
 
 
 

 

 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE SETE BOLSAS DE INICIAÇÃO À INVESTIGAÇÃO (BII) EM 

DESIGN 

 

Referência: IPCA/ESD/ID+/BII1/2021 

Tipo de bolsa: Bolsas de Iniciação à Investigação (BII) 

Número de vagas: 7 vagas 

Área científica específica: Design 

Projeto: MOTIRÔ ID+ polo IPCA 

 

Encontra-se aberto até dia 27 de agosto de 2021, concurso para a atribuição de sete Bolsas de 

Iniciação à Investigação (BII) para estudantes com matricula e inscrição num curso técnico 

superior profissional, numa licenciatura, num mestrado integrado ou num mestrado, da área de 

Design numa Instituição de Ensino Superior. Este concurso insere-se, no âmbito do Apoio 

Especial "Verão com Ciência" financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e 

pela DGES, através de fundos nacionais, o programa aqui anunciado é coordenado no Instituto 

de Investigação em Design Media e Cultura (ID+), Pólo do Instituto Politécnico do Cávado e do 

Ave (IPCA), Escola Superior de Design (ESD) pela Prof. Doutora Paula Tavares. 

 

Plano de trabalhos a desenvolver no período da bolsa: 

Os trabalhos a desenvolver estão enquadrados no projeto MOTIRÔ, projeto no qual o Instituto 

de Investigação em Design, Media e Cultura (ID+) participa, sendo desenvolvido em parceria 

com a PUC Rio de Janeiro e o Museu da Pessoa (Brasil). 

O plano de formação proposto pelo ID+ tem como objetivo cruzar diferentes perspetivas sobre 

o Design, os Media e a Cultura, promovendo um modelo de iniciação à investigação ativo, 

motivador e interdisciplinar. Procura-se neste modelo facilitar abordagens colaborativas para o 

desenvolvimento de atividades de investigação em design, incluindo comunicação visual, design 

de produto, conceitos e ambientes.  

O MOTIRÔ é um projeto de pesquisa e extensão que utiliza a metodologia do Museu da Pessoa 

e dos projetos de pesquisa de várias universidades em relação à cultura popular para recolher 

histórias de pessoas que produzem, organizam e participam de festejos, na primeira fase do 

projeto no Brasil e, nesta fase de desenvolvimento, em Portugal. Os festejos populares têm 

como traço predominantemente a dimensão presencial e coletiva, além da ocupação dos 

espaços públicos. Esses traços estão não só no âmbito do rito em si, mas em diversas fases de 

sua preparação: na captação de recursos; na produção de artefactos; nos ensaios e na 

preparação do local. 

O projeto visa a recolha, registo e difusão de depoimentos de artistas que trabalham nos ofícios, 

nacionais e internacionais, envolvidos em todas etapas desses ritos com foco nos desafios 

particulares do contexto atual. 



 
 
 

 

A participação do ID+, e da sua equipa de investigadores, consiste no levantamento e 

interpretação, através de entrevistas gravadas em vídeo, do património sobre os rituais 

religiosos e pagãos das regiões, seus intervenientes e participantes. Numa primeira parte trata-

se do registo, em primeira pessoa, da visão dos ‘brincantes’/participantes nos eventos culturais, 

há um guião comum e os participantes declaram o uso de imagem para o projeto. Na segunda 

parte será desenvolvida a interpretação dos registos em suportes diversificados, assim como se 

promoverá a comunicação de ciência. 

 

Requisitos de admissão:  

- Estudantes com matricula e inscrição válida num curso técnico superior profissional, numa 

licenciatura, num mestrado integrado ou num mestrado, da área de Design numa Instituição de 

Ensino Superior; 

- Disponibilidade a tempo inteiro e em exclusivo; 

- Interesse pelas áreas do design  

- Interesse pela investigação aplicada. 

 

Legislação e regulamentação aplicável:  

O Concurso rege-se pelo presente Aviso de Abertura, pelo Regulamento de Bolsas de 

Investigação da FCT, aprovado pelo Regulamento nº 950/2019, publicado na II Série do DR de 

16 de dezembro de 2019, pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação aprovado pela Lei n.º 

40/2004, de 18 de agosto, na redação em vigor, e pela demais legislação nacional e comunitária 

aplicável, e Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 

Regulamento n.º 821/2020 (Diário da República n.º 191/2020, Série II de 2020-09-30).No âmbito 

das alíneas a) e c) do artº 124 do CPA é dispensada a audiência prévia e reclamação. 

