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Reunião do Conselho de Escola 

Acta da 20ª reunião do mandato 2019-2021, realizada a 22/10/2020 

Às doze horas do dia vinte e dois do mês de Outubro de 2020 reuniu o Conselho de 
Escola da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa (CEFBAUL), através 
teleconferência realizada na ciber-plataforma “Zoom”, 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, a reunião teve como pontos da ordem do 
dia: 

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. 

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. João Paulo Beles da Cruz (docente)(Secretário do Órgão); 
7. Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia (docente) 
8. Rui Alexandre Rosa Grincho Serra (docente) 
9. Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente); 

Não compareceram os vogais Juliana Lee Pinto (discente), Tomás Maia (Docente), 
Afonso Matos (discente), Fernando Rosa Dias (docente), José Domingos Rego (docente) 
e Sérgio Vicente Silva (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”. 
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 09.07.2020. 
O projecto foi discutido e submetido a votação. Recebeu os votos favoráveis de todos os 
vogais presentes na reunião de 09.07.2020 e que também se encontravam presentes na 
reunião de 22.10.2020. O projecto foi aprovado e tornou-se a acta da reunião de 
09.07.2020. 
 
Ponto 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. 
Procedeu-se à discussão e votação da proposta abaixo indicada. 

Proposta de calendário eleitoral. 
Observados os prazos indicados no Regulamento Eleitoral, propõe-se: 
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04 de Novembro de 2020 – 
1) Marcação de eleições e publicação dos cadernos eleitorais. (art.º 10, n. 
2 - margem de 5 dias entre cadernos e listas). 
2) Data limite para nomeação da Comissão Eleitoral (art.º. 9º conjugado 
com o art.º. 13º) 

12 de Novembro de 2020 – 
Data limite para entrega das listas dos candidatos concorrentes à eleição 
por cada um dos corpos. (art.º 11.º, n.º 1: entrega até ao 10ª dia anterior à 
data das eleições) 

18 de Novembro de 2020 – 
Início da campanha eleitoral (término às 21 horas do dia 25 de Novembro) 
(art.º 15.º) 

26 de Novembro de 2020 – 
Eleições (das 09h00 às 18h00) 

A proposta foi submetida a votação e recebeu zero votos contra, uma abstenção do vogal 
Fernando Pina e oito votos a favor pelos demais vogais. A proposta foi aprovada. 
Relativamente a este ponto foi redigida uma minuta para transmitir o resultado da 
aprovação ao Presidente da FBAUL. A mituta encontra-se reproduzida no anexo 2 desta 
acta. 
Ponto 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. 
A vogal Carla Soeiro voluntariou-se para integrar a Comissão. O presidente do CEFBAUL 
solicitou aos vogais estudantes a sugestão de nomes para integrar a comissão em 
representação do corpo discente. Os vogais estudantes manifestaram a intenção de 
solicitar a ajuda da AEFBAUL para localizar alunos disponíveis para esta tarefa. 
O Presidente do CEFBAUL ficará a aguardar a sugestão de membros do corpo docente 
para integrar a Comissão Eleitoral até à proximidade da data de nomeação da referida 
Comissão. 

O Presidente declarou encerrada a sessão às 12h55.  

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 21 de Dezembro  

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”.  
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ANEXO 2: Minuta relativa ao ponto 2 da ordem de trabalhos da reunião de 22.10.2020 deste 
CEFBAUL, enviada ao Presidente da FBAUL depois de assinada pelos Presidente e Secretário do 
CEFBAUL. 

 
 


