
 

 

 
 

 
 

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 3  

 
 

No dia 18 de Maio de dois mil e vinte e dois, pelas 10.30 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  
 
Esteve ausente por motivos de saúde justificados a Prof.ª Doutora Margarida Brito Alves. 
 
 
A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: 

- Ponto 1: Análise das pronúncias em sede de audiência prévia; 

- Ponto 2: Seriação dos candidatos (lista 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, a Presidente informou que no decorrer 
do período de audiência prévia houve três pronúncias dos candidatos Antonia de Thuin, Salomé 
Lopes Coelho e Thomaz Simões: 

— Antonia de Thuin, através de mensagem eletrónica, no dia 16 de Maio de 2022, a qual consta 
do processo administrativo. 

Nos termos da sua pronúncia, a candidata Antonia de Thuin informa que: 
 
“Como definido nos termos do Regulamento de Bolsas, venho aqui me manifestar quanto ao 
que foi definido sobre a minha candidatura. 
Foi declarado que uma falha dela seria a falta de interação com espaços lusófonos. Porém, na 
segunda linha, como está no parágrafo abaixo, não se demanda essa interação, e havia pensado 
meu projeto como ligado a essa linha. Ou teria tido o cuidado de criar especificamente um 
projeto que se ligasse também a curadores dos espaços lusófonos, pois existem e são 
importantes. 
‘A LT Exposição: teoria e práticas estuda as convenções através das quais os trabalhos são 
apresentados, criticamente validados, re-visitados e mediados. A exposição é concebida como 
um campo multidisciplinar que envolve a produção de teoria, a construção da história, os 
mercados de arte e os diferentes níveis e modos de recepção. Estuda-se também o surgimento 
de curadores-autores, a proliferação de centros de arte contemporânea, museus e variações 
internacionais do modelo bienal associadas a conceitos como ‘globalização’ ou 
‘multiculturalismo’. Esta linha privilegia quatro áreas: histórias de exposições, teorias e práticas 
de exibição, a exposição como discurso crítico e exposições na era digital.’ 
Sobre meu currículo, quero constar que apesar de ter feito mestrado e doutoramento na PUC-
Rio, minha graduação se deu na ESDI-UERJ, em desenho industrial, com projeto de graduação 
de produção fotográfica e livros, e os outros cursos da PUC-Rio não foram no mesmo 
departamento, sendo um deles especificamente em História da Arte, de dois anos. Quanto à 
participação em projetos, participei de um projeto de trocas entre universidades no Brasil 
chamado PROCAD, como assistente e pesquisadora em doutoramento, durante o qual organizei 
seminários em outros estados do Brasil, nos quais também apresentei trabalhos sobre o 
andamento de meu doutoramento e auxiliei jovens em suas pesquisas em outras universidades. 
Nem sempre o coloco fora do meu Currículo Lattes, que encaminho em anexo em pdf, para sua 
ciência.” 
 

O Painel de Avaliação analisou os argumentos da candidata, constatando uma vez mais que: 

1) na candidatura submetida a concurso, o cv da candidata assinala um percurso académico pós-
graduado integralmente cumprido na PUC Rio, não especificamente dirigido para a área 
metodológica da história da arte e da teoria visual. Mais constata que nesse documento não são 
assinalados projetos de investigação colaborativos competitivamente financiados. 

2) a apresentação geral do IHA constante do respetivo sítio na internet evidencia que “o trabalho 
do IHA destaca a história da arte em Portugal, ao mesmo tempo que mantém um compromisso 
para com uma abordagem do campo na sua dimensão global. Esta dimensão é favorecida não 
apenas porque as questões levantadas pela historiografia produzida em Portugal integram os 
debates da história da arte em geral, contribuindo para as discussões críticas e teóricas 
internacionais em curso, mas também porque a produção artística está historicamente 



 

 

relacionada com geografias distintas (europeias, asiáticas, africanas e americanas). O IHA 
contribui, assim, para o reequacionamento de relações centro-periferia nas diversas cronologias 
da história da arte assegurando o debate e questionamento da disciplina no contexto Europeu 
e no contexto da relação entre a Europa e outros continentes, nomeadamente no desenho das 
relações (ex-)coloniais e de poder.” 

O Painel de Avaliação reitera que a ausência de qualquer cruzamento com os países lusófonos 
no projeto submetido é um dado relevante a considerar no âmbito deste concurso. 

Assim sendo, por votação nominal e por unanimidade, o Painel de Avaliação decidiu manter a 
votação contante do anexo A da Ata N.2. 

 

— Salomé Lopes Coelho, através de mensagem eletrónica, no dia 9 de Maio de 2022, a qual 
consta do processo administrativo. 

