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1. Nota prévia
Como informação prévia ao documento que aqui se apresenta, refira-se que o período
compreendido entre Setembro de 2017 e Setembro de 2018 é o contemplado neste
documento, cuja elaboração é da responsabilidade do Conselho de Direção da ESAP.
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2. Do grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual
3. Da realização dos objetivos estabelecidos
O relatório anual da Escola Superior Artística do Porto (ESAP), referente ao ano letivo de
2017-2018, visa dar cumprimento ao artigo 159º da Lei n.º 62/2007 de 10 de Setembro,
«Regulamento Jurídico das Instituições de Ensino Superior», o qual estabelece que «As
instituições de ensino superior aprovam e fazem publicar um relatório anual
consolidado sobre as suas atividades, acompanhado dos pareceres e deliberações dos
órgãos competentes.

A ESAP continua a dar cumprimento ao seu Plano Estratégico para o período 2015|2020.
A importância do documento tem-se revelado fundamental aos níveis processual,
estratégico e reflexivo.

Ao nível global do seu percurso, tanto no domínio do ensino superior particular e
cooperativo como no território específico do ensino superior das Artes e da Arquitetura,
a ESAP continua a desenvolver e otimizar estratégias que visam um ensino qualificado e
diferenciador, promovendo ainda o reconhecimento nacional e internacional das suas
atividades de investigação. Tem, ainda, vindo a aumentar com a comunidade envolvente
a criação de parcerias estratégicas as quais, no período em causa, se concretizaram na
objetivação de atividades conjuntas.

Continuou a diversificar-se a oferta formativa, nomeadamente (I) através da introdução
de unidades curriculares transversais aos cursos de licenciatura; (II) aumento da oferta
de cursos de pós-graduação no campo da arte contemporânea e outras áreas de
formação em vigor ao nível do primeiro ciclo. Neste âmbito, foi também aprovado pela
A3ES o curso de Mestrado em Artes Visuais. Práticas Artísticas e Investigação que
conhece, em 2017-2018, a sua 1ª edição; (III) intensificação de atividades
extracurriculares de garantida qualidade, ao nível científico e artístico, dominantemente
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de cariz internacional. Assim se tornou possível aumentar a resposta às necessidades e
motivações dos cursos de 1º ciclo da ESAP.

A ESAP continua, desta forma, a aumentar as suas possibilidades de crescimento e a dar
resposta às expectativas da comunidade académica e das entidades externas que com
ela estabelecem relações.

No que diz respeito ao ponto (II), é de salientar que se mantêm sete propostas de pósgraduação, as quais, apesar de não terem aberto no ano letivo 2017-18, continuarão a
integrar a oferta formativa da ESAP no ano letivo 2018-2019, a saber:

•

Arte Contemporânea

•

Arte em Espaço Público

•

Design Tipográfico e Editorial

•

Paisagem

•

Escrita Dramática

•

Estudos de Performance

•

Motion Graphics e Interação

A parceria com universidades nacionais e estrangeiras continuou a fortalecer-se,
expressando-se no aumento progressivo de intercâmbios de docentes e discentes, bem
como no desenvolvimento de projetos no campo das Artes, da Arquitetura e da
Investigação.

A estabilidade do corpo docente continua a ser um dos objetivos da nossa instituição
sendo, anualmente, reforçada.
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No ano letivo em causa, os seguintes gabinetes e estruturas funcionaram de maneira
plena, a saber:

•

Gabinete Alumni

•

Gabinete de Qualidade

•

Gabinete de Comunicação

•

Núcleo de Formação Creditada

O Plano de Atividades e respetivos objetivos foram cumpridos tal como se pode verificar
no Anexo I – Ações desenvolvidas em 2017-18.
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4. Da eficiência da gestão administrativa e financeira
Numa conjuntura económica que se mantém difícil no setor, a Direcção da Cooperativa
continuou a tomar medidas para reduzir os gastos e subir os rendimentos que estiveram
em queda nos últimos exercícios.
Os efeitos dessas medidas foram positivos porque a Instituição conseguiu baixar os
gastos de funcionamento e os do pessoal afeto às atividades operacionais.

Os rendimentos complementares e os subsídios à exploração continuaram a crescer em
comparação com os exercícios anteriores, nomeadamente com aprovação de novos
projetos no âmbito do Norte 2020, formação e fundos comunitários que se prolongarão
no atual e no próximo ano letivo.
A CESAP dispõe ainda de um Núcleo de Acompanhamento dos Bolseiros de Investigação.
A Instituição regressou aos resultados líquidos do exercício positivos.
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5. Da evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da
instituição
A evolução da situação patrimonial e financeira foi equilibrada ao longo do exercício.
O quadro de pessoal tem sido e continuará a ser adaptado às exigências do ensino
superior e, em particular, à nova estrutura por redução significativa do quadro da Escola
Superior Artística de Guimarães. Para satisfazer estas necessidades extraordinárias de
tesouraria a Cooperativa reorganizou os seus serviços e alienou um prédio que
conseguiu dispensar.

Assim, a Instituição continuará a dispor dos meios e recursos necessários para garantir
o seu bom funcionamento, inclusive sem o recurso a capitais alheios nos próximos anos.
Apesar desta margem de segurança, mantem também financiamento bancário
acordado que poderá ser utilizado, imediatamente, sempre que ocorrer uma
necessidade pontual.
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6. Dos movimentos de pessoal docente e não docente
No ano letivo 2017-18 registaram-se alguns reajustes ao nível da distribuição de serviço,
em função das necessidades de adequação do corpo docente à oferta formativa em
funcionamento, bem como ao cumprimento das exigências legais, nomeadamente às
do RJIES. Desta forma, foi possível à ESAP uma melhoria da qualidade pedagógica e
científica nas diversas áreas de ensino existentes, refletindo-se esta decisão na
movimentação do pessoal docente, apresentada no quadro 1.

Quadro 1 – Docentes por grau académico
Grau Académico

Nº

% Total

Nº de novas admissões

Doutor

29

48.3 %

2

Mestre

12

20.0 %

1

Licenciado

18

30.0 %

1

Licenciado + DEA

1

1.6 %

0

Tendo sido reforçada a política da instituição, continuou o investimento na formação
contínua do pessoal docente. Este processo de progressão científica comportou
benefícios significativos ao incremento e valorização dos ciclos de estudo ministrados
na ESAP.
No ano letivo 2017-18 este processo obteve os resultados apresentados no quadro 2.
Quadro 2 – Obtenção de Grau Académico
Grau Académico

Nº

Doutor

1

Mestre

0
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Quanto ao pessoal não docente este mantém-se estável, o que garante a qualidade
administrativa, académica e técnica, tal como o bom funcionamento da Escola. Salientese, no entanto, a importância de, a breve trecho, se tornar necessária a admissão de um
funcionário para o lugar de auxiliar de educação.

