
 

CONSELHO DE ESCOLA 

Proc. 2.1 

 

Minuta da Reunião n.º 04 do mandato 2021-2023 do Conselho de Escola da FBAUL (CEFBAUL) realizada no dia 
29 de Março de 2021, referente ao nº2 da ordem do dia (Eleição do Presidente da Faculdade). 
A reunião teve início às 14h30 de 29.03.2019 através da sessão Zoom nº89266561667, em conformidade com a 
convocatória expedida a 24.03.2021, por correio eletrónico, pelo Presidente do CEFBAUL. Estiveram presentes os vogais: 

1. Ana Margarida Tavares Correia (discente). 
2. António de Sousa Dias (trabalhador/a docente)(Presidente do CEFBAUL) 
3. Fernando Rosa Dias (trabalhador/a docente) 
4. Helena Elias (trabalhador/a docente) 
5. Inês Mesquita (trabalhador/a docente) 
6. Joana Adelaide Souto Mateus (trabalhador/a não docente) 
7. João Bernardo Miguel Colchete dos Santos (discente) 
8. João Cruz (trabalhador/a docente)(Secretário do CEFBAUL) 
9. João Maria Azevedo Ribeiro Alves (discente) 
10. João Pedro Farinha Nunes da Costa (trabalhador/a não docente) 
11. José Domingos Rego (trabalhador/a docente) 
12. Miguel Afonso Xavier de Matos Encarnação Gomes (discente) 
13. Isabel Castro (trabalhador/a docente) 
14. Suzana Parreira (trabalhador/a docente) 
15. Tomás Maia (trabalhador/a docente) 

Dado que a reunião decorreu em regime de teleconferência ao abrigo das normas extraordinária de confinamento anti-
Covid19 em vigor à presente data, e considerando a obrigatoriedade de que a eleição do Presidente da FBAUL se faça 
por voto secreto, o plenário anuiu, por unanimidade dos presentes, no uso a funcionalidade “enquete/poll” da plataforma 
Zoom colocada em modo de “voto anónimo” para proceder à votação em apreço. 

A funcionalidade em apreço possibilita a colecta de votos anónimos expressos num boletim de voto electrónico pré-
configurado com as alternativas estabelecidas pelo administrador-anfitrião da tele-sessão Zoom. Os votos recolhidos são 
contabilizados e apresentados pela plataforma Zoom segregados pelas diferentes alternativas constantes no boletim. 
Cada participante na tele-sessão tem direito a um voto, anónimo, usando o boletim de voto que surge no ecrã do seu 
computador. O administrador-anfitrião abre e fecha o período de votação mas, no entanto, não pode votar. Depois de 
fechado o período de votação, só o administrador-anfitrião pode ver e exibir o relatório do apuramento dos votos. Não se 
conhece forma de armazenar o resultado da votação para lá do momento de realização da mesma. 

Dadas as particularidades desta funcionalidade, o Presidente do CEFBAUL solicitou ao plenário lhe concedesse 
autorização para, adicionalmente, poder entrar nesta tele-sessão com o seu telemóvel pessoal (identificado como “i-phone 
of Antonio”), para poder votar a partir deste. O plenário anuiu que fosse usado este processo para permitir o voto do 
anfitrião da tele-reunião. Mais ficou acordado que o anfitrião mostraria a todos os vogais o relatório do resultado da votação 
logo após esta fechar, através da funcionalidade “partilha de ecrã” da plataforma Zoom. O relatório do resultado da votação 
exibe o número da sessão em que ela foi realizada e o título dado à votação em causa. 

Em conformidade com o nº8 do artigo 75º dos Estatutos da FBAUL, com as devidas adaptações por estar a ser usado um 
boletim de voto por via electrónica, o anfitrião da tele-reunião produziu um boletim de voto com as seguintes quatro 
alternativas: “Fernando António Batista Pereira, voto a favor”, “Fernando António Batista Pereira, voto contra”, “Voto em 
branco”, “Voto nulo”. À “enquete/poll” foi dado o título “Poll 2:Eleição do Presidente da Faculdade de Belas-Artes“. 

Depois de todos os vogais se manifestarem aptos a votar por este processo, foi aberto o período de votação. Quando 
todos os vogais presentes expressaram que não precisavam de mais tempo para votar, o anfitrião encerrou o período de 
votação e mostrou o relatório do apuramento onde se leram os seguintes resultados: 
“Fernando António Batista Pereira, voto a favor”: onze votos; 
“Fernando António Batista Pereira, voto contra”:  zero votos; 
“Voto em branco” : quatro votos; 
“Voto nulo” : zero votos. 

O candidato Fernando António Batista Pereira foi eleito como Presidente da FBAUL para o mandato 2021-2023. 

Esta minuta, que integrará a acta da reunião supracitada, vai ser assinada pelo Presidente do Conselho de Escola e por 
mim que secretariei a reunião. 
Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, 29 de Março de 2021.  

O Presidente do Conselho de Escola do mandato 2021-2023,  O vogal que secretariou esta reunião, 

(Prof. Associado António de Sousa Dias)  (Prof. Auxiliar João Paulo Beles da Cruz) 

 

  


