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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 15ª reunião do mandato 2019-2021, realizada a 21/05/2020 

Às catorze horas e cinco minutos do dia vinte e um do mês de Maio de 2020 reuniu o Conselho de 
Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através 
teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom” com o ID 966 5021 3756, 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"). De acordo com a respectiva convocatória, expedida a 14/05/2020, a reunião teve 
como pontos da ordem do dia: 

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. 

Participaram os vogais abaixo indicados.  

1. Afonso de Matos (discente) 
2. Ana Carolina Ferreira (discente); 
3. António de Sousa Dias de Macedo (docente)(Presidente do Órgão);  
4. Carla Maria Coelho Soeiro (não-docente); 
5. Elsa Maria da Cunha Brandão Pinto Pedrosa (não-docente); 
6. Fernando António Pina Nunes (discente); 
7. Fernando Paulo Leitão Simões Rosa Dias (docente 
8. João Paulo Beles da Cruz (docente)(Secretário do Órgão); 
9. José Domingos Fazenda Coelho de Andrade Rego (docente); 
10. Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia (docente) 
11. Rui Alexandre Rosa Grincho Serra (docente) 
12. Sérgio Vicente Pereira da Silva (docente) 
13. Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente); 
14. Tomás Santos Maia (docente). 

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 o mapa com as horas de entrada e saída 
dos vogais, segundo a “plataforma Zoom”. 

Não compareceu a vogal Juliana Lee Pinto (discente). A reunião iniciou-se com 11 vogais “em 
linha”. O quórum aumentou ao longo da reunião dado que a vogal Suzana Parreira e o vogal 
Tomás Maia entraram na reunião quando os trabalhos já decorriam. O texto da presente acta 
descreve, para cada deliberação tomada ao longo da reunião, o quórum deliberativo existente em 
cada momento. 

Assuntos apreciados:  

Ponto 1. Informações 

O Presidente do Órgão informou que: i) esta reunião dará continuidade aos trabalhos iniciados na 
reunião de 23.04.2020; ii) na página de internet da FBAUL foi removida a frase sobre o “ensino 
pleno” que foi referida no ponto da ordem do dia sobre informações na reunião anterior deste 
Conselho; iii) foi constituído pelo Presidente da Faculdade um grupo de trabalho informal para 
preparação do calendário do próximo ano lectivo, que inclui o próprio Presidente da Faculdade e 
os Presidentes dos Órgãos de Governo; iv) O Presidente da FBAUL prevê que as aulas de 2020-
2021 para os cursos de licenciatura possam começar a 01/10/2020 e que os restantes cursos 
comecem antes, a 16/09/2020; v) o objectivo do começo das aulas o mais cedo possível é tentar 
realizar o maior número de semanas de aulas presenciais antes de qualquer hipotética suspensão 
forçada destas durante o Outono; vi) igualmente prevê-se que a época de avaliações finais em 
época de recurso do ano lectivo 2019-2020 decorra, extraordinariamente, entre 02 e 11/09/2020. 

A vogal Patrícia Gouveia perguntou aos colegas se podiam informar o Conselho sobre o 
andamento da remarcação das provas de Mestrado e Doutoramento que foram canceladas em 
Março de 2020. A vogal Elsa Pedrosa informou que: i) o prazo de entrega das dissertações de 
mestrado e teses de doutoramento foram adiados para 31/12/2020 e que os relatórios de avaliação 
dos alunos do 1º e 2º anos do curso de doutoramento passou para o início de Julho, sendo que 
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os alunos afectados serão notificados; ii) estão a ser tramitados os pedidos de realização de provas 
que foram suspensos em consequência da suspensão das actividades presenciais, sendo 
inquiridos os membros do júri e os alunos sobre a sua aceitação ou não aceitação da realização 
via videoconferência de acesso público; iii) quando e se algum membro do júri ou aluno candidato 
discorda do uso da videoconferência, a prova fica adiada sine-die até que estejam reunidas as 
condições para as realizar presencialmente; iv) a hiperligação de internet para acesso do público 
a cada prova realizada via videoconferência é publicado no calendário de provas que está 
publicado na página de internet da FBAUL e é pedido a cada membro do público que solicite, 
previamente, por correio electrónico, a senha de acesso; v) o trâmite do pedido da senha visa ter 
um registo de todas as pessoas que acedem à “plataforma Zoom” para assistir à prova e dissuadir 
eventuais acções de “cibersabotagem” ou “cibervandalismo”; vi) já foi concretizada uma prova de 
mestrado via videoconferência, nas presentes circunstâncias, com a assistência do colega 
Coordenador da Divisão Académica e de Recursos Humanos Nuno Cruz, e nela foram criadas 
“salas virtuais separadas” para permitir a reunião do júri com a devida privacidade. 

