Procedimento concursal para atribuição de 5 (cinco) Bolsas de Investigação Pós-doutoral
financiadas por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do Instituto de
História da Arte — IHA UIDB/00417/2020

Ata n.º 2

No dia 22 de Abril de dois mil e vinte e dois, pelas 14.30 horas, reuniu por videoconferência o
Painel de Avaliação do Concurso para atribuição de 5 (cinco) Bolsas de Investigação Pós-doutoral
financiadas por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do Instituto de
História da Arte — IHA UIDP/00417/2020.
Estiveram presentes os seguintes membros do Painel de Avaliação:
Presidente:
Prof.ª Doutora Joana Cunha Leal, IHA NOVA FCSH (coordenadora do Painel)
Vogais:
Prof.ª Doutora Alexandra Curvelo, IHA NOVA FCSH
Prof.ª Doutora Margarida Simão Tavares da Conceição, IHA NOVA FCSH
Prof. Doutor Nuno Senos, IHA NOVA FCSH
Prof.ª Doutora Susana Martins, IHA NOVA FCSH
Vogal suplente:
Prof. Doutor Afonso Ramos, IHA NOVA FCSH que assumiu a avaliação dos candidatos nos casos
de conflito de interesses declarado pelos membros efetivos do Painel de Avaliação constantes
da Ata 1 deste procedimento concursal.
Esteve ausente por motivos de saúde justificados a Prof.ª Doutora Margarida Brito Alves.

A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos:
- Ponto 1: Avaliação e classificação dos candidatos admitidos a concurso;
- Ponto 2: Seriação provisória dos candidatos (lista provisória de ordenação final).
Conferidos os pressupostos legais, designadamente de quórum, a Presidente do Painel de
Avaliação deu início aos trabalhos.

Passando à análise do ponto 1 da ordem de trabalhos, designadamente avaliação e classificação
dos candidatos admitidos a concurso, por ordem alfabética do primeiro nome:
— Alice Girotto;
— Ana Janeiro;
— Antonia de Thuin;
— Daniela Nunes Pereira;
— Dieison Marconi Pereira;
— Dunia Roquetti;
— Enio Viterbo Martins;
— Fabio Tononi;
— Francisco Javier Novo Sánchez;
— Giulia Zanon;
— Ido Govrin;
— João Albuquerque;
— Josephine Neil;
— Michela Degortes;
— Pablo Santa Olalla;
— Régis E. Martins;
— Renata Flaiban Zanete;
— Renata Gaspar;
— Salomé Lopes Coelho;
— Sandra Camacho;
— Sara Alonso Gómez;

— Sofia Braga;
— Thomaz Simões.
A avaliação dos candidatos pelo Painel de Avaliação foi realizada de acordo com os critérios e
distribuição da pontuação fixada no Edital de candidatura e detalhada Ata N. 1 deste
procedimento concursal, encontrando-se patente no Anexo A (grelha de avaliações e
fundamentações) que se junta à presente Ata e se dá aqui por integralmente reproduzido.
Por sua vez, passando ao ponto 2 da ordem de trabalho e considerando a avaliação constante
do Anexo A resultou a seriação dos candidatos que consta do Anexo B (lista provisória de
ordenação final), o qual se junta à presente Ata e se dá aqui por integralmente reproduzido.

Mais deliberou o Painel de Avaliação, por votação nominal e por unanimidade, proceder à
notificação de todos os candidatos da deliberação tomada para, querendo, se pronunciarem em
sede de audiência prévia, nos termos dos artigos 121.º e seguintes do Código do Procedimento
Administrativo.

Findo o prazo legal, e não havendo reclamações em sede de audiência prévia, a lista provisória
de ordenação dos candidatos constante do Anexo B é assumida como lista final.

Todos os assuntos foram decididos por votação nominal e por unanimidade dos membros do
Painel de Avaliação.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de que se lavrou a presente Ata, a qual
depois de lida e achada conforme, vai ser rubricada e assinada por todos os membros do Painel
de Avaliação presentes.

