
 

Edital (ESD) N.º 2/2023 
 

PROVAS PUBLICAS 

Atribuição do Título de Especialista  

Área Design de Comunicação – especialidade em Design Digital 
 

 

 

Torna-se público que no dia 11 de janeiro de 2023, pelas 9h30, terão lugar as Provas para a obtenção do Título 
de Especialista, na área de Design de Comunicação – especialidade em Design Digital, requeridas pelo mestre 
Paulo Ricardo da Silva Alves. 

As Provas são constituídas: 

¾ Pela apresentação, apreciação e discussão do currículo profissional do candidato, com a duração 
máxima de 2 horas. O candidato dispõe de 20 minutos para a apresentação do seu currículo, seguida 
da apreciação e discussão conduzidas por dois dos membros do júri, em separado, durante um período 
até 15 minutos cada, com iguais períodos de resposta pelo candidato. O restante tempo será repartido, 
em igualdade de circunstâncias, entre os membros do Júri que tomarem a palavra e o candidato; 

¾ Pela apresentação, apreciação crítica e discussão do trabalho original, de natureza profissional no 
âmbito da área em que são prestadas as Provas, intitulado “INTERAÇÃO DIGITAL – DESENVOLVIMENTO 
DE DESIGN INTERATIVO PARA SENIORES”. O candidato apresentará o seu trabalho durante um período 
de 60 minutos, sendo seguida da intervenção dos membros do Júri durante um período de até 10 
minutos cada, com iguais períodos de resposta pelo candidato. O restante tempo será repartido em 
igualdade de circunstâncias, entre os membros do Júri que tomarem a palavra e o candidato.  

Concluídas as provas, o Júri reúne para proceder à apreciação e deliberação final sobre a atribuição do título, 
por votação nominal fundamentada, cujo resultado constará de ata. O resultado é comunicando pessoalmente 
ao candidato. 

 

Composição do Júri, conforme despacho (PR) N.º 120/2022, de 30 de setembro. 
 

Presidente 
- Prof. Doutor Jorge Manuel Lopes Brandão Pereira, ao abrigo da delegação de competências 
no Diretor da Escola Superior de Design, emitida pela Sra. Presidente do IPCA e publicada na 
2.ª série do Diário da República n.º 35, de 18 de fevereiro, sob o Despacho n.º 2169/2022. 

Vogais: 
- Prof.ª Doutora Ana Catarina Silva, Professora Adjunta da Escola Superior de Design do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave; 
- Prof. Doutor Carlos Casimiro da Costa, Professor Adjunto, da Escola Superior de 
Comunicação, Administração e Turismo do Instituto Politécnico de Bragança; 



 

- Prof. Doutor João Manuel de Sousa Nunes da Costa Rosa, Professor Adjunto da Escola 
Superior de Tecnologia de Tomar, do Instituto Politécnico de Tomar; 
- Engenheiro Augustin Olivier, membro do conselho executivo da TICE.PT – Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Eletrónica; 
- Engenheiro Pedro Roseiro, vogal da comissão executiva da TICE.PT – Tecnologias de 
Informação, Comunicação e Eletrónica. 

 

Local das Provas: 

Sala de Atos Professor João Carvalho, na Escola Superior de Gestão do IPCA e em simultâneo transmitidas 
através da plataforma Zoom-Colibri disponibilizada pela FCCN, sem gravação, por acordo prévio dos 
membros do Júri. Os interessados em assistir por esta via podem solicitar acesso através do endereço 
eletrónico esd@ipca.pt. 

 

Barcelos, 04 de janeiro de 2023. 

 

O Diretor da Escola Superior de Design do IPCA 

 

Jorge Brandão Pereira 