Acrescentou a vogal Elsa Pedrosa que se encontram a decorrer as candidaturas aos cursos de 
mestrado a iniciar em 2020-2021 e que parece existir uma ligeira redução no número de candidatos 
em relação ao ocorrido no ano 2019-2020. Alguns candidatos expressaram ter dificuldade em 
reunir toda a documentação necessária para formalizar as suas candidaturas por efeito da redução 
da velocidade de resposta dos diferentes serviços onde têm de requerer aqueles documentos. Os 
serviços da FBAUL têm facilitado a entrega da documentação e, nos casos da sua falta, aceitam 
a apresentação do Currículo de Matrícula que os candidatos retiram do portal académico das 
faculdades, desde que contenha a data e média de conclusão do curso. Explicou que os 
candidatos apenas poderão proceder à matrícula nos cursos mediante apresentação do respetivo 
certificado.  

No caso dos alunos internacionais, em que não é possível realizar a apostilha dos documentos, 
estão a ser aceites declarações sob compromisso de honra que a substitui provisoriamente. 

O vogal João Cruz informou que teve notícia de que aos alunos chamados a participar em 
actividades presenciais no edifício da FBAUL até 31/07/2020 não está previsto o fornecimento 
gratuito de máscaras pela FBAUL, apesar de ser obrigatório o seu uso dentro do edifício. 
Acrescentou que tal procedimento (não fornecimento) lhe parece pouco curial. 

A vogal Carla Soeiro informou que a FBAUL adquiriu, coordenadamente com a Reitoria, 
equipamento de protecção individual e gel desinfectante para as mãos, e que será fornecida uma 
máscara/dia aos funcionários e alunos que compareçam na FBAUL sem aquele equipamento. 

O Presidente do CEFBAUL informou que recebeu a indicação do Conselho de Gestão, há alguns 
dias atrás, de que as máscaras não seriam distribuídas aos alunos dado que o orçamento da 
FBAUL não seria capaz de suportar aquela despesa. 

Não havendo mais informações a fornecer ou solicitar, o Presidente deu por encerrado o ponto 
nº1 da Ordem do Dia. 

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

O texto do projecto de acta foi submetido a votação. Registaram-se zero votos contra, zero 
abstenções e doze votos a favor dos membros presentes com direito a voto: Afonso de Matos, 
Ana Carolina Ferreira, António de Sousa Dias, Carla Soeiro, Elsa Pedrosa, Fernando Pina Nunes, 
Fernando Rosa Dias, João Cruz, José Domingos Rego, Patrícia Cristina Gouveia, Rui Serra e 
Suzana Parreira. 
O vogal Sérgio Vicente, apesar de presente, não participou nesta votação por não ter participado 
na reunião de 14.05.2020. 

O texto foi aprovado e passou a constituir a acta daquela reunião, que será assinada, arquivada e 
afixada na página de internet da Faculdade. 

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

O Presidente do CEFBAUL relembrou os vogais que o tratamento do ponto 3 seguirá a 
metodologia definida na reunião de 23/04/2020 deste Conselho. Acrescentou que o remanescente 
das sugestões de alteração ao texto dos Estatutos que vão ser apreciadas por este plenário foram 
recepcionadas de duas fontes separadas e já fora do prazo de consulta pública: um conjunto de 



 

  Página 3-13  

sugestões feito pela Reitoria e um conjunto de sugestões feito pela AEFBAUL, este último recebido 
no dia 20/05/2020 às 23h via correio electrónico. O Presidente do CEFBAUL só no dia 21/05/2020 
pode distribuir pelos vogais, por correio electrónico, o conjunto de sugestões da AEFBAUL.  

As sugestões da Reitoria, que se anexam à presente acta, foram aceites, pelo plenário, para 
discussão benemérita, numa reunião anterior do CEFBAUL mas as sugestões da AEFBAUL ainda 
não foram alvo de aceitação por parte do plenário. Por este motivo o Presidente do CEFBAUL 
colocou à consideração dos vogais presentes a aceitação ou não daquele conjunto de sugestões. 
Todos os vogais presentes expressaram concordância com a sua aceitação. Dado que a curta 
antelação com que as sugestões da AEFBAUL foram recepcionadas não permitiu análise uma 
prévia pelos vogais, abriu-se um período de discussão sem limite de tempo para as tratar. 

O vogal Tomás Maia entrou na reunião às 14h51. 

O Presidente do CEFBAUL apresentou sucintamente as sugestões da AEFBAUL, que se anexam 
a esta acta. 