Lisboa, 22 de Abril de 2022

Os Membros do Painel de avaliação:
A Presidente
____________________
[Joana Cunha Leal, IHA NOVA FCSH (coordenadora do painel)]

O vogal efetivo
______________________________
[Prof. Doutor Nuno Senos, IHA NOVA FCSH]

A vogal efetiva
______________________________
[Prof.ª Doutora Alexandra Curvelo, IHA NOVA FCSH]

A vogal efetiva
______________________________
[Prof.ª Doutora Susana Martins, IHA NOVA FCSH]

A vogal efetiva
______________________________
[Prof.ª Doutora Margarida Tavares da Conceição, IHA NOVA FCSH]

O vogal suplente
______________________________
[Prof. Doutor Afonso Ramos]

Anexo A
(grelha de avaliações e fundamentações)

Procedimento concursal para atribuição de 5 (cinco) Bolsas de Investigação Pós-doutoral
financiadas por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) no âmbito do Instituto de
História da Arte — IHA UIDB/00417/2020

FUNDAMENTAÇÕES DA AVALIAÇÃO

Alice Girotto (15,91/20)
Critério A: Percurso académico inteiramente desenvolvido na Universidade Ca’ Foscari de
Veneza, não particularmente dirigido para a área metodológica da história da arte e da teoria
visual. Elenco de publicações expressivo, estando porém várias ainda em preparação. A
candidata não assinala participação em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: Quando o império “escreve” de volta: a inversão do olhar sobre a Europa em Kiluanji
Kia Henda, Grada Kilomba e Ana Silva
O projeto , relevante para o aprofundamento dos estudos pós-coloniais, demonstra maturidade
teórica e domínio da questão, mas as questões metodológicas mereciam maior clarificação e a
exequibilidade não fica inteiramente demonstrada.
Ana Janeiro (15,81/20)
Critério A: Percurso profissional e académico internacional, com relevância na área da
fotografia. Publicações na mesma área. A candidata não assinala participação em projetos de
investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: O arquivo iconográfico privado para uma história não oficial: Memória e fotografias
nos álbuns de família de Damão, Diu e Nagar Aveli
A iniciativa de contacto, recolha e publicação relativa à fotografia em contexto colonial é
pertinente e necessária, sendo porém a escala do projeto submetido algo ambiciosa para o
período da bolsa. O projeto beneficiaria de uma maior substanciação historiográfica e teórica. A
proposta de publicações e o workshop proposto mereciam também maior clarificação.
Antonia de Thuin (14,54/20)
Critério A: Percurso académico integralmente cumprido na PUC Rio, não especificamente
dirigido para a área metodológica da história da arte e da teoria visual. Registo de publicações e
de comunicações demasiado esquemático e, por isso, difícil de compreender. A candidata não
assinala participação em projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: A produção artística e a curadoria em espaços não ocidentais, formas de lidar – Bisi
Silva, Bonaventure Ndikung

O projeto introduz uma discussão relevante e necessária. O documento apresentado é ainda
vago quanto aos objetivos da proposta de investigação e, sobretudo, levanta reservas quanto
ao seu encaixe nas linhas de investigação do IHA na medida em que não considera qualquer
cruzamento com os países lusófonos.
Daniela Nunes Pereira (16,66/20)
Critério A: Percurso académico e profissional sólido na área da história da arte e do património
cultural, embora com claras limitações a nível de uma experiência de internacionalização.
Conjunto expressivo de publicações, ainda que maioritariamente nacionais. Assinala-se a
participação em projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados, um dos
quais internacional.
Critério B: Estaus, Alpendres, Arcadas e Açougues. (Re)pensar os edifícios comerciais
portugueses (séculos XV e XVI): herança, inovação e teoria
O projeto destaca-se pela sua originalidade e pertinência ao nível do enquadramento nas áreas
de investigação estratégicas do IHA, ainda que manifeste algumas fragilidades do ponto de vista
conceptual. Trata-se de um projeto ambicioso que também levanta algumas questões ao nível
da sua exequibilidade num período de 12 meses.
Dieison Marconi Pereira (15,07/20)
Critério A: Percurso académico e complementar não especificamente dirigido para a área
metodológica da história da arte. Publicações várias, ainda que maioritariamente nacionais
(Brasil). A informação sobre a participação em projetos de investigação colaborativos e
competitivamente financiados é lacunar e não produz qualquer resultado nas pesquisas
efetuadas pelo Painel de Avaliação nos sites das entidades financiadoras (Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Brasil e Universidade Federal do Rio Grande do
Sul), pelo que as atividades classificadas como projetos no cv do candidato foram apenas
consideradas no âmbito do percurso profissional.
Critério B: Imagens bastardas de um santo híbrido: um estudo das sobrevivências iconológicas
de São Sebastião na cultura visual latino-americana
Projeto ancorado no método iconológico muito vago quanto aos objetivos da proposta de
investigação e, sobretudo, ao seu encaixe nas linhas de investigação do IHA.
Dunia Roquetti (16,47/20)
Critério A: Percurso académico e complementar entre a Universidade de São Paulo e a
Universidade Ca’ Foscari de Veneza. Algumas publicações no Brasil e em Itália e comunicações
internacionais, mas não está assinalada participação em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: Entre dois modernismos: o primitivismo na pintura brasileira e portuguesa,
dissonâncias e diálogos
Projeto pertinente e com relevância crítica, bem enquadrado nas linhas de investigação do IHA.
Considerando a vastidão da área que propõe mapear, o estudo proposto excede claramente o