Quadro 3 – Pessoal não docente
Função

Nº

Auxiliar de Limpeza

3

Auxiliar de Educação

1

Administrativo

6

Bibliotecário

1

Manutenção

1

Técnico informático

2

Técnico Superior

3

Rececionista

1

Vigilante

2
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7. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados
No ano letivo de 2017-18 a ESAP manteve, sensivelmente, o mesmo número de
candidatos, nos seus cursos de Licenciatura. No entanto, o mesmo não se verificou em
relação ao Mestrado Integrado em Arquitetura, no 1º ano do curso, na medida em que
o aumento do número de candidatos se concretizou ao nível de reingressos e candidatos
titulares de um curso superior. Estes últimos são alunos que se matricularam no 2º ciclo
do curso. Identificamos, também, um decréscimo na procura de cursos de PósGraduação. Continua, do nosso ponto de vista, a refletir-se a degradação económicofinanceira das famílias e diminuição da taxa de estudantes candidatos ao ensino superior
ou os que pretendiam ingressar para prosseguimento de estudos.
Quadro 4 – Novos alunos em todos os regimes de acesso
Grau

Ciclo de Estudos
Artes Plásticas e Intermédia
Artes Visuais - Fotografia
L
Cinema e Audiovisual
Design de Comunicação
Teatro
Total Licenciaturas
MI
Arquitetura
Total Mestrado Integrado
M
Realização – Cinema e Televisão
Total Mestrado
PG
Arte Contemporânea
Total Pós-Graduação

2016-2017
11
17
38
27
8
89
26
26
6
6
10
10

2017-2018
6
14
38
24
9
91
10
10
7
7
0
0

Assistiu-se a um ligeiro decréscimo do número de alunos externos de acordo com o
quadro 5.

Quadro 5 – Alunos externos
2016-2017
22

2017-2018
18
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No que respeita ao número global de estudantes inscritos, comparando com o ano letivo
anterior verifica-se um decréscimo praticamente insignificante, à exceção da PósGraduação em Arte Contemporânea que no ano letivo 2017-18 não funcionou por não
ter atingido o número mínimo de inscritos, de acordo com o quadro 6.

Quadro 6 – Alunos inscritos por curso
Grau

Ciclo de Estudos
Artes Plásticas e Intermédia
Artes Visuais - Fotografia
L
Cinema e Audiovisual
Design de Comunicação
Teatro
Total Licenciaturas
MI
Arquitetura
Total Mestrado Integrado
M
Realização – Cinema e Televisão
Total Mestrado
PG
Arte Contemporânea
Total Pós-Graduação

2016-2017
29
56
94
75
22
276
115
115
13
13
11
11

2017-2018
16
49
97
82
25
269
76
76
12
12
0
0
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8. Dos graus académicos e diplomas conferidos
Em 2017-18 foram atribuídos os diplomas constantes do quadro seguinte:

Quadro 7 –Alunos diplomados por grau e ciclo de estudos
Grau

Ciclo de Estudos
Artes Plásticas e Intermédia
Artes Visuais - Fotografia
L
Cinema e Audiovisual
Design e Comunicação
Teatro
Total Licenciaturas
MI
Arquitetura
Total Mestrado Integrado
M
Realização – Cinema e Televisão
Total Mestrado
PG
Arte Contemporânea
Total Pós-Graduação

2016-2017
3
9
20
10
4
46
23
23
0
0
9
9

2017-2018
4
17
26
19
5
71
21
21
4
4
0
0
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9. Da empregabilidade dos seus diplomados
A empregabilidade constitui hoje um dos elementos centrais de aferição da qualidade
do ensino por uma instituição.
Os dados apresentados resultam da realização do inquérito de empregabilidade
realizado junto dos 96 diplomados do ano letivo 2017/2018. Dos 96 diplomados
obtivemos apenas 14 respostas, o que corresponde a 21% do total de diplomados neste
período.

De acordo com a análise global dos dados recolhidos, 15% dos estudantes não procurou
colocação imediata no mercado de trabalho por motivo de prosseguimento de estudos.
No que respeita à colocação no mercado de trabalho, 75% dos inquiridos encontraram
trabalho em menos de um ano.

De referir que de acordo com os resultados obtidos, a maioria dos diplomados exercem
uma atividade profissional em Portugal dentro da área de formação do ciclo de estudos
concluído.
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10. Da internacionalização da instituição e do número de estudantes
estrangeiros
O Conselho de Direção, com o apoio do Gabinete de Relações Externas e Internacionais
(GREI), incentivou a continuação e aprofundamento do processo de internacionalização
da ESAP, quer no espaço europeu do ensino superior - no âmbito do Programa Erasmus+
- quer através do estabelecimento e desenvolvimento de outros protocolos de
colaboração com outras instituições estrangeiras de ensino superior, tendo em
consideração a importância da colaboração científica internacional e da partilha de
experiências e conhecimentos; tendo nomeadamente em vista um conhecimento
mútuo mais estreito e a colaboração da comunidade escolar de ambas as partes.

No contexto do espaço europeu do ensino superior, o Erasmus+ é o novo programa da
UE para a educação, formação, juventude e desporto, que entrou em vigor no início de
2014 e termina no final de 2010. Este Programa consolida sob um único quadro de apoio
as áreas da educação, formação, juventude e desporto e outros programas
internacionais, incluindo o Jean Monnet e o Erasmus Mundus.

O programa Erasmus+ foi criado com base na iniciativa Erasmus, célebre pelas
oportunidades que oferece aos estudantes universitários e ao pessoal docente e Staff
do ensino superior, em termos de mobilidade para fins de aprendizagem, estágio ou
formação. A estrutura do programa Erasmus+ introduz uma a evolução do anterior
programa Aprendizagem ao Longo da Vida (LLP), refletindo a necessidade de uma maior
simplificação e racionalização, maior transparência e facilidade de acesso para as
organizações e cidadão europeus.

O Erasmus+ está estruturado em 3 ações Ação-chave (key action KA) e as atividades Jean
Monnet e desporto organizadas da forma seguinte: Ação 1: Mobilidades Individuais para
fins de aprendizagem; Ação 2: Cooperação para Inovação e Boas Práticas; Ação 3: Apoio
à Reforma das Políticas; Atividades Jean Monnet; Desporto.
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A informação que se recolhe neste relatório de atividade diz apenas respeito ao
funcionamento do Gabinete Erasmus+ afeta a ESAP- escola Superior Artística do Porto
durante o ano letivo de 2017/2018.

O dados que se recolhem integram o

funcionamento anual do gabinete e dizem respeito à internacionalização da escola
através da implementação da ação chave K1 do programa Erasmus+ : Mobilidade
Individual para Aprendizagem do programa da União Europeia (UE) nos domínios da
educação, formação, juventude e desporto para o período de 2014-2020.
O Gabinete Erasmus + da ESAP é coordenado pelo Diretor Adjunto do Conselho de
Direção, o docente Juan Luis Toboso com a Assistente Erasmus +, Liliana Garcês.

O gabinete partilha instalações com outros órgãos da escola igualmente auxiliados pelo
mesmo secretariado, nomeadamente Conselho Científico, Conselho Geral, Conselho
Pedagógico, Departamentos e SATH, Gabinete de Relações Internacionais, e Provedor
do estudante.

O horário de trabalho e dedicação afeto a gestão do gabinete é diário, sendo que por
questões de conciliação com o resto de órgãos, o Gabinete Erasmus tem como horário
de atenção ao publico as terças-feiras e sextas-feiras, das 12H às 13H e 16H às 17H,
respetivamente.

Programa Erasmus+
A Carta Universitária Erasmus para o Ensino Superior (ECHE – Erasmus Charter for Higher
Education) permite a uma instituição de ensino superior participar no Programa
Erasmus+.
A ESAP foi selecionada com a atribuição de uma ECHE 2014-2020, que permite a
mobilidade internacional de estudantes para estudos e estágios, mobilidade de
docentes para missão de ensino e mobilidade de pessoal não docente (Staff) para
formação.
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Toda e qualquer mobilidade Erasmus+ entre Instituições de Ensino Superior (IES) deve
ocorrer no âmbito de um acordo interinstitucional entre as IES e cada uma delas deverá
ser detentora de uma ECHE válida.