Foi colocada a discussão a sugestão a AEFBAUL de alterar a redacção do artigo 14º dos Estatutos 
de modo a modificar a composição do CEFBAUL. O Presidente do CEFBAUL referiu que o artigo 
97º do RJIES impossibilita órgãos colegiais de governo de Faculdades com mais do que quinze 
membros, no que foi secundado pelo vogal João Cruz. O vogal Fernando Pina Nunes pediu mais 
tempo para discutir esta sugestão com a AEFBAUL, no entanto o Presidente do CEFBAUL 
perguntou ao plenário se podia colocar a sugestão a votação, não tendo havido manifestações em 
contrário. A sugestão foi submetida a votação tendo sido registados: dois votos contra, dos vogais 
João Cruz e Rui Serra; as abstenções dos vogais Fernando Rosa Dias, Domingos Regos, Elsa 
Pedrosa, Afonso Matos, Suzana Parreira, Carla Soeiro, Ana Carolina Ferreira e Tomás Maia; e 
quatro votos a favor do vogal António Sousa Dias, Patrícia Gouveia, Fernando Pina Nunes e Sérgio 
Vicente. A proposta foi recusada por insuficiência da maioria de votos favoráveis. 

Foi colocada a discussão a sugestão a AEFBAUL de alterar a redacção dos artigos 15º dos 
Estatutos de modo a modificar a duração do mandato dos alunos eleitos para o CEFBAUL bem 
como o limite máximo de mandatos sucessivos para estes eleitos. A sugestão foi submetida a 
votação tendo sido registados: dois votos contra, dos vogais João Cruz e Rui Serra; as abstenções 
dos vogais Fernando Rosa Dias, Domingos Regos, Elsa Pedrosa, Afonso Matos, Suzana Parreira, 
Carla Soeiro, Ana Carolina Ferreira e Tomás Maia; e quatro votos a favor do vogal António Sousa 
Dias, Patrícia Gouveia, Fernando Pina Nunes e Sérgio Vicente. A proposta foi recusada por 
insuficiência da maioria de votos favoráveis. 

O Presidente do Órgão colocou a discussão a sugestão da AEFBAUL de alterar o artigo 55º do 
Projecto de Estatutos. Os vogais identificaram que a sugestão se divide em duas alternativas de 
redacção, conforme se pode ler no Anexo 3 da presente acta. Por este motivo a primeira alternativa 
(“…durante o mês de Outubro”.) foi identificada como a proposta 55-A e a segunda proposta 
(“…durante o mês de Novembro”.) foi identificada como a proposta 55-B. 

O vogal Fernando Pina Nunes defendeu que a Faculdade deveria incluir nos seus Estatutos a 
obrigatoriedade de realizar anualmente exposições de alunos finalistas nos espaços que vierem a 
ser disponibilizados pelas Galerias da FBAUL. O Vogal Fernando Rosa Dias advogou que a 
eventual obrigatoriedade da FBAUL realizar exposições de finalistas deveria ser tratada pelo 
Conselho Curatorial e eventualmente pelo regulamento das Galerias. 

A proposta 55-A foi colocada a votação, tendo sido registados onze votos contra, dos vogais 
António Sousa Dias, João Cruz, Patrícia Gouveia, Fernando Rosa Dias, Domingos Rego, Elsa 
Pedrosa, Rui Serra, Suzana Parreira, Sérgio Silva, Carla Soeiro e Tomás Maia; três abstenções 
dos vogais Fernando Pina Nunes, Afonso Matos e Ana Carolina Ferreira; e zero votos a favor. A 
proposta foi recusada às 16h19. 

A proposta 55-B foi colocada a votação, tendo sido registados onze votos contra, dos vogais 
António Sousa Dias, João Cruz, Patrícia Gouveia, Fernando Rosa Dias, Domingos Rego, Elsa 
Pedrosa, Rui Serra, Suzana Parreira, Sérgio Silva, Carla Soeiro e Tomás Maia; três abstenções 
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dos vogais Fernando Pina Nunes, Afonso Matos e Ana Carolina Ferreira; e zero votos a favor. A 
proposta foi recusada às 16h21. 

O Presidente inquiriu se algum vogal desejava apresentar uma sugestão alternativa de redacção 
do artigo 55º, não tendo havido manifestações nesse sentido. 

Seguiu-se a discussão da sugestão da AEFBAUL de alterar o artigo 10º do Regulamento Eleitoral 
Anexo ao texto dos estatutos. Finda a discussão procedeu-se à votação, na qual se registaram os 
votos contra dos vogais António Sousa Dias, Patrícia Gouveia, Domingos rego, Elsa Pedrosa, 
Carla Soeiro, Tomás Maia e João Cruz; as abstenções dos vogais Fernando Rosa Dias, Fernando 
Pina Nunes, Rui Serra, Afonso Matos, Suzana Parreira, Sérgio Silva e Ana Carolina Ferreira; e 
zero votos a favor. A proposta foi recusada. 

O Vogal Sérgio Silva abandonou a reunião às 16h27. 