âmbito de uma bolsa de pós-doutoramento de um ano apenas. Os focos fundamentais do
trabalho a realizar deveriam por isso estar melhor definidos na proposta.
Enio Viterbo Martins (14,07/20)
Critério A: Percurso académico e complementar na área do Direito e da História. Algumas
publicações e comunicações, todas nacionais (Brasil). O candidato não assinala participação em
projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Jean-Baptiste Debret e as cores do Brasil. O verde, o amarelo e a revisão da
historiografia brasileira sobre a independência
Projeto muito vago quanto aos objetivos da proposta de investigação que não está enquadrado
das linhas de investigação prioritárias do IHA.
Fabio Tononi (15,56/20)
Critério A: Percurso académico na área da história da arte de dimensão internacional. Conjunto
de publicações e comunicações relevantes. O candidato não assinala participação em projetos
de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: A Neuroaesthetic Approach to the Study of Responses to Works of Art of the Early
Modern Period
O ambicioso projeto de investigação proposto não parece ser compatível com a estadia do
investigador em Lisboa e não fica demonstrado o seu enquadramento nas linhas de investigação
prioritárias do IHA.
Francisco Javier Novo Sanchéz (16,40/20)
Critério A: Percurso académico integralmente desenvolvido em Santiago de Compostela, na área
metodológica da história da arte e da teoria visual. Conjunto de publicações e comunicações
relevante, algumas internacionais. Assinala-se a participação ativa em projetos de investigação
colaborativos competitivamente financiados
Critério B: The journey completed by the Irishman John Synge to Portugal in the context of the
Peninsular War.
Projeto de investigação relevante e oportuno, com um objeto de estudo muito bem definido. A
base conceptual e metodológica da proposta não está suficientemente fundamentada, pelo que
os objetivos do estudo à margem do exercício de análise das imagens são também pouco claros.
O projeto não explora a sua potencial dimensão internacional.

Giulia Zanon (17,33/20)
Critério A: Percurso académico na área da história da arte muito relevante e de dimensão
internacional. Conjunto comunicações importante e algumas publicações nacionais (Itália). A
candidata não assinala participação em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: Venice and Lisbon: artistic cross-cultural connections between two early modern
maritime cities
Projeto muito relevante, bem estruturado e bem fundamentado. É um projeto ambicioso mas
exequível e está bem alinhado com os principais domínios de investigação do IHA.
Ido Govrin (15,45/20)
Critério A: Percurso académico de dimensão internacional em Filosofia, Arte e Cultura Visual.
Conjunto de publicações e comunicações relevante. O candidato não assinala participação em
projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Theory Materialized and The Exhibition as Philosophy Beyond Discursive Language
Projeto ambicioso e com relevância crítica, cujo enquadramento nas linhas de investigação do
IHA não é demonstrado pelo candidato.
João Albuquerque (16,58/20)
Critério A: Percurso académico e complementar com dimensão internacional ainda que não
especificamente dirigido para a área metodológica da história da arte. Conjunto relevante de
publicações e comunicações. O candidato não assinala participação em projetos de investigação
colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Almada Negreiros e Mário de Andrade: teorias estéticas comparadas
Projeto pertinente, bem estruturado, bem fundamentado e com dimensão internacional. Fica
bem demonstrado o contributo para alguns dos principais domínios de investigação do IHA.
Josephine Neil (15,46/20)
Critério A: Percurso académico e complementar na área da história da arte e de dimensão
internacional. Algumas comunicações e publicações, a mais relevante das quais ainda em
preparação. A candidata não assinala participação em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: Unknowing the Divine in Seventeenth-Century Neapolitan Caravaggesque Painting
O projeto de investigação proposto desenvolve uma discussão relevante, mas não parece ser
compatível com a estadia da investigadora em Lisboa, nem tem um enquadramento claro nas
linhas de investigação prioritárias do IHA.