 

Local de trabalho:  

O trabalho será desenvolvido no Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura da Escola 

Superior de Design, espaços exteriores de entrevistas e nos Laboratórios da Escola Superior de 

Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, Barcelos.  

 

Duração da bolsa: 

A bolsa terá a duração de 1 mês, com início previsto a 1 de setembro de 2021.  

 

Valor do subsídio de manutenção mensal:  

Aos bolseiros é atribuído um subsídio mensal de manutenção de 442 Euros nos termos da tabela 

constante do Anexo III do Regulamento de Bolsas de Investigação do Instituto Politécnico do 

Cávado e do Ave, de acordo com a atualização autorizada por despacho da Presidente do IPCA 

para o ano de 2021. Este valor será pago mensalmente através de transferência bancária. 



 
 
 

 

 

 

Composição do júri de seleção:   

Professora Doutora Paula Tavares (Presidente do júri); Professor Doutor Jorge Pereira (Vogal 

efetivo); Professor Doutor Demétrio Matos (Vogal efetivo); Professora Doutora Cristiana Serejo 

(Vogal suplente); Professor Doutor Pedro Mota Teixeira (Vogal Suplente). 

 

Avaliação das candidaturas:  

As candidaturas serão avaliadas tendo em conta os métodos de seleção abaixo enunciados. No 

caso de desistência de um bolseiro selecionado, automaticamente será selecionado o candidato 

seguinte da lista ordenada de seriação dos candidatos e, assim sequencialmente, até esgotar os 

candidatos apresentados. 

 

Métodos de seleção:  

O júri deliberou, por unanimidade, adotar dois métodos de seleção para todos os candidatos, a 

saber:  

 Média aritmética (MA) de curso, a que corresponde 50% de ponderação 

 

 Portfólio Académico (PA), a que corresponde 50% de ponderação.  

 

Critérios de seleção:    

 Na (MA) são considerados as classificações indicadas nos certificados de Curso 

apresentados pelos estudantes; 

 No (PA) são considerados os trabalhos realizados no curso, com os seguintes critérios:  

a. Qualidade e adequação das respostas/trabalhos às áreas dos cursos 

frequentados – 30%; 

b. Linguagem e expressão próprias – 30%;  

c. Domínio técnico das ferramentas utilizadas nos trabalhos apresentados, do 

analógico ao digital – 40%. 

 

 

Classificação Final dos Candidatos:  

A classificação final dos candidatos, pela aplicação dos métodos de seleção, será expresso de 

zero a vinte valores e efetuar-se-á pela aplicação da fórmula seguinte:  

 

CF = (MA + PA) / 2 

 

Em que:  CF = Classificação Final;  MA = Média Aritmética; PA = Portfólio Académico. 

 



 
 
 

 

Em caso de empate será dada preferência à classificação obtida no portfólio (PA), persistindo 

empate, será dada preferência ao Estudante mais velho em idade. 

 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas:  

O concurso encontra-se aberto até 27 de agosto de 2021. 

As candidaturas deverão ser apresentadas por email para idmais_poloipca@ipca.pt, indicando 

no assunto a referência: IPCA/ESD/ID+/BII1 - nome do candidato, acompanhadas da seguinte 

documentação:  

 Documentos comprovativos de matrícula e inscrição no ensino superior, licenciatura ou 

mestrado;  

 Documento comprovativo do histórico escolar das unidades curriculares efetuadas até 

ao momento; 

  Documento de Identificação e outros documentos considerados relevantes para a 

candidatura.  

 Portfólio Académico organizado num ficheiro pdf até 10 Mb. 

 

Forma de publicitação/notificação dos resultados:  

Os resultados finais da avaliação serão divulgados a todos os candidatos por correio eletrónico.  

 

Política de não discriminação e de igualdade de acesso:  

O IPCA e a FCT promove uma política de não discriminação e de igualdade de acesso, pelo que 

nenhum candidato pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado ou privado de qualquer 

direito ou isento de qualquer dever em razão, nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, 

orientação sexual, estado civil, situação familiar, situação económica, instrução, origem ou 

condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença 

crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, língua, religião, convicções 

políticas ou ideológicas e filiação sindical. 

 

Barcelos, 6 de agosto de 2021 

 

A Presidente do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

Professora Doutora Maria José Fernandes 
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