
 
                                         
 
 
 

Avaliação e seriação dos candidatos à atribuição de uma bolsa de 6 meses no âmbito 

do Projecto Estratégico do CESEM (Ref.: FCSH  /  CESEM  /  UID/EAT/00693/2013 ) 

História Temática da Música 

 

Acta final 

 

A 30 de Julho de 2018, às 10h, reuniu pela segunda vez na FCSH o júri de avaliação 

das candidaturas à atribuição de uma bolsa de investigação para Mestre (ref.: 

FCSH/CESEM/UID/EAT/00693/2013/1 BI Mestre). Presidiu o Prof. Doutor Manuel Pedro 

Ferreira, Presidente do CESEM, e estiveram presentes, na qualidade de membros do júri, 

os Profs. Doutores David John Cranmer e João Pedro Carvalho de Alvarenga.  

Foram avaliadas as duas candidaturas admitidas (Cristina Cota e Mariana Calado), 

tendo sido valorizada a adequação curricular ao plano de trabalhos da bolsa, 

nomeadamente, «trabalho  de  investigação  identificado  como  prioritário  e  mais  tarefas  

de  preparação  do  projecto  “História  Temática  da  Música  em  Portugal  e  no  Brasil”».   

Ambos os currículos são ricos e diversificado, demonstrando invulgar capacidade de 

trabalho, sendo geralmente adequados ao propósito da bolsa. Ambas as candidatas têm 

assinalável experiência de investigação. Avulta, não obstante, no caso de Cristina Cota, a 

longa lista de apresentações em congressos e colóquios, a autoria de um livro substancial 

entre outros trabalhos publicados, a ideação de uma base de dados e o facto de a sua 

dissertação, em curso, se relacionar de forma mais óbvia com o contexto transatlântico da 

História Temática em causa. 

Tendo em conta as considerações acima, o júri classificou e seriou as candidatas tal 

como se mostra na tabela seguinte. 
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Candidata Aval. curricular Seriação 

Cristina Cota 4,5 1 

Mariana Calado 3,5 2 

 

Foi por conseguinte atribuída a bolsa à candidata seriada em primeiro lugar, Cristina 

Cota.  

Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a reunião, de que se lavrou a 

presente acta, a qual, depois de lida e achada conforme, vai ser rubricada e assinada pelos 

membros do júri nela presentes. 

 
 

Assinam: 

 

 
 
 

    Prof. Doutor Manuel Pedro Ferreira 
 

 
 

 
 

Prof. Doutor David Cranmer      Prof. Doutor João Pedro d'Alvarenga 