Michela Degortes (16,16/20)
Critério A: Percurso académico com alguma circulação internacional entre Itália e Portugal.
Percurso profissional destacado, embora com um alcance limitado no campo disciplinar da
história da arte. Publicações e comunicações sem grande expressão internacional fora de Itália
e de Portugal. A candidata não assinala participação em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: Arte, diplomacia, e o Grand Tour. Portugal no contexto das trocas artísticas na
Europa de início de Oitocentos (1797-1836)
Projeto pertinente e relevante, que todavia não deixa claro o seu potencial transformativo.
Trata-se de um projeto ambicioso que também levanta algumas questões ao nível da sua
exequibilidade num período de 12 meses. O enquadramento nos domínios de investigação
prioritários do IHA merecia ter sido mais explorado.
Pablo de Santa Olalla (16,69/20)
Critério A: Percurso académico na área da história da arte contemporânea inteiramente
desenvolvido em Barcelona. Percurso profissional relevante na mesma área. Conjunto de
publicações e comunicações alargado, mas de âmbito maioritariamente nacional (Espanha).
Destaca-se a participação do candidato em projetos de investigação colaborativos
competitivamente financiados.
Critério B: A “descontração” das artes. Uma cartografia transfronteiriça das redes portuguesas
de artistas conceituais, 1960s-1980s
Projeto de investigação relevante e oportuno, com um objeto de estudo bem definido. A
estrutura e os objetivos ganhariam em estar mais maturados, mas fica demonstrado o potencial
contributo para alguns dos principais domínios de investigação do IHA.
Régis Eduardo Martins (15,58/20)
Critério A: Percurso académico e profissional relevante ligado à arquitetura e à área da
conservação e restauro, desenvolvido em Minas Gerais, Brasil. Conjunto de publicações e
comunicações significativo, mas igualmente de âmbito nacional (Brasil). As atividades
classificadas como projetos no cv do candidato não configuram o modelo de projeto de
investigação colaborativo competitivamente financiado aplicável neste concurso, pelo que
foram consideradas no âmbito do percurso profissional.
Critério B: Proposta de investigação sobre a circulação dos modelos arquitetônicos manuelinos
e pombalinos entre a Casa Corrente Luso-Brasileira em Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil, nos
séculos XVIII e XIX
Projeto relevante, centrado na recolha de dados comparativos que denota, porém, uma certa
fragilidade na sua conceção, já que os critérios de comparação e os objetivos do estudo não
estão claramente estão elucidados. O enquadramento desta proposta nos domínios de
investigação prioritários do IHA merecia ter sido mais explorado.

Renata Zanete (15,09/20)
Critério A: Percurso académico e um extenso percurso profissional não especificamente
associados à área disciplinar da história da arte. Conjunto de publicações e comunicações
significativo, mas sem expressão fora dos circuitos do Brasil e Portugal. A candidata não assinala
participação em projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Arte, narrativas de resistência e mediações na 34ª Bienal Internacional de Artes de
São Paulo e no Museu do Aljube em Lisboa
A base conceptual e metodológica da proposta de comparação de duas realidades tão distintas
como uma bienal internacional em São Paulo e um museu municipal em Lisboa não está
suficientemente fundamentada, pelo que os objetivos do estudo permanecem pouco claros.
Ainda assim valorizou-se o esforço de adaptação do projeto às linhas prioritárias de investigação
do IHA.
Renata Gaspar (15,11/20)
Critério A: Percurso académico e profissional relevante na área da Dança e dos Estudos de
Performance com circulação internacional. Conjunto de publicações e comunicações ainda
relativamente restrito. A candidata não assinala participação em projetos de investigação
colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Cultures of place in feminist and decolonial artistic practices: a translocal perspective
from Portugal
O projeto poderá ser pertinente mas demonstra alguma fragilidade metodológica ao definir os
termos conceptuais e políticos da questão que o norteia à margem da escolha dos casos de
estudo, que permanecem por identificar. Valorizou-se o esforço de adaptação do projeto às
linhas prioritárias de investigação do IHA.
Salomé Lopes Coelho (15,93/20)
Critério A: Percurso académico e profissional relevante na área dos Estudos Artísticos e do
Cinema completado nacionalmente. Conjunto relevante de publicações e comunicações
internacionais na mesma área. Participação em redes e projetos de investigação colaborativos
com financiamento competitivo.
Critério B: Rutmanálise e ecologias da Imagem em Movimento. Contributos para o
desenvolvimento de uma metodologia de análise dos ritmos cinematográficos e sociais
Projeto ambicioso e original, mas cujo enquadramento nas linhas de investigação do IHA não é
demonstrado pela candidata.