O Presidente do CEFBAUL passou a apresentar a natureza genérica das sugestões enviadas pela 
Reitoria. Segundo ele, encontram-se ali três tipos de sugestões: i) dividir o artigo 1º em dois artigos 
separados; ii) passar algumas normas eleitorais que hoje se encontram no Regulamento Eleitoral 
Anexo aos Estatutos para dentro do texto dos Estatutos e suprimir o anexo; iii) alterações 
localizadas para colocar o texto dos Estatutos em conformidade com o RJIES e com os Estatutos 
da Universidade. Aparentemente as sugestões da Reitoria não alteram a essência e os ditames 
do texto produzido pelo CEFBAUL. 

O Vogal Sérgio Silva reentrou na reunião às 16h45. 

O Presidente do CEFBAUL pediu aos vogais que lessem as sugestões da Reitoria para as 
podermos votar na próxima reunião do Conselho. Mais solicitou que, assinalassem aquelas que 
pretendem votar por separado. As que forem assinaladas serão votadas isoladamente, uma a 
uma, e as restantes serão votadas em bloco. A discussão e votação das sugestões da Reitoria 
ficou adiado para a próxima reunião. 

O Presidente do CEFBAUL estimou que a próxima reunião deste órgão deverá ocorrer a 
28.05.2020, mas ressalvou que prevalecerá a data que vier estipulada na respectiva convocatória. 

O Presidente declarou encerrada a sessão às 17h05.  

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: Mapa das horas de entrada e saída dos vogais, segundo a 
“plataforma Zoom” (01 página), Sugestões de modificação do projecto do texto dos Estatutos da 
FBAUL enviadas pela Reitoria da Universidade de Lisboa (06 páginas) e Sugestões de 
modificação do projecto do texto dos Estatutos da FBAUL enviadas pela AEFBAUL (02 páginas). 

 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 28 de Maio de 2020. 

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”.  

ID da Reunião Tópico 
Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Duração 

(Minutos) 
Participantes 

96650213756 
CE - Reunião de dia 21 

de maio de 2020 

21/05/2020 

13:59 

21/05/2020 

17:11 
192 16 

      

 Nome (Nome original) 
Horário de 

entrada 

Horário de 

saída 

Duração 

(Minutos) 
 

 Afonso Matos 
21/05/2020 

14:02 

21/05/2020 

17:11 
189  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:12 

21/05/2020 

14:33 
21  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:33 

21/05/2020 

14:36 
3  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:36 

21/05/2020 

14:46 
10  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:46 

21/05/2020 

14:48 
3  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:48 

21/05/2020 

14:48 
1  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:48 

21/05/2020 

14:49 
1  

 Ana Carolina 
21/05/2020 

14:49 

21/05/2020 

17:11 
142  

 António de Sousa Dias 
21/05/2020 

13:59 

21/05/2020 

17:11 
192  

 Carla Soeiro 
21/05/2020 

14:01 

21/05/2020 

17:11 
190  

 Elsa Pedrosa 
21/05/2020 

14:05 

21/05/2020 

17:11 
186  

 Fernando 
21/05/2020 

14:01 

21/05/2020 

16:36 
155  

 Fernando Rosa Dias 
21/05/2020 

16:40 

21/05/2020 

17:11 
31  

 fernandopina 
21/05/2020 

14:03 

21/05/2020 

17:11 
188  

 Joao Paulo Beles Da 

Cruz 

21/05/2020 

14:00 

21/05/2020 

14:02 
3  

 Joao Paulo Beles Da 

Cruz 

21/05/2020 

14:02 

21/05/2020 

17:07 
185  

 Jose Domingos Fazenda 

Coelho De Rego 

21/05/2020 

14:02 

21/05/2020 

17:11 
189  

 Patricia Gouveia 
21/05/2020 

14:01 

21/05/2020 

17:11 
191  

 Rui Serra 
21/05/2020 

14:08 

21/05/2020 

17:11 
183  

 sergio vicente 
21/05/2020 

14:13 

21/05/2020 

17:11 
178  

 Suzana Parreira 
21/05/2020 

14:32 

21/05/2020 

17:11 
159  

 tomasmaia 
21/05/2020 

14:46 

21/05/2020 

17:11 
145  
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ANEXO 2: Sugestões de modificação do projecto do texto dos Estatutos da FBAUL enviadas 
pela Reitoria da Universidade de Lisboa (06 páginas). 

 



 

  Página 7-13  

 

 



 

  Página 8-13  

 

 



 

  Página 9-13  

 

 



 

  Página 10-13  

 



 

  Página 11-13  

 
  



 

  Página 12-13  

ANEXO 3: Sugestões de modificação do projecto do texto dos Estatutos da FBAUL enviadas 
pela AEFBAUL (02 páginas). 
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