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Avaliação e seriação dos candidatos à atribuição de uma Bolsa de Investigação para
Mestre no âmbito do Projecto Estratégico do CESEM
(FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2019)

Acta Final

A 7 de Fevereiro de 2019 reuniu pela segunda vez o júri para avaliação das
candidaturas

à

atribuição

de

uma

bolsa

de

investigação

para

Mestre

(FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2019/1 BI Mestre), no âmbito do projecto «História
Temática da Música em Portugal e no Brasil». Presidiu o Prof. Doutor Manuel Pedro
Ferreira e estiveram presentes, na qualidade de 1.º e 2.º vogais, respectivamente, os Profs.
Doutores João Pedro d’Alvarenga e David John Cranmer.
Foram avaliadas as duas das candidaturas admitidas (Cristina Cota e Helena Romão),
valorizando-se a adequação do percurso académico ao objecto da bolsa a concurso. O júri
produziu unanimemente o seguinte parecer:
Cristina Cota é detentora de mestrado em Ciências Musicais, conferido pela NOVA
FCSH, concluído em 2007 com a classificação de «Muito Bom». O seu percurso
académico é diversificado, traduzindo-se na publicação de vários artigos e um livro, a
apresentação regular de comunicações em conferências nacionais e internacionais e a
participação em diferentes projectos de investigação, de que releva um projecto bilateral
com a Universidade Estadual de Campinas, dedicando-se especialmente ao estudo da
música nas ordens de Cristo e Franciscana e dos seus impactos transatlânticos,
nomeadamente no Brasil.
Helena Romão é detentora de um DEA em Música e Musicologia do Séc. XX
conferido pela Universidade Paris IV em 2004 com «mention bien» e equivalência a
mestrado concedida pela NOVA FCSH em 2009. O número das suas publicações é

muitíssimo menor e de carácter generalista, tendo embora colaborado no Dicionário
Biográfico Caravelas.
Em conformidade, foram-lhes atribuídas as seguintes classificações:
Avaliação
curricular
Cristina Cota
Helena Romão

5
4

Adequação do
percurso
académico
4
2

Classificação

Seriação

4.5
3

1
2

A bolsa é, por conseguinte, atribuída à candidata Cristina Cota.

Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira

Prof. Doutor João Pedro d’Alvarenga

Prof. Doutor David John Cranmer
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