horas’ a favor da Faculdade; definição do valor/hora (que o 

Conselho determinou em 10 Euros); enunciação do conjunto-tipo de funções/atividades a 

desempenhar pelo estudante; definição do modelo de prescrição. 

 

Por nada mais haver a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezasseis horas e trinta 

minutos, da qual se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada 

pelo Presidente e por mim que a secretariei. 

 



 

 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

(Emílio Távora Vilar) 

 

A Secretária 

 

(Ana Lia Santos) 

 

 


