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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 18ª reunião do mandato 2019-2021, realizada a 01/07/2020 

Às doze horas e sete minutos do dia um do mês de Julho 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 983 5497 9562, 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 25/06/2020, a reunião teve como pontos da 
ordem do dia: 

1. Votação do projecto de acta da reunião do dia 25.06.2020; 
2. Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL. 

Participaram os vogais abaixo indicados.  

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

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. Votação do projecto de acta da reunião do dia 25.06.2020; 
O Presidente do Órgão informou que o secretário não conseguiu ultimar o projecto da acta a tempo 
de o distribuir aos vogais, pelo que propôs que este assunto fosse adiado para a próxima reunião. 
Os vogais presentes concordaram. O assunto foi adiado. 

Ponto 2: Votação do projecto de novos Estatutos da FBAUL. 

O Presidente do CEFBAUL dirigiu-se ao plenário recordando que este ponto transitou da reunião 
anterior, onde não foi tratado por os vogais terem declarado que tinham então tido tempo 
insuficiente para ler com atenção o texto. O objectivo é agora, na presente reunião, votar o texto 
final consolidado. 

O vogal Sérgio Vicente pediu a palavra para apontar algumas gralhas que encontrou no texto, 
imediatamente corrigidas pelo Presidente do CEFBAUL, e para apresentar uma questão que, a 
seu ver, é de relevo lesa a propriedade do texto dos Estatutos. Defendeu o vogal que a tipificação 
do centro de investigação Vicarte enquanto centro ao qual a FBAUL está associada, por contraste 
com o centro de investigação CIEBA que é tipificado como “próprio da FBAUL”, é desprestigiante 
e desvalorizadora do primeiro. Adicionou que receia que esta formulação seja o início de um 
processo de alijamento do VICARTE. 

Os vogais João Cruz, Suzana Parreira e o Presidente do CEFBAUL defenderam que existem 
diferenças formais entre os dois centros, que o CIEBA é um centro exclusivo da FBAUL enquanto 
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que o VICARTE é uma “parceria” da FBAUL com a FCT-UNL, pelo que não pode ser escamoteada 
esta diferença nos Estatutos. 

A vogal Patrícia Gouveia considerou que seria estrategicamente questionável prescindir da 
inclusão de um centro de investigação avaliado com excelente pela FCT se se verificarem certas 
as informações prestadas durante a reunião. 

O vogal João Cruz recordou que o presente ponto da ordem de trabalhos visa votar a versão 
consolidada do texto dos estatutos, que esteve em consulta pública, sofreu sugestões e teve um 
processo de aprovação das alterações ao texto que se arrastou por cerca de um ano e que, 
durante esse período, não foram apresentadas sugestões sobre aquela tipificação. Adicionou que 
lhe parecia extemporânea qualquer sugestão de alteração específica do texto no presente 
momento e que, a haver, ela teria de ser formulada por escrito como ocorreu com todas as 
sugestões admitidas a discussão durante o processo. 

Os vogais discutiram demoradamente a questão da tipificação dos dois centros, tendo o vogal 
João Cruz abandonado a reunião às 13h19. Decidiu-se apreciar na próxima reunião propostas de 
alteração do art.º 26.º e do Anexo 3 consentâneas com o exposto. O Presidente pediu aos 
membros do Conselho que qualquer proposta de alteração fosse apresentada por escrito a fim de 
não perturbar o ponto essencial da Ordem de Trabalhos, a votação dos estatutos. 

O Presidente declarou encerrada a sessão às 13h25.  

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) e a minuta da presente reunião. 

 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, acta aprovada a 09 de Julho 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 

9835497956
2 CE - Reunião de dia 01 de julho de 2020 7/1/20 11:58 7/1/20 13:29 92 12 

      

 Nome (Nome original) 
Horário de 
entrada Horário de saída Duração (Minutos)  

 Ana Carolina 7/1/20 12:00 7/1/20 13:29 89  

 Carla Soeiro & Elsa Pedrosa 7/1/20 12:01 7/1/20 13:29 89  

 António de Sousa Dias 7/1/20 11:58 7/1/20 13:29 92  

 Fernando Pina 7/1/20 12:05 7/1/20 13:29 84  

 Fernando Rosa Dias 7/1/20 12:07 7/1/20 13:29 82  

 Joao Paulo Beles Da Cruz 7/1/20 12:08 7/1/20 13:20 73  

 
Jose Domingos Fazenda Coelho De 
Rego 7/1/20 12:04 7/1/20 13:29 86  

 Patricia Gouveia 7/1/20 12:01 7/1/20 13:29 89  

 Rui Alexandre Rosa Grincho Serra 7/1/20 12:05 7/1/20 13:28 83  

 Sergio Vicente 7/1/20 12:05 7/1/20 13:29 85  

 Suzana Parreira 7/1/20 11:59 7/1/20 13:29 91  

 Tomás Maia 7/1/20 12:07 7/1/20 13:29 83  

 