No âmbito da ação 1: Mobilidades Individuais para fins de aprendizagem. A ESAP teve
em 2016/2017 49 acordos bilaterais Erasmus+ com IES dos seguintes países: Alemanha,
Áustria, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Espanha, Eslovénia, Estónia, Finlândia, França,
Grécia, Hungria, Itália, Liechtenstein, Lituânia, Noruega, Polónia e Turquia.
Pelo décimo quarto ano consecutivo foi realizada uma candidatura à Agência Nacional,
neste caso para o Programa Erasmus+. Ao abrigo dos acordos bilaterais Erasmus+ em
vigor com as universidades parceiras e no âmbito da ação Mobilidade de Estudantes
para Estudos, decorreu o processo de pré-inscrições para a mobilidade de alunos OUT
no ano letivo 2018/19, de acordo com os pré-requisitos e critérios de elegibilidade
definidos pelo Conselho Científico. No ano letivo 2017-18 registamos ainda 7 alunos
Erasmus+ OUT em mobilidades de estudos e 4 Erasmus+ OUT em mobilidade de estágio
e também, 25 alunos Erasmus+ IN (mobilidade de estudos).

Conforme previsto no Plano de Atividades e para apoio aos alunos estrangeiros que
frequentam a ESAP no âmbito do Programa Erasmus+, em 2017/18 foram realizadas
duas edições do Curso livre de Português nas instalações da ESAP (uma para os alunos
de 1º semestre e outra para os alunos de 2º semestre), com a duração de 30 horas, cada.
As duas edições deste Curso surgem como resposta à necessidade de compatibilizar os
horários dos alunos estrangeiros de diferentes cursos e anos letivos, em mobilidade
semestral na ESAP, como medida de apoio à sua integração.

Relativamente às outras duas ações geridas na ESAP, no âmbito do Programa Erasmus+,
em 2017/18 registaram-se as seguintes mobilidades OUT:
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. Mobilidade de Docentes OUT – Missões de Ensino: Henrique António Muga (Mestrado
Integrado em Arquitetura) – Université Libre de Bruxelles (Bélgica); Jorge Telmo Rodrigues de

Castro (Mestrado Integrado em Arquitetura) – ETSA - València (Espanha); Roberto Manuel
Enrique Merino Mercado (Mestrado Realização em Cinema e Televisão) – Tallin University
(Estónia); António Manuel Costa Valente (Mestrado Realização em Cinema e Televisão) –
Academia d.o.o, Organizacijska enota Visja Strokovna Sola Academia (Eslovénia); Sérgio Correia

de Araújo Almeida Mendes (Mestrado Integrado em Arquitetura) – École Nationale
Superieure D’Architecture et de Paysage de Bordeaux (França); Luísa Isabel Costa Pinto
(Licenciatura em Teatro) –Escola Superior de Arte dramático de Galicia (España).

. Mobilidade de Pessoal Não Docente OUT – Formação: Maria Eduarda Dias Neves
(Conselho de Direção) - École Superieure du Nord Pas de Calais Dunkerque Tourcoing
(França); Juan Luis Toboso Galindo (Conselho de Direção) - Szczecin Academy of
Art (Polónia); Maria Helena Teixeira Maia (Conselho de Direção)- Estonian University of
Applied Sciences (Estónia); Alexandra Trevisan da Silveira Pacheco (SAHT) Estonian
University of Applied Sciences (Estónia); António Alexandre Alicote Neves da Silva
(Informática) - Facoltá D’Architettura Dell’universitá di Cagliari (Itália).

. Candidatura ao Programa Erasmus+ KA2 – Strategic Partnerships: Durante o ano
letivo de 2017/2018 não forma realizadas candidaturas ao programa K2 do Programa
Erasmus+.

Consórcio ERASMUS CAMKA

A ESAP fez parte, até setembro de 2018, de um consórcio internacional de mobilidade
Erasmus+ destinado à realização de estágios curriculares internacionais.
Por consórcio Erasmus+ entende-se um conjunto de Instituições de Ensino Superior (IES)
e de outras Organizações que trabalham em conjunto para promover a oferta
quantitativa e qualitativa de estágios profissionais Erasmus a estudantes que estejam a
frequentar o Ensino Superior.
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O consórcio CAMKA, na área do Cinema e Multimédia, esteve associado ao Programa
Erasmus+ e foi um consórcio inter-regional criado em Portugal, que abrange
geograficamente as regiões de Lisboa, Porto e Beira Interior e integra três Instituições
de Ensino Superior (IES) Portuguesas, designadamente: Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias de Lisboa (IES Coordenadora do Consórcio), a UBI Universidade da Beira Interior e a ESAP – Escola Superior Artística do Porto.

Este Consórcio integrou ainda como principais parceiros estratégicos, Organizações da
área do Cinema, Comunicação e Multimédia e outras entidades cooperantes que sejam
relevantes para o funcionamento do Consórcio.

Mobilidades OUT, no âmbito do programa CAMKA 2017-18: Apesar de termos
realizado o habitual período de candidaturas para mobilidade de alunos para estágios
internacionais, de acordo com os pré-requisitos e critérios de elegibilidade definidos
pelo Conselho Científico, no âmbito do programa CAMKA, não registamos qualquer
mobilidade de alunos. Em contrapartida, registamos diversas mobilidades de pessoal
Docente e Funcionários OUT.

. Docentes OUT 2017-18 para Missões de Ensino CAMKA (2): M. F. Costa e Silva
(Licenciatura em Cinema e Audiovisual) – Thomas More University College (Bélgica).

. Funcionários OUT 2017-18 para Formação CAMKA (4): Maria Albertina Monteiro
(Serviços Administrativos da ESAP) - Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
(Espanha); Irene Maria Oliveira Leite, (Serviços Administrativos da ESAP)- Escuela
Universitária de Artes y Espetáculos da Universidade Rey Juan Carlos (Espanha); Elisa
Maria Pinto Leitão da Rocha(Serviços Administrativos da ESAP) - Escuela Universitária
de Artes y Espetáculos da Universidade Rey Juan Carlos (Espanha); Soledade Teixeira
Gonçalves de Almeida (Serviços Administrativos da ESAP)- Escuela Universitária de
Artes y Espetáculos da Universidade Rey Juan Carlos (Espanha);
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Consórcio MODSCAPES

Consórcio estabelecido para o desenvolvimento de projeto colaborativo transnacional
internacional, MODSCAPES – Modernist Reinventions of the Rural Landscapes,
financiado pelo programa de investigação e inovação da União Europeia, Horizonte
2020, no âmbito do acordo Nº 649307.

Instituições envolvidas:
Université libre de Bruxelles (ULB) / Faculty of architecture La Cambre – Horta / Centre
International pour la Ville, l’Architecture et le Paysage, Brussels, Belgium
ABC – Dept. of architecture, built environment and construction engineering /
Politecnico di Milano, Itália
CESAP - Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto / CEAA - Centro de Estudos
Arnaldo Araújo of ESAP - Escola Superior Artistica do Porto, Portugal
Dept. of Architectural and Urban History – Institute of Architecture / TU Berlin – Faculty
VI Planning Building Environment, Alemanha
Estonian University of Life Sciences / Institute of Agricultural and Environmental Science,
Department of Landscape Architecture, Estónia

Institutional partners:
CIVILSCAPE, Bonn, Alemanha
DOCOMOMO International – DOcumentation and COnservation of buildings, sites and
neighbourhoods of the MOdern MOvement
ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools, Vienna, Austria
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11. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas
As parcerias e a cooperação entre instituições têm vindo a ser reforçadas pela ESAP.
Assim, procedemos ao reforço da rede de parcerias institucionais, nacionais e
internacionais, contemplando instituições de ensino, unidades de investigação,
autarquias, instituições de solidariedade social, estruturas de produção artística,
culturais e associativas com o objetivo de estreitar e fortalecer o Networking entre os
diversos intervenientes, assim concretizando o desenvolvimento de projetos de
investigação, prestação de serviços e formação com os parceiros ou para os parceiros
bem como a realização de estágios pelos estudantes em contexto de trabalho ou
posterior à conclusão dos respetivos cursos.