Nos termos da sua pronúncia, a candidata Salomé Lopes Coelho informa que: 
 
“Surgiram algumas questões que gostaria de colocar à consideração do júri, agradecendo, 
desde já, a disponibilidade para as esclarecer e para reajustar a pontuação, sempre que 
aplicável.  
1. O projeto candidato é qualificado como “ambicioso e original”. Não obstante, a pontuação 
atribuída não espelha essa avaliação. Obtive 15,80 valores, a quinta pontuação mais baixa 
atribuída no subcritério B1 (18º lugar/23).  
2. No subcritério de exequibilidade, B2, foi-me atribuída a pontuação de 15,40 valores, sendo a 
segunda pior classificação atribuída (22º lugar/23). O júri não refere a necessidade de 
clarificação do projeto (metodologias, resultados esperados, objetivos ou outros), ao contrário 
do que acontece nas avaliações de outras candidaturas que obtêm pontuações 
substancialmente mais elevadas (17,60).  
3. O meu percurso académico é complementar entre a Universidade Nova de Lisboa, a 
Universidade Sorbonne (mestrado / França) e Universidade Nova de Lisboa e a Universidade 
Nacional das Artes (doutoramento / Argentina). Acresce a pósgraduação (em cinema argentino) 
na Universidade de Buenos Aires (Argentina), pelo que a qualificação do meu percurso como 
nacional não é precisa, ainda que seja uma universidade nacional a conferir o grau, quando 
aplicável. Candidatos avaliados com formação complementar entre universidades obtiveram, 
pelo menos mais 0,40 valores, neste subcritério A1.  
4. Participei em projetos nacionais e internacionais desde 2008; nos últimos 6 anos fui 
investigadora de três projetos internacionais com financiamento competitivo, ligados ao tema 
do projeto candidato, para além do doutoramento financiado pela FCT. Foi-me atribuída a 
pontuação de 15,80 no subcritério A2b. Tendo em conta a diferença de pontuação com os 
melhores classificados no A2b, gostaria de solicitar o esclarecimento dos critérios tidos em 
conta, justificativos da pontuação atribuída.  
Face ao exposto, venho solicitar a revisão das pontuações atribuídas nos subcritérios A1, A2b, 
B1, B2. 
 

O Painel de Avaliação analisou os argumentos da candidata, constatando uma vez mais que: 

1) Os critérios de avaliação fixados na Ata N.1 deste procedimento concursal para avaliação do 



 

 

mérito da proposta de Investigação, contemplam a análise da “Originalidade e pertinência 
do contributo científico proposto”.  

2) A ambição do projeto não concorre para a sua exequibilidade, dado o prazo de 12 meses 
fixado para estas bolsas. 

3) Na candidatura submetida a concurso, o cv da candidata assinala um percurso académico 
relevante na área dos Estudos Artísticos e do Cinema completado nacionalmente. Circulação 
internacional complementar foi considerada e associada aos demais critérios de avaliação 
do mérito da candidata no Sub-critério A2 — Percurso complementar (científico e 
profissional). 

4) O júri considerou a participação em redes e projetos de investigação colaborativos com 
financiamento competitivo, sublinhando porém que a referência a tais projetos e redes está 
incompleta, dada a ausência dos respetivos códigos de identificação institucional. 

Assim sendo, por votação nominal e por unanimidade, o Painel de Avaliação decidiu manter a 
votação contante do anexo A da Ata N.2. 

 

— Thomaz Simões, através de mensagem eletrónica, no dia 3 de Maio de 2022, a qual consta do 
processo administrativo. 

Nos termos da sua pronúncia, o candidato Thomaz Simões informa que: 
 

“A respeito da nota 0,0 (zero) atribuída a minha candidatura no subitem A2c (“comunicações”), 
tenho um comentário a fazer: 
Participei de diversos eventos acadêmicos como comunicador e algumas dessas comunicações 
constam no currículo acadêmico por mim enviado (na versão em inglês) - ver "Publications", 
“Articles/papers”. 
De fato, lamentavelmente não há um item específico "Comunicações" no CV, mas creio que 
algumas estão claramente indicadas (ou seja, comunicações que resultaram em publicações 
coletivas, atas de colóquios, anais, etc.). 
Envio em anexo uma imagem do currículo - com os trechos ao qual me refiro em destaque - e 
outros documentos talvez úteis para efeito de comprovação. Peço desculpas antecipadamente 
se me equivoco.” 
 

O Painel de Avaliação analisou os argumentos do candidato, constatando uma vez mais que, em 
sede do cv submetido a concurso, o candidato não discrimina comunicações em encontros 
científicos.  

Assim sendo, por votação nominal e por unanimidade, o Painel de Avaliação decidiu manter a 
votação contante do anexo A da Ata N. 2. 

 

Na sequência das deliberações anteriormente enunciadas, e uma vez que não resultou da 
análise das duas pronúncias qualquer alteração da seriação do candidatos, o Painel de Avaliação 



 

 

passou à análise do ponto 2 da ordem de trabalhos, decidindo confirmar a sua decisão de 
seriação dos candidatos constante da Ata N. 2, que se junta à presente Ata como Anexo I — lista 
de ordenação final. 

 

Mais deliberou o Painel de Avaliação submeter a referida lista a homologação do Sr. Diretor da 
NOVA FCSH. 

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, 18 de Maio 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 I 
(lista 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) 

 

 
 

 


