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ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA  

DESIGN DE COMUNICAÇÃO - ESPECIALIDADE EM DESIGN DIGITAL 

 

ATA N.º 2/2021 

 

Ao quarto dia do mês de Dezembro do ano de dois mil e vinte e um, pelas nove horas, reuniu 
por videoconferência zoom colibri, o Júri nomeado pelo Despacho (PR) n.º 97/2021, de 21 de 
Setembro de 2021, para apreciação das provas requeridas pela candidata Cristina Isabel 
Coutinho Pereira do Título de Especialista na área de Design de Comunicação - do 
Departamento de Arte e Comunicação da ESD-IPCA, especialidade de Design Digital. O Júri é 
constituído pela Professora Doutora Paula Cristina de Almeida Tavares da Escola Superior de 
Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, que preside, e pelos vogais Professor 
Adjunto João Manuel de Sousa Nunes da Costa Rosa, Escola Superior de Tecnologia de Tomar 
do Instituto Politécnico de Tomar; Professor Adjunto José da Graça Maia, Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Portalegre; Professora Adjunta Ana Catarina 
Silva, da Escola Superior de Design do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; Designer de 
Comunicação Maria Gabriela Candeias Dias Soares indicado pela Associação Nacional de 
Designers e o Arquiteto Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado indicado pela 
Associação Nacional de Designers.-----------------------------------------------------------------------
  
A Presidente do Júri declarou aberta a reunião saudando todos os membros do júri e a 

candidata. Estabelecidas as relações de protocolo, explicou o funcionamento das provas e 

elucidou os presentes que, de acordo com a deliberação do Júri constante da ata número um, 

a prova desenvolver-se-ia da seguinte forma: -----------------------------------------------------------------  

Como metodologia de trabalho, ficou estabelecido que a prova decorrerá com a exposição da 

candidata sobre o seu currículo durante um período de tempo até 20 minutos, a apreciação 

pelos dois Membros do Júri designados para o efeito será por um período de tempo até 15 

minutos cada, com iguais períodos de resposta pela candidata.  -----------------------------------------  

O restante tempo será repartido, em igualdade de circunstâncias, entre os membros do Júri 

que tomarem a palavra e a candidata.  --------------------------------------------------------------------------  

A segunda prova – apreciação crítica e discussão do trabalho de natureza profissional - terá a 

duração máxima de duas horas em que a candidata terá até 60 minutos de exposição, 

seguindo-se a intervenção dos arguentes durante um período de até 10 minutos cada, com 

iguais períodos de resposta pela candidata.  -------------------------------------------------------------------  

O restante tempo será repartido, em igualdade de circunstâncias, entre os membros do Júri 

que tomarem a palavra e a candidata.  --------------------------------------------------------------------------  

De seguida, dirigindo-se à Candidata, a Presidente do Júri convidou-a a iniciar a exposição do 

seu currículo profissional.  ------------------------------------------------------------------------------------------  
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Terminada a exposição, a Presidente deu a palavra ao Arguente Prof. José da Graça Maia, que 

cumprimentou os presentes agradecendo o convite endereçado pelo IPCA. De seguida iniciou 

a sua arguição do currículo profissional da candidata referindo que a organização do mesmo 

era correta, iniciou as suas questões elaborando sobre as opções relativas à utilização de 

templates no wordpress, defendendo o desenho de raiz. Questionou ainda sobre a utilização 

da terminologia relativamente a identidade e marketing. -------------------------------------------------- 

A Candidata respondeu às questões colocadas pelo Arguente. ------------------------------------------- 

Num sistema de diálogo o arguente continuou a questionar a candidata que, por sua vez, 

respondeu a todas as questões. O arguente declarou-se satisfeito com as respostas. -------------- 

A Presidente deu, de seguida, a palavra à Designer Maria Gabriela Candeias Soares que 

começou por cumprimentar os presentes. De seguida a Arguente referiu que o currículo se 

apresentava organizado e demonstrava um percurso com diferentes experiências na área do 

design de comunicação, enriquecendo profissionalmente a candidata. Enunciou, contudo, 

algumas considerações relativas à organização do currículo focando-se nas posições de 

emprego ao longo dos anos, questionando a oportunidade. Quanto aos Cursos e Formações 

frequentadas, a Arguente referiu a necessidade de se compreender no descritivo a carga 

horária das mesmas.  Colocando também questões relativas a atualização de formação. 

Questionou ainda sobre assuntos de evolução na tecnologia, internet e adequação ao design 

digital. Quanto à experiência da docência a Arguente ainda referiu que seria pertinente 

descrever mais sobre a atividade, para além da informação inicial. -------------------------------------- 

A Candidata Cristina Coutinho respondeu primeiramente sobre as questões relativas à 

formação, nomeadamente a carga horária, respondeu ainda estar em permanente atualização 

relativamente à área do design digital, enunciando ferramentas e processos de trabalho. A 

Candidata respondeu às restantes questões de forma satisfatória para a Arguente. ---------------- 

A Presidente passou a palavra aos restantes membros do júri, ao Prof. João Manuel de Sousa 

Nunes da Costa Rosa que teceu considerações gerais sobre a organização do currículo, referiu 

o percurso profissional coerente e a relação entre as áreas abordadas. Na sequência das 

arguições anteriores questionou também sobre a docência. ---------------------------------------------- 

A candidata respondeu às questões e o arguente declarou-se satisfeito com as respostas. ------- 

O Especialista Pedro Calado não colocou questões reservando as mesmas para a segunda 

prova. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Já a Professora Catarina Silva referiu a organização do currículo, descrevendo um percurso 

variado com elevada consistência apoiado na formação formal e algum autodidatismo por via 

das necessidades do mercado. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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A Candidata Cristina Pereira agradeceu às questões colocadas e a Professora Catarina Silva 

declarou-se satisfeita com as respostas relativas ao currículo profissional. ---------------------------- 

Encerrando-se a prova relativa à componente do currículo profissional a Presidente indicou 

que seria realizado um intervalo de duas horas. -------------------------------------------------------------- 

Às treze horas foram retomados os trabalhos, a Presidente do Júri convidou a Candidata a 

apresentar o trabalho de natureza profissional, reforçando que a apresentação teria a duração 

máxima de sessenta minutos. Seguidamente a candidata realizou a sua apresentação. ----------- 

Terminada a apresentação do trabalho de natureza profissional, a Presidente do Júri passou a 

palavra ao Prof. João Manuel de Sousa Nunes da Costa Rosa que deu continuidade às questões 

abordadas anteriormente referindo que gostaria de ter visto no descritivo do trabalho a 

referência a questões de etnografia e a relação com as ciências sociais, mas que ficava a 

salvaguarda da Candidata as ter referido na apresentação do trabalho. -------------------------------- 

O Arguente teceu considerações gerais sobre o Design Thinking, seus autores e 

relacionamento com as empresas. Referiu que não entende que os métodos de design devam 

ser utilizados como dogmas, antes deverá haver a capacidade de compreender os métodos 

como orientação para o processo de design. Referiu também a utilização do co-design no 

projeto apresentado, e que este deveria estar descrito no documento teórico entregue. 

Pareceu-lhe que deveria ter ficado clarificada a questão da ideação uma vez que sentiu falta da 

prototipagem na apresentação, isto é, os desenhos e esboços realizados previamente. Fez 

também uma análise sobre a organização e descrição do projeto sugerindo alternativas a essa 

organização. Destacou a capacidade de exposição da candidata e a demonstração da 

capacidade de multidisciplinaridade. ----------------------------------------------------------------------------- 

A candidata passou a responder às questões elencadas iniciando pelo assunto da ideação, no 

encontro de soluções e na definição dos destinatários do produto. Respondeu ainda às 

restantes questões e o Arguente manifestou-se satisfeito com as respostas. ------------------------- 

Seguidamente o Arquiteto Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado iniciou a sua 

arguição referindo que a apresentação de hoje foi muito clarificadora. Teceu considerações 

sobre a continuidade do trabalho, uma vez que o site está online. Colocando questões relativas 

à comunicação da plataforma com o público, perguntou sobre o desenvolvimento da 

identidade, nomeadamente a articulação do logotipo.  Referindo que o projeto apresenta 

teorização sobre testes de tipografia e cor, refere a escolha da fonte, mas não disserta sobre o 

porquê da escolha. Quanto aos princípios de design enunciados – proximidade, descobrir e 

simplificar, o Arguente solicitou esclarecimentos. Salientou ainda que teve alguma dificuldade 

em interpretar algumas imagens por razões de escala. ----------------------------------------------------- 
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A candidata respondeu sobre o processo de implementação do site e todos os assuntos daí 

decorrentes, nomeadamente os princípios de design, respondeu ainda às restantes questões 

colocadas. O Arguente declarou-se satisfeito com as respostas. ------------------------------------------ 

A Presidente do Júri deu a palavra à Prof.ª Ana Catarina Silva que voltou a referir que o 

documento apresentado está bem estruturado e demonstra uma suficiência de investigadora 

além da qualidade enquanto designer, sobre o enquadramento do empirismo elencado não 

entende que seja claro, uma vez que o conceito do Design Thinking aparece bem definido e 

com diferentes perspetivas. Salientou a sistematização do processo de trabalho, e a 

demonstração de conhecimento de outras metodologias, nomeadamente o Double Diamond 

referido nesta prova. Referiu também que compreendia o peso inesperado do descritivo da 

preparação do negócio em relação ao peso da componente de design de comunicação e 

criação visual no documento apresentado, face às competências técnicas adquiridas no 

processo que extravasam as competências do design. ------------------------------------------------------ 

A Arguente colocou ainda questões relativas ao sistema de identidade visual, referindo que 

também gostaria de ver explicado as opções visuais e semânticas, escolha da cor, ilustrações e 

tipografia, assim como o “tom de voz” da marca. Perguntou também sobre os problemas 

identificados inicialmente e que ferramentas se poderiam usar hoje na prototipagem, 

considerando que o projeto data de 2013. E solicitou à Candidata que elencasse as 

competências adquiridas que podem hoje ser utilizadas na função docente. ------------------------- 

A candidata iniciou respondendo sobre o sistema de identidade visual, destacando que na 

altura deu resposta a muitas frentes, elencando as fases de desenvolvimento do projeto. 

Informou que, em 2014, o site foi redesenhado e houve a ampliação das letras do logo. 

Respondeu às restantes questões e a Arguente demonstrou estar satisfeita com as respostas.  

A Presidente solicitou aos restantes Arguentes que colocassem as suas últimas questões e 

considerações. O membro do Júri José da Graça Maia tomando da palavra teceu algumas 

considerações sobre as opções tecnológicas e deu alguns conselhos de futuro à candidata. Já a 

Arguente Maria Gabriela Candeias Dias Soares deu os parabéns à candidata pelo foco do 

trabalho e pela apresentação realizada. ------------------------------------------------------------------------- 

Não havendo mais intervenções por parte do Júri nem novas interpelações à Candidata, a 

Presidente do Júri deu por concluída a segunda prova. ----------------------------------------------------- 

Entretanto, o Júri reuniu em sessão privada, a fim de se pronunciar sobre o mérito da 

candidata demonstrado nas provas públicas, tendo deliberado por unanimidade aprová-la nos 

seguintes fundamentos:  

- Elevada qualidade e relevância do currículo profissional na área de design de 

comunicação e em particular design digital;  
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- A Candidata respondeu com clareza, e elevado conhecimento técnico às questões 

colocadas pelo Júri.  --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Face à deliberação tomada, o Júri considerou que a Candidata reúne todas as condições 

necessárias à posse do Título de Especialista em Design Comunicação – Especialidade Design 

Digital. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Retomando a sessão pública, a Presidente do Júri informou a Candidata da deliberação 

tomada. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nada mais havendo a tratar, a presidente do Júri deu por encerrada a sessão, lavrando-se a 

presente ata que será assinada por todos os membros do Júri que participaram na reunião. ---- 

 

A Presidente do Júri, 

 

____________________________________ 

Paula Tavares 

(por delegação de competências através do Despacho n.º 9998/2019, 

publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 211 de 4 de novembro) 

 
Os Vogais, 
 
 

____________________________________ 

João Manuel de Sousa Nunes da Costa Rosa 

 

 

____________________________________ 

José da Graça Maia 

 
 

____________________________________ 

Maria Gabriela Candeia Soares 
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____________________________________ 

Pedro Manuel Maia de Oliveira Martins Calado 

 

 

____________________________________ 

Ana Catarina Silva 
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