Para além dos cursos conferentes de grau, a ESAP disponibilizou novamente, em 20172018, uma oferta diversificada de oficinas práticas integradas na ‘ESAP Júnior’. Entre 9
e o 20 de julho foram desenvolvidos ciclos de formação prática com especialistas
docentes da escola e dirigidos a crianças e adolescentes entre os 11 e os 17 anos.
Atendendo assim à necessidade de cooperação com a sociedade civil e com o objetivo
de formar os jovens nas diversas áreas de estudo que se contemplam nos ciclos
formativos da ESAP. Todas as vagas disponíveis foram preenchidas.

A lista de entidades protocoladas por áreas poderá ser consultada no anexo II.
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12. Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus
resultados

Foram criadas as estruturas e os procedimentos internos necessários para promover e
garantir a qualidade do seu ensino, competindo à Agência de Avaliação e Acreditação
do Ensino Superior (A3ES) assegurar a qualidade do ensino superior em Portugal, através
da avaliação e acreditação das instituições que ministram este nível de ensino e
respetivos ciclos de estudos, bem como no desempenho das funções inerentes à
inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior.
Em termos de autoavaliação, continuou a implementação do processo de Avaliação do
Desempenho Docente. Assim, foram introduzidas melhorias no Manual de Qualidade, o
qual se afigura como um sistema interno de garantia da qualidade que permite, num
futuro próximo, proceder a uma candidatura à certificação externa da qualidade.
Saliente-se, no entanto, que um conjunto de aspetos que constituem este documento
se encontram já implementados na nossa instituição. O ano letivo de 2017-2018 foi,
para a ESAP um período de exigentes desafios pois que nele decorreu o processo de
Auto - Avaliação Institucional promovido pela A3ES. Em função das recomendações de
melhoria, propostas pela Comissão de Avaliação, a ESAP desenvolveu todas as
diligências necessárias para tornar possível a resposta às condições a cumprir de
imediato, o que já ocorreu. Com a implementação de mecanismos de avaliação, a ESAP
propõe-se continuar a contribuir para a construção de um sistema interno de qualidade,
o qual pretendemos assegurar. Assim, sublinhamos a implementação, com carácter
efetivo, do processo de Avaliação do Desempenho Docente, acrescentando, ao
respetivo regulamento, momentos de reflexão crítica e propostas de follow-up.
Docente, conforme exigência da A3ES. O inquérito relativo à avaliação do grau de
satisfação dos estudantes da ESAP, foi implementado, encontrando-se em fase de
análise de resultados. Teve, ainda, início, o processo de Avaliação do Pessoal nãoDocente, conforme exigência da A3ES. Desta forma, promovemos a disseminação de
uma cultura de qualidade e a melhoria contínua ao nível institucional. Mais
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acrescentamos o convite a 4 personalidade externas de reconhecido mérito que
passaram a integrar o Conselho Geral da ESAP, a saber: António Cardoso (Colecionador
de Arte Contemporânea), António Tavares (Provedor da Santa Cada da Misericórdia do
Porto), Marcos Cruz (Professor na The Bartlett School of Architecture) e Mónica
Guerreiro (Diretora Municipal da Cultura e Ciência da Câmara Municipal do Porto).
Assim se cumpriu mais uma das exigências do RJIES.

Relativamente à avaliação/acreditação dos ciclos de estudo, procedeu-se à
implementação das alterações requeridas como imediatas pelas Comissões A3ES, a
saber:



LICENCIATURA EM DESIGN DE COMUNICAÇÃO
Acreditado por 6 anos, em concordância favorável com a CAE

Estas melhorias visam dar cumprimento às condições fixadas para a acreditação dos
seus Cursos, nomeadamente a consolidação do corpo docente total, elegendo o pessoal
docente mais qualificado e adequado para cumprimento dos objetivos do projeto
institucional.

O estado atual das avaliações/acreditações dos ciclos de estudos conferentes de grau
da ESAP está sistematizado no quadro seguinte:
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Quadro 8 – Ciclos de estudos em funcionamento avaliados pela A3ES

Licenciatura
Artes Plásticas e Intermédia
Artes Visuais – Fotografia
Cinema e Audiovisual
Design de Comunicação
Teatro
Mestrado Integrado
Arquitetura
Mestrado
Realização – Cinema e Televisão

Não
Acreditado

Acreditação
Preliminar

Acreditação
Condicional
por 1 ano

Acreditação
por 6 anos

Descontinuado
pela IES

X
X
X
X
X
X
X
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13. Conclusão
Como podemos constatar, a ESAP continua a desenvolver todos os esforços no sentido
de consolidar o seu projeto institucional, tornando-o, cada vez mais, nacional e
internacionalmente, um projeto de reconhecido mérito. Continuaremos a exigir à
entidade instituidora, a Direção da CESAP, a criação de melhores condições de trabalho
ao nível material e humano.

Apesar de, até ao momento, não nos ter sido possível reunir todas as condições para a
apresentação

de

uma

candidatura

à

certificação

externa

da

qualidade,

desenvolveremos todos os esforços nesse sentido. Desta forma pretendemos, até ao
final de 2020, assegurar um sistema interno de garantia da qualidade segundo o quadro
de referência ESG (European Standarts and Guidelines).
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14. Anexos

I.

Ações desenvolvidas 2017-18

II.

Entidades protocolas por áreas

III.

Parecer e deliberação do órgão competente
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I – Ações desenvolvidas 2017-18

