Reunião do Conselho de Escola
Acta da 21ª reunião do mandato 2019-2021, realizada a 21/12/2020
Às onze horas e trinta e cinco minutos do dia vinte e um do mês de Dezembro 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 22.10.2020.
2. Informações.
3. Balanço e perspectivas.
4. Outros assuntos.
Participaram os vogais abaixo indicados.
1. António de Sousa Dias de Macedo (docente)(Presidente do Órgão);
2. Beatriz Lopes (discente);
3. Carla Maria Coelho Soeiro (não-docente);
4. Elsa Maria da Cunha Brandão Pinto Pedrosa (não-docente);
5. João Paulo Beles da Cruz (docente)(Secretário do Órgão);
6. Patrícia Cristina Silva Figueira Gouveia (docente)
7. Rui Alexandre Rosa Grincho Serra (docente)
8. Sérgio Vicente Silva (docente)
9. Tomás Maia (docente),
Não compareceram os vogais, Fernando Rosa Dias (docente), José Domingos Rego (docente),
Suzana Isabel Malveiro Parreira (docente) e a Beatriz Neto (discente).
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.O projecto da acta de 22.10.2020 foi colocado a votação tendo recebido os votos a favor
dos vogais António Sousa Dias, Elsa Pedrosa, João Cruz, Patrícia Gouveia, Carla Soeiro e Rui
Serra. Não votaram a vogal Beatriz Lopes e os vogais Tomás Maia e Sérgio Vicente por não terem
participado na reunião de 22.10.2020. O projecto de acta foi aprovado e passou a tornar-se o
texto oficial da acta.
Ponto 2:
Presidente do CEFBAUL apresentou a vogal recém-empossada Beatriz Lopes, em representação
dos estudantes e em substituição de um colega que perdeu o mandato recentemente.
O Presidente do CEFBAUL informou que o resultado das eleições da FBAUL de 26.11.2020 foram
homologados pelo Reitor da Universidade. Houve algum receio de desconformidade da
composição de algumas das listas concorrentes. No entanto a Reitoria verificou essas
composições a encontrou-as conforme.À presente acta anexa-se uma cópia da acta de
apuramento dos resultados das eleições já homologada pelo Reitor.
Mais informou que os Estatutos da FBAUL foram remetidos pela Reitoria para publicação no Diário
da República, o que significa que foram homologados pelo Reitor.
Informou ainda que a A3ES divulgou a sua decisão do Conselho de Administração
nºAINST/16/00026 que faz a acreditação da Universidade de Lisboa, condicional, impondo sete
condições a cumprir nos próximos três anos. O documento da A3ES anexa-se a esta acta.
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O Presidente do CEFBAUL informa que no mandato que agora termina ficaram alguns assuntos
pendentes a tratar com o Presidente da FBAUL, devendo estes assuntos ser tratados pelo próximo
CEFBAUL.
Informou ainda que, credivelmente, haverá prorrogação dos prazos de entrega das teses de
mestrado e doutoramento na FBAUL até 28.02.2021, sem taxas acrescidas para os alunos. Esta
é uma decisão do Presidente da FBAUL que foi comunicada aos alunos no dia 18.12.2020 por
correio electrónico e foi transmitida aos docentes no dia 21.12.2020.
Ponto 3:
O Presidente do CEFBAUL realizou um breve balanço e perspectivas do trabalho realizado e do
trabalho por realizar. Mencionou: i) o processo de aprovação das contas da FBAUL; ii) as
modificações exigidas pelos novos Estatutos da FBAUL, nomeadamente quanto à implementação
dos Departamentos e as competências e composição do novo Conselho Curatorial.
O projecto de acta da presente reunião (21.12.2020) foi apresentado pelo Secretário do Órgão.
Depois de discutido foi submetido a votação tendo recebido os votos a favor dos nove vogais
presentes. O projecto foi aprovado e passou a ser o texto oficial da acta desta reunião.
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), o documento da A3ES mencionado no ponto 2 e a cópia da acta
de apuramento dos resultados das eleições da FBAUL de 26.11.2020 depois de homologada pelo
Reitor.
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: Documento da A3ES
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Anexo 3: Cópia da acta de apuramento dos resultados das eleições da FBAUL de 26.11.2020
depois de homologada pelo Reitor.
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