Digite o texto aqui
Sandra Camacho (16,15/20)
Critério A: Percurso académico e profissional relevante na área dos estudos de Cultura e, em
especial, da Fotografia com alguma circulação internacional. Conjunto relevante de publicações
e comunicações internacionais na mesma área. A participação em projetos de investigação
colaborativos financiados competitivamente no âmbito da Unidade de Investigação a que está
associada.
Critério B: Explorações Artísticas de Limitações Tecnológicas na Fotografia Lusófona do séc. XXI
Projeto bastante promissor, que pode ainda ganhar com o aprofundamento da explicitação das
suas bases conceptuais. Valorizou-se o esforço de adaptação do projeto às linhas prioritárias de
investigação do IHA.
Sara Alonso Gomez (16, 12/20)
Critério A: Percurso académico e profissional muito relevante e com exemplar dimensão
internacional. Publicações e comunicações igualmente relevantes. A candidata não assinala
participação em projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados.
Critério B: Meandering in the Caribbean region artistic performance and the political put to the
test before Glissant’s thinking of “détour”
O projeto que assume bastante relevância a nível temático e metodológico. Peca, contudo, por
não concretizar claramente os casos que desenvolverá no âmbito de um trabalho que é
apresentado de modo algo vago, configurando-se por isso como demasiadamente ambicioso no
contexto de uma bolsa de pós-doutoramento de um ano. A articulação do projeto com as linhas
prioritárias de investigação do IHA também não fica clara, nem a relevância desta instituição em
particular em função do trabalho proposto.
Sofia Braga (15,92/20)
Critério A: Percurso académico e profissional na área disciplinar da história da arte completado
na mesma universidade, sem circulação internacional. Publicações e conferências relevantes, de
escopo maioritariamente nacional. Participação num projeto de investigação colaborativo
financiado competitivamente como bolseira de investigação.
Critério B: Narrativas no céu: Pintura de tectos na arquitectura palaciana de Lisboa (séculos XVIII
e XIX) - Artistas, encomendadores, estilos e temáticas
O projeto é oportuno e tem relevância temática, mas a base conceptual e metodológica da
proposta não está suficientemente fundamentada pelo que fica comprometido o seu potencial
impacto no campo da história da arte. Valorizou-se o esforço de adaptação do projeto às linhas
prioritárias de investigação do IHA.

Thomaz Simões (16,19/20)
Critério A: Percurso académico e profissional muito relevante e com exemplar dimensão
internacional. Publicações igualmente relevantes. O candidato não assinala participação em
colóquios nem em projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados no seu
cv.
Critério B: Modernismo e mestiçagem: (in)visibilidades ibéricas e latino-americanas
Projeto de investigação relevante e oportuno, com um objeto de estudo bem definido. Fica
demonstrado o potencial contributo para alguns dos principais domínios de investigação do IHA.

Anexo B
(lista provisória de ordenação final)

1º Giulia Zanon (17,33)
2º Pablo Santa Olalla (16,69)
3º Daniela Nunes Pereira (16,66)
4º João Albuquerque (16,58)
5º Dunia Roquetti (16,47)
6º Francisco Javier Novo Sánchez (16,40)
7º Thomaz Simões (16,19)
8º Michela Degortes (16, 16)
9º Sandra Camacho (16,15)
10º Sara Alonso Gómez (16,12)
11º Salomé Lopes Coelho (15,93)
12º Sofia Braga (15,92)
13º Alice Girotto (15,91)
14º Ana Janeiro (15,81)
15º Régis E. Martins (15,58)
16º Fabio Tononi (15,56)
17º Josephine Neil (15,46)
18º Ido Govrin (15,45)
19º Renata Gaspar (15,11)
20º Renata Flaiban Zanete (15,09)
21º Dieison Marconi Pereira (15,07)
22º Antonia de Thuin (14,54)
23º Enio Viterbo Martins (14,07)