Período

Título
Semana de Abertura do Ano Letivo 2017/2018

SETEMBRO
2017

NO
DECORRER
DO ANO
LETIVO

De 25 de Setembro a 02 de Outubro decorreu a Semana de Abertura do Ano Letivo
2017/18, destacando-se a sessão solene de abertura do ano letivo promovida pelo
Conselho de Direção e pela Direção da CESAP no dia 30 de setembro. Da colaboração
registada com as diversas Direções de Curso e a Associação de Estudantes da ESAP, a
Semana de Abertura do Ano Letivo contou com as seguintes atividades:
Licenciatura em Teatro
 Sessão de receção e apresentação aos novos alunos com a presença do Diretor de
Curso.
Licenciatura em Design de Comunicação
 Sessão de receção e apresentação aos novos alunos com a presença do Diretor de
Curso.
Licenciatura em Artes Visuais – Fotografia
 Sessão de receção e apresentação aos novos alunos com a presença do Diretor de
Curso.
Licenciatura em Cinema e Audiovisual
 Sessão de receção e apresentação aos alunos com a presença do Diretor de Curso.
 Exibição de filmes produzidos pelos alunos do curso.
Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia
 Sessão de receção e apresentação aos novos alunos com a presença do Diretor de
Curso.
Mestrado Integrado em Arquitetura
 Sessão de receção e apresentação aos novos alunos com a presença do Diretor de
Curso.
 Welcome session para os alunos Erasmus In;
 Inauguração da exposição “A alguns passos como se estivesse muito longe”, no
Palácio dos Viscondes de Balsemão;
 Aula aberta com Marcelo Evelin
Os Órgãos e Estruturas Académicas da ESAP cumpriram com as suas competências,
nomeadamente: realização de acordos e parcerias institucionais; distribuição de
serviço docente; cronograma académico; horários e turmas; planos de atividades e
orçamento; relatórios de atividades; processo eleitoral; mapas de exames; provas
públicas; júris de candidatura e avaliação; processos de creditação; programas
curriculares; oferta formativa; reuniões de coordenação; cooperação entre os
diferentes órgãos e estruturas académicas; emissão de pareceres; processos de
autoavaliação dos ciclos de estudos; gestão de espaços e equipamentos; expediente
geral; gestão da página web, microsites e redes sociais.
Espaços e Equipamentos
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Realizou-se um plano de espaços a redistribuir e obras a realizar para melhorar o
funcionamento da ESAP, tendo-se iniciado a respetiva aplicação, nomeadamente no
que se refere a:
• Reinstalação da Direção da CESAP, Serviços de Tesouraria, Direções de Curso,
Direções de Departamento, GREI, Erasmus, Conselhos Científico, Pedagógico
e Geral, Centro de Estudos Arnaldo Araújo no edifício de S. Domingos.
• Melhoria do equipamento informático da sala multimédia
• Melhoria das instalações destinadas ao uso dos alunos no piso -1 do edifício
de S. Domingos
• Reconstrução de dois dos WC do edifício de Belomonte.
Promoção da ESAP e divulgação da sua oferta formativa
Com o apoio da direção do MIA e ouvidos os Diretores de Curso, foi realizado um
levantamento das escolas secundárias da região com formação ao nível das artes e
estabelecido o contacto com as mesmas no sentido de organizar sessões de
apresentação dos cursos.
Através do Gabinete de Comunicação, a ESAP participou em 15 eventos de orientação
vocacional e profissionais promovidos pelas escolas secundárias e providenciou ao
envio de material promocional e de divulgação para outros 10. No processo, estiveram
envolvidos 13 docentes, 2 funcionárias e 2 alunos.
Eventos em que esteve presente:
• “Feira de Orientação Vocacional do Ensino Superior”, 5/12/2017, na Escola
Profissional de Gaia.
• “VII Feira de Orientação Escolar e Profissional”, 14/12/2017, na Escola
Secundária Dr. Manuel Laranjeira (Espinho).
• “Alternativa de Formação pós 12º ano”, 17/01/2018, no Agrupamento de
Escolas da Trofa.
• “Mostra Formativa”, 16/02/2018, na Escola Secundária da Boa Nova ( Leça da
Palmeira).
• “Mostra de Universidades, Formações e Profissões”, 26/02/2018, no
Agrupamento de Escolas de Águas Santas.
• “Régio Cultural”, 22/03/2018, Escola Secundária José Régio (Vila do Conde).
• “Dia do Ensino Superior”, 11/04/2018, na Escola Secundária Rodrigues de
Freitas (Porto).
• “Feira das Oportunidades”, 12/04/2018, na Escola Secundária do Marco de
Canavezes.
• “IX Edição da inVista – Feira de Emprego, Formação e Empreendedorismo”,
12, 13 e 14/04/2018, organizada pela Câmara Municipal de Paredes.
• “Mostra de Educação e Formação, Santo Tirso”, 18, 19, 20 e 21/04/2018,
organizada pela Câmara Municipal de Santo Tirso.
• “Feira de Orientação Vocacional de Baião”, 30/04/2018, na Escola Secundária
de Baião
• “Mostra de Oferta Formativa e Empregabilidade 18”, 03/05/2018, no Colégio
dos Carvalhos (Vila Nova de Gaia).
• “Sessão com os alunos”, 22/05/2018, na Escola Secundária Soares dos Reis
(Porto).
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•
•

“IV Mostra de Informação Escolar e Profissional”, 24/05/2018, no
Agrupamento de Escolas José Estevão (Aveiro).
“Mostra de Ensino Superior e Formação”, 25/05/2018, no Colégio de Gaia (Vila
Nova de Gaia).

O Conselho de Direção continuou a política de divulgação da ESAP e dos seus cursos,
nomeadamente através da manutenção de uma página web dinâmica, da consolidação
da campanha de divulgação da instituição nas redes sociais nacionais e estrangeiras, da
participação nas publicações de divulgação da APESP no Brasil e do uso moderado da
divulgação na imprensa.
Foi ainda realizado um contrato com uma plataforma para divulgação dos cursos no
Brasil.
Biblioteca
Continuou a ser alimentado o processo de disponibilização do catálogo da Biblioteca
ESAP online, através do sistema PORBASE.
Continuou a ser produzido o Boletim Bibliográfico mensalmente e a proceder-se ao seu
envio para toda a comunidade académica, a fim de a manter informada sobre as mais
recentes aquisições e ofertas da biblioteca.
Foi feito o levantamento, com a colaboração das direções de curso, das necessidades
respeitantes à aquisição de espécies bibliográficas cuja aquisição era considerada
necessária para completar os requisitos das respetivas unidades curriculares,
encontrando-se em curso o processo de aquisição.
Da mesma forma, têm vindo a ser reativados os protocolos de troca de livros que a
ESAP mantém com várias instituições com vista a assegurar simultaneamente a
divulgação da produção da ESAP e o acesso à produção de entidades parceiras
relevantes.
Em Julho-Setembro procedeu-se ao inventário anual da biblioteca.
Melhoramento dos Recursos Informáticos
O sistema informático da ESAP foi melhorado através da inclusão de um módulo que
passou a permitir as candidaturas on line
No que se refere ao hardware, foram adquiridos novos computadores para substituir
aqueles que se tinham tornado obsoletos e melhorar as condições de trabalho do
laboratório multimédia.
Página Web e Imagem Institucional
A página Web da ESAP foi completada com a respetiva versão inglesa.
Foi substituído muito do material existente por versões graficamente renovadas do
mesmo, nomeadamente mupis, flyers de divulgação dos cursos.
Diversificação da oferta formativa
Apresentação à A3ES de proposta de criação de Mestrado em Artes Visuais. Práticas
Artísticas e Investigação que já se encontra acreditado pela A3ES, registado na DGES
e publicado em Diário da República.
Investigação e Inovação
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O Conselho de Direção continuou a apoiar os centros de estudos da ESAP – CEAA |
Centro de Estudos Arnaldo Araújo (uID 4041) e LIA | Laboratório de Investigação em
Arquitetura.
Continuou a incentivar-se a política de financiamento de Projetos ESAP e de realização
de Estágios Creditados de Investigação (ECI), em colaboração com os Departamentos e
Unidades de Investigação. Tendo sido abertos concursos para o efeito.
Foi divulgada informação relativa ao concurso para emprego científico e apoiadas os
docentes que entenderam apresentar candidatura.
Foi distribuída através de e-mail e divulgada na página da ESAP informação atualizada
sobre programas nacionais e europeus de financiamento.
Foi incentivada a participação de docentes e investigadores em encontros nacionais e
internacionais através da distribuição através de e-mail informação sobre chamadas
para sessões e comunicações, bem como chamadas para artigos.
Continuou a implementação de uma política de open access, no sentido de tornar o
repositório da ESAP existente no seio do Repositório Comum um meio eficaz de registo
da produção científica da instituição.
Foram incentivadas as ações de articulação entre ensino e investigação, como é o caso
dos Estágios Creditados de Investigação (ECI) e a articulação entre as unidades
curriculares de Seminários e os grupos e projetos de investigação em curso na ESAP.
Os docentes da ESAP desenvolveram a sua atividade científica no âmbito dos respetivos
departamentos, das duas unidades de investigação da ESAP – CEAA e LIAD – e ainda
como investigadores integrados ou como colaboradores nas seguintes unidades
externas:
• ID+ Instituto de Design Media e Cultura / Universidade do Porto,
Universidade de Aveiro e Instituto Politécnico do Cávado e do Ave
• Laboratório de Paisagens, Património e Território | Lab2pt / Universidade do
Minho
• Centro de Investigação em Tecnologia para as Artes / Universidade Católica
Portuguesa
• Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade / Universidade do Minho
Foram defendidas três teses de doutoramento por docentes da ESAP:
•

CANHA, Anselmo (2018) – Uma geometria de regeneração – contributos da
criação experimental para o espaço comum. Estudos de caso na cidade do
Porto. Tese de doutoramento em Design. Faculdade de Belas Artes da
Universidade do Porto.

•

PALINHOS, Jorge M.F. – A Ação e o Poder no Drama contemporâneo. Tese de
Doutoramento. Braga: Universidade do Minho.

•

PINTO, Luísa – O Teatro como meio de reinserção social de reclusos. Tese de
Doutoramento. Universidade de Coimbra.

Laboratório de Investigação em Arquitetura e Design
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Paralelamente aos Projetos de Investigação Aplicada, a atividade do LIAD tem-se
caracterizado pelo estabelecimento de parcerias com outras instituições que
resultaram em diversos tipos de projetos, nomeadamente Projetos de I&D, de
Projetos de Investigação Aplicada e de Protocolos de Prestação de Serviços com
Câmaras Municipais:


Projetos de I&D:

Em 2016 foi aprovado o projeto OPO'Arch Formal Methods, submetido ao programa
Norte 2020 (NORTE-01-0246-FEDER-000013), que decorreu durante 2 anos, com um
investimento total de 561.600,00€ e comparticipado em 85%, encontrando-se em
fase de conclusão. IR: Jorge Vieira VAZ.


Projetos de investigação aplicada:

Em 2018 iniciou-se a Reabilitação da Área de Ação Integrada de Santa Clara, projeto
2nd Chance – waking up the sleeping giants, programa URBACT III. Trata-se de um
projeto desenvolvido em parceria com o Departamento de Arquitetura da ESAP, a
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e a Porto Vivo – Sociedade de
Reabilitação Urbana. IR: João CARREIRA. O projeto está em curso, tendo sido
concluída a primeira fase. Financiamento: 2 500,00€.
Estabeleceu-se igualmente uma parceria para a Reabilitação de três edifícios, projeto
ENERPAT, programa Interreg Sudoe. Trata-se de um projeto desenvolvido em
parceria com o Departamento de Arquitetura, a Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto e a Domus Social, E.M. IR: João CARREIRA. Trata-se de um
projeto que está já aprovado, faltando a assinatura do contrato. Financiamento: 12
500,00€.


Prestação de Serviços:

Em anos anteriores foram elaborados contratos de Prestação de Serviços com as
Câmaras Municipais de Águeda e de Gondomar para a prestação de serviços de
índole diversa relacionados com as áreas científicas do MIA1.


Projetos de Investigação Aplicada:

O LIAD iniciou a sua atividade estabelecendo parcerias com os projetos ESAP /
Investigação. Até este momento foram estabelecidas parcerias com oito projetos,
dos quais quatro foram concluídos e estão encerrados. Está em curso ainda um
Projeto de Investigação Aplicada exclusivamente do âmbito do LIAD.
Estes projetos têm permitido assegurar intensa colaboração com a comunidade,
quer académica (a nível nacional e internacional), quer com as comunidades
artística, cultural, bem como com diversas instituições públicas, empresariais e ainda
com o público em geral, conforme listagem constante do ponto 9 do presente
relatório.
Importa realçar que o LIAD conta apenas com 10 Investigadores Integrados, dos
quais apenas dois não são doutorados, estando um destes a fazer o seu
doutoramento e o outro ocupado com o projeto OPO'Arch Formal Methods acima
referido, na qualidade de IR.
Centro de Estudos Arnaldo Araújo
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O CEAA – Centro de Estudos Arnaldo Araújo é uma unidade de I&D, reconhecida e
financiada pela FCT (uID 4041).
Em 2018, o CEAA voltou a apresentar-se à avaliação de unidades realizadas pela FCT
aguardando o resultado da mesma que, atualmente, ainda se encontra em curso.
No âmbito de CEAA:


Continuou a incentivar-se a internacionalização dos investigadores, através da
institucionalização das colaborações, da sistemática divulgação interna de
chamadas para comunicações, sessões e artigos internacionais e do apoio às
missões;



Os investigadores do CEAA proferiram conferências, realizaram seminários e
apresentaram comunicações em encontros científicos nacionais e internacionais,
nomeadamente no Brasil, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Holanda, Lituânia,
Itália e Portugal.



Continuaram a oferecer-se Estágios Creditados de Investigação (ECI), destinados a
alunos de 1º e 2º ciclo da ESAP como modo de iniciação à investigação e captação
de jovens investigadores;



Foram organizados vários seminários, colóquios e conferências, alguns dos quais
em colaboração com os departamentos e cursos da ESAP



Elaborou-se e colaborou-se na elaboração de várias candidaturas a financiamento
de projetos, nomeadamente, FCT, DGARTES e Projectos ESAP.



Decorreu o segundo ano de concretização do projeto MODSCAPES (HERA.15.097),
no âmbito do qual a equipa do CEAA organizou dois workshops em Espanha
(Alagón del Rio e Pradochano), um congresso internacional e um seminário, para
além de ter atingido os objetivos previstos para o período em causa.



Foram desenvolvidos os projetos expositivos de curadoria de investigação:
→ HORS SÉRIE (apoio DGArtes à internacionalização)
Link para o projeto: https://hors-serie.weebly.com/
→ Sem Imago Mundi, ates um desvio aleatório (apoio programa Criatório)
Link para o projeto: https://semimagomundi.weebly.com/



Foi completado o projeto Plano de Paisagem das Terras de Coura (NORTE-04-2114FEDER-000023) – desenvolvido no âmbito de um protocolo de colaboração com
Câmara Municipal de Paredes de Coura, a Valcaminho Florestal e a Leiras do
Carvalhal, Lda. O projeto foi concretizado com fundos obtidos no concurso NORTE14-2016-01 obtidos pela C. M. Paredes de Coura. Este projeto tem vindo a ser
apresentado nacional e internacionalmente, tendo-se vindo a ser visitado por
técnicos de diferentes autarquias como exemplo de boas páticas na área.



Foi assinado um protocolo de colaboração para a criação do Observatório da
Paisagem de Paredes de Coura, com Câmara Municipal de Paredes de Coura, a
Valcaminho Florestal, a Leiras do Carvalhal, Lda e a IBERICAGROFOREST.



Continuaram a ser desenvolvidos os projetos ESAP/CEAA que transitaram do ano
anterior ou foram aprovados no concurso para 2017-18.
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Foram organizados pelo CEAA ou por investigadores do CEAA vários eventos,
científicos nacionais e internacionais, entre os quais se destacam:
→ Modernism, Modernization and the Rural Landscape. International
Conference. Tartu, Estónia: 11 to 13 Junho 2018. Org. proj. MODSCAPES.
→ Um Golpe De Vara Bem Forte Nos Dedos. Colóquio internacional. Porto: ESAP,
20 Abril, 2018

Informação atualizada sobre a atividade do CEAA e cada um dos seus grupos, linhas e
projetos de investigação está disponível em www.ceaa.pt
ESAP JÚNIOR 2018
Entre 09 e 20 de Julho foram criadas duas programações para as faixas etárias dos 11
aos 14 anos e dos 15 aos 17 anos. Com a colaboração das Direções de Curso foram
criadas diversas oficinas que permitiram aos participantes contactar com os docentes
e matérias dos cursos ministrados na ESAP.
Departamento de Arquitetura


Apoio à realização do Encontro Internacional da Rede PHI; da representação da

ESAP no Premio Archiprix; da representação da ESAP no “Encontros de Arquitectura,
Urbanismo e Paisagem” organizado por Inês Moreira e a Fundação Serra Henriques
em Coimbra e outros eventos.



Apoio a eventos, parcerias ou atividades com os outros Departamentos, Secções

Autónomas, Direções de Curso, estruturas de investigação da ESAP, bem como com
instituições similares e complementares, nacionais e estrangeiras, caso se revelassem
de especial interesse para as áreas científicas do Departamento e para o reforço da
competitividade da ESAP. Nomeadamente a receção e acompanhamento da visita de
estudo de alunos dinamarqueses da ZBC (Zealand Business College), localizada em
Slagelse.



Apoio ao desenvolvimento de projetos de investigação, com a duração máxima de

um ano, em conformidade com o regulamento para Concursos a Projetos de
Investigação ESAP, aprovados em Conselho Científico durante o decorrer do ano letivo.
Com esta vertente pretendeu-se desenvolver a atividade de investigação nas áreas
científicas afetas a este Departamento, dando continuidade aos projetos iniciados no
ano letivo anterior ou promovendo os que se candidataram pela primeira vez.



Participou em diversas reuniões, entre as quais:
→ Reunião de esclarecimentos no âmbito do Prémio Archirprix Portugal;
→ Reuniões de coordenação e análise dos programas de unidades curriculares
do MIA diretamente ligadas às áreas científicas do Departamento;
→ Reuniões de coordenação em articulação com a Direção de Curso do MIA;
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→ Reuniões de trabalho com a Comissão de Avaliação de Desempenho Docente;
→ Reunião com os docentes DARQ;
→ Reuniões para acompanhamento do processo de Investigação e Inovação
Docente.



Apoio à realização do Colóquio Internacional de Arquitectura, Arte e Paisagem
Urbana, organizado pelo Prof Henrique Muga.



Participou em representação do DARQ no Seminário Internacional "Habitar en el
Património" coordenado pela rede Património Histórico + Cultural Iberoamericano
(PHI) que se realizou em Zamora de 2 a 9 de Setembro de 2017.



Organização de workshop, conferências, seminários e mesas redondas:



Apoio à Direção do MIA para a realização da Exposição Internacional de trabalho
de Docentes do MIA em parceria com a EAAE (atividade ainda não concluída).



Participação em representação do DASRQ nos debates-NDOOR, em 9 e 10 de
Março na Casa da Arquitectura (CA), em Matosinhos.



Participação em representação do DASRQ Reunião da EAAE, que teve lugar entre
o final de Agosto e o início de Setembro na FAUP, Porto.

Departamento de Artes Visuais
 Apoio aos projetos ESAP de investigação científica, nomeadamente o projeto
ESAP/2017-18/P42/DAV, Pintura, Fotografia e Cinema: referências picturais nas
imagens fotográficas e cinematográficas II, IR Prof. Doutor Carlos Trindade; ou o
projeto ESAP/2015/P14/DAV, Representação Gráfica em Arquitectura do século XX
Pré-Digital, IR Jorge Cunha Pimentel, atualmente ainda em curso.


Cooperação com o Centro de Estudos Arnaldo Araújo, da ESAP.



Coordenação dos programas das UCs afetas cientificamente ao Departamento.

Departamento de Teatro e Cinema
 Durante o biénio 2017/2018, foi promovida a articulação dos programas das áreas
cientificas afetadas ao Departamento de Teatro e Cinema.
 Apoio à realização da residência artística dos alunos da Licenciatura em Cinema e
Audiovisual, estabelecendo contactos e concretizando apoio para a mesma, do
Município de Proença a Nova e da “CPFC - Centro Portugal Film Commission”.
 O Departamento de Teatro e Cinema colaborou igualmente na escolha e inscrição
de filmes dos alunos de licenciatura e mestrado que participaram nos Prémios
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Sophia Estudante 2018 e que estarão em exibição no Premio Escolas de Cinema no
próximo Fantasporto 2019.
 Refira-se que nos Prémios Sophia Estudante 2018 a ESAP contou com 3 nomeações
de obras de alunos do 1o e 2o ciclos, tendo um dos filmes sido premiado.
 A Direção do Departamento de Teatro e Cinema colaborou igualmente com a
Comissão de Avaliação de Desempenho Docente, enquanto instrumento de
avaliação dos mesmos.
 À semelhança dos anos anteriores, foram disponibilizadas verbas do orçamento do
DTC para apoio ao MIFEC – Mostra Internacional de Filmes das Escolas de Cinema.
 Foi efetuada a paginação e finalização da Revista Persona, edição #4, que agora
espera a sua apresentação publica. Os Editores Convidados foram a Prof. Doutora
Maria Helena Maia e Prof. Doutor Jorge Palinhos.
 No sentido de se promover a colaboração entre instituições externas, acolheu-se
uma Exposição sobre Exposição de cartazes dos filmes do cineasta “Krzysztof
Kieślowski” na Galeria da ESAP, em parceria com a Embaixada da Polonia.
 Na mesma galeria viria a ser realizada uma outra exposição, em parceria com o
Festival de Cinema AVANCA e a Universidade Federal do Ceara/Brasil, sobre o
cineasta brasileiro Glauber Rocha.
 A mostra, intitulada “Glauber Rocha ouvindo Villa Lobos”, foi complementada com
uma palestra sobre o cineasta e a sua obra, proferida pelo critico luso-brasileiro
Danyel Guerra.
 Em outubro de 2017, o DTC apresentou no auditório da ESAP, o cineasta e
fotografo brasileiro Jorge Bodansky, que ali proferiu uma palestra e sobretudo
apresentou o seu mítico filme “IRACEMA, uma Transa Amazónica”.
 Procurando novas perspetivas para o futuro do Departamento, encetou-se
contactos e esforços no sentido da implementação de uma pós-graduação em
“Cinema e Audiovisual” a decorrer na Figueira da Foz com a parceria do Município
local e da Centro Portugal Film Commission. Esta pós-graduação foi aprovada pelo
Conselho Cientifico da ESAP e está previamente calendarizada para se iniciar no
próximo ano letivo.
Secção Autónoma de Teoria e História
 De acordo com as competências atribuídas à SATH, no ano letivo de 2017\18,
foram realizadas duas reuniões de coordenação tendo como objetivos a atualização
dos programas, a auscultação dos docentes relativamente às condições de trabalho
(salas de aula e equipamento) e às perspetivas e projetos a serem desenvolvidos no
âmbito da investigação, no contexto da ESAP ou noutros contextos.
 Foi também feito um ponto de situação sobre os Projetos ESAP atribuídos e
desenvolvidos na SATH.
 A gestão do quotidiano foi feita em colaboração com o Secretariado dos
departamentos, nomeadamente, a troca de correspondência eletrónica com os
docentes e com os Órgãos e Estruturas da Escola, e a divulgação de atividades e
eventos considerados de relevância para os docentes da SATH.
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 A coordenadora da SATH, à imagem das outras estruturas da ESAP, tem um horário
de atendimento semanal, para poder concertar assuntos pontuais com os docentes.
Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia
 Elaboração do “Relatório de Follow-Up” do ciclo de estudos, na sequência da sua
avaliação em 2016, e do respetivo Relatório Final de Avaliação/Acreditação da
Comissão de Avaliação Externa da A3ES.
 Distribuição de Serviço Docente: Foi elaborada a proposta de distribuição de
serviço docente para o ano letivo de 2018/2019 da Licenciatura em Artes Plásticas e
Intermédia, apresentada ao Conselho de Direção e aprovada pelo Conselho Científico,
na qual foram tidas em conta as recomendações do “Relatório preliminar da CAE –
ACEF/1516/23432”.
 Elaboração do Plano de Atividades e Orçamento para 2017/2018.
 Apresentação de “Proposta de Aquisição de livros para a Biblioteca da ESAP”,
prosseguindo uma política que visa colmatar lacunas detetadas em algumas áreas
científicas específicas do Curso, dotada com verba inscrita no Plano de Atividades e
Orçamento.
Reuniões de Coordenação (1º, 2º e 3º ano):
→ Foi realizada uma reunião geral (31 de janeiro 2018) com os professores da
Licenciatura.
→ Realizaram-se várias reuniões de coordenação individuais, com docentes do
curso, em que se procurou: articular os conteúdos programáticos;
acompanhar o funcionamento das unidades curriculares; resolver problemas
detetados.
Participação ativa em reuniões internas, diretamente ligadas com o Curso e/ou a
ESAP:


