
 
 

ATRIBUIÇÃO DO TÍTULO DE ESPECIALISTA 

Relatório a que se refere o n.º 2 do artigo 13.º do DL 206/2009 de 31 de Agosto e o n.º 2 do artigo 15.º 

do Regulamento para atribuição do título de Especialista do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave 

 

Apreciados os elementos e documentos apresentados pela candidata Cristina Isabel Coutinho Pereira, o 

júri no dia 12 de Outubro de dois mil e vinte e um, deliberou, por unanimidade, admitir a candidata à 

realização das provas para obtenção do Título de Especialista em Design Digital, na área disciplinar de 

Design de Comunicação, com os seguintes fundamentos: 

1. A candidata satisfaz as condições de admissão às provas, uma vez que é detentora de Diploma 

Estudos Superiores Especializados em Design de Comunicação, equivalente ao grau de Licenciado, 

concluído em 2006 pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto; 

2. Frequentou o Mestrado em Comunicação Multimédia, ramo Audiovisual Digital pela Universidade 

de Aveiro, em 2012; 

3. A candidata comprova que possui mais de 10 anos de experiência profissional, conforme os 

documentos apresentados, dando cumprimentos à alínea b) do art. 6.º do Regulamento para 

atribuição do título de Especialista no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, tendo 

desempenhado as seguintes funções: 

a. Designer de Comunicação, de 2006 a 2007, na Fundação Serralves;  

b. Designer de Comunicação, na Parfois, de setembro de 2007 a maio de 2008; 

c. Designer de Comunicação, na Biju, de maio de 2008 a dezembro de 2011; 

d. Designer de Comunicação, no Projeto Cicloria – Universidade de Aveiro, Câmara 

Municipal de Estarreja, Câmara Municipal de Ovar, de maio de 2011 a julho 2011; 

e. Sócia gerente da Lusa Mater, desde setembro de 2011 a agosto de 2015, onde não só 

desempenhava funções relacionadas com gestão de empresa, coordenação e gestão 

comercial e gestão de parcerias, mas também desempenhava funções relacionadas com 

a coordenação e gestão de comunicação, design de comunicação, web design, design de 

interface, email marketing, gestão de conteúdos, gestão de redes sociais; 

f. Designer de Comunicação, na Winwel Electronics, de novembro de 2015 a dezembro de 

2019; 

g. Designer de Comunicação, na Atouch.Winwel, de janeiro de 2020 a dezembro de 2020; 

h. Designer Freelancer, desde 2015 até à atualidade, exercendo atividades relacionadas com 

Design Digital, Web Design, Design de Comunicação.   



 
4. A candidata detém um currículo profissional de qualidade e relevância comprovada para o exercício 

de atividades docente na área em causa, designadamente: 

a. Exerce funções como assistente convidada, no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, onde 

desenvolve ou desenvolveu as seguintes atividade: 

i. Lecionou as unidades curriculares de Desenho Digital I e UC História Aplicada ao Web 

Design, em 2016; 

ii. Lecionou as unidades curriculares de História Aplicada ao Web Design, Projeto para 

Novos Media, Design de Interfaces II, Desenho Digital, em 2017-2018; 

iii. Lecionou as unidades curriculares de História Aplicada ao Web Design, Projeto para 

Novos Media, Design de Interfaces I, Design de Interfaces II, em 2019; 

iv. Coordenação de Área disciplinar Multimédia e Interatividade, desde 2020 até ao 

presente; 

v. Direção do Curso Design para Media Digitais, desde 2019 até ao presente. 

Nestes termos e fundamentos, o júri do Concurso de Provas Públicas para a atribuição do Título de 

Especialista requeridas pela candidata, nomeado pela Senhora Presidente do Instituto do Cávado e do 

Ave, através do Despacho (PR) n.º 97/2021, de 21 de setembro, conclui que a candidata Cristina Isabel 

Coutinho Pereira deve ser admitida às provas públicas para atribuição do título de Especialista em Design 

Digital. 

Barcelos, 12 de outubro de 2021. 

 

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 

 

 
 

____________________________________ 

Pedro Manuel Maia de Oliveira Calado 

 

 

____________________________________ 

Ana Catarina Silva 
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