O Diretor de Curso teve diversas reuniões de coordenação, e para colocar ou
resolver questões e problemas relacionados com o quotidiano do curso, com
outros órgãos e estruturas da ESAP:
→ Com o Gabinete Alumni (Outubro 2017).
→ Com o arquiteto Joaquim Flores, membro da Direção da CESAP responsável
pelas obras a realizar no Atelier de Artes Plásticas, e nas Oficinas adstritas ao
curso.
→ Com o Conselho de Direção da ESAP, e as outras Direções de Curso, (4 de Abril
de 2018): propostas para as atividades artísticas da ESAP Júnior 2018.
→ Com o Conselho de Direção da ESAP, e as outras Direções de Curso, para (3 de
Maio de 2018): “Programa Maio de 68 | 30 de Maio”
→ Com o Conselho de Direção da ESAP, e as outras Direções de Curso, (15 de
Fevereiro 2018): na sequência do processo de Avaliação Institucional,
promovida pela A3ES, e no âmbito da visita da Comissão de Avaliação Externa,
no dia 19 de Fevereiro.
→ Com o Conselho de Direção da ESAP, e as outras Direções de Curso, para
preparação do próximo ano letivo (28 de Junho 2018).
→ Presença em Reuniões convocadas pelo Conselho de Direção, na qualidade de
membro do júri de acesso e creditação da Licenciatura API.



Foram propostos os Júris de Avaliação Final, do 1º e 2º semestres, enviados ao
Conselho Científico da ESAP, para a respetiva aprovação.
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Foram convocados os Júris das provas de ingresso para os estudantes
internacionais, que procederam à elaboração das provas internas de Geometria e
Desenho para o ano letivo de 2018-2019. O Diretor de Curso também participou
na definição das provas internas, na qualidade de membro dos referidos júris,
aprovados pelo Conselho Científico da ESAP.

Divulgação do Curso no exterior:
 Conferência “Cau Gomez RIS(C)OS - Ilustração e Caricatura em debate com o artista
brasileiro”, 30 de Novembro 2017, ESAP. Organização, em conjunto com a Diretora do
Museu Nacional da Imprensa.
 Apoio à participação de alunos do curso na XX Bienal Internacional de Arte de
Cerveira (Vila Nova de Cerveira, 10 Agosto/ 23 Setembro 2018). A participação na
Bienal envolveu também a recolha e coordenação de uma série de informações,
fornecidas atempadamente à organização da mesma.
 Apoio à divulgação do Manifesto BI[S], apresentado por um aluno da licenciatura
no espaço Maus Hábitos (13 Junho de 2018), Porto.
 Apoio à realização e divulgação da exposição IX Multiplicidades, Exposição de Obra
Gráfica, patente na Galeria da ESAP (17 a 25 de Junho de 2018).
 Apoio à realização e divulgação da exposição coletiva de finalistas DO NOT TOUCH
FRESH PAINT !, patente no Espaço MIRA (19/28 Julho de 2018), Porto.
 Parceria da Licenciatura em Artes Plásticas e Intermédia com as Licenciaturas em
Cinema e Audiovisual e de Teatro, no projeto Residência Artística em Proença-a-Nova
(25 Abril/ 1 de Maio de 2018), em colaboração com o Município de Proença-a-Nova.
 Participação do curso nas atividades artísticas da ESAP Júnior (12 e 19 de Julho
2018), destinadas a dois escalões etários (11 aos 14 anos, e 15 aos 17 anos), delineadas
como mais uma forma da ESAP dar a conhecer os seus cursos superiores, através da
organização de “Oficinas de Artes Plásticas”, centradas em experimentações na Área
da Impressão.
Outros
 Estudo e emissão de pareceres sobre:
→ O estabelecimento de novos protocolos Erasmus +, aprovados pelo Conselho
Científico da ESAP, e concretizados, e renovação de outros já existentes:
proposta de protocolo Erasmus + com o ISBA - Institut Superieur des BeauxArts de Besançon, França; proposta de protocolo Erasmus + com a École
Supérieur des Beaux-Arts Tours Angers Le Mans, França; proposta de
protocolo Erasmus + com a Accademia di Belle Arti-Foggia, Itália;
→ Renovação/extensão do protocolo existente com a IES Parceira Tartu Art
College, Estónia (2017/2020).
→ Processos referentes a alunos abrangidos pelos protocolos com escolas
estrangeiras – em intercâmbio na ESAP no âmbito da parceria de Mobilidade
Internacional ESAP- UNESPAR (Brasil), ou de protocolos Erasmus+ –, e apoio
na elaboração dos respetivos Planos de Estudos Semestrais (Erasmus+).
→ Propostas de mobilidade Erasmus+ IN apresentadas por docentes
provenientes de instituições parceiras.
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→ Análise e acompanhamento de propostas de alunos Erasmus OUT.
→ Candidaturas de professores.
 Apoio a “Visita de estudo à Feira Internacional de Arte Contemporânea ARCO,
Lisboa 2018”.
 Indicação de lista de material a adquirir, para o bom funcionamento das aulas do
curso. [junho 2018].
 Apresentação de proposta de atividade para a “Semana de Abertura do Ano Letivo
2018-2019”.

Expediente geral do Curso:
 Pareceres e autorizações sobre aulas de compensação, mudanças de horários de
aulas, visitas de estudo e aulas no exterior.
 Pareceres e autorizações sobre aquisição de materiais para as oficinas da Área de
Impressão; pareceres sobre requisições de salas de aula, requisições de modelos,
requisições de equipamentos, de oficinas e materiais.
 Pareceres sobre reclamações apresentadas pelos alunos.
 Divulgação de eventos, iniciativas, exposições, estágios e concursos, junto dos
alunos e docentes do Curso.
 Promoção e divulgação da mobilidade Erasmus junto de docentes e discentes.
 Divulgação de mapas de exames semestrais junto dos alunos e docentes API.
 Atendimento a alunos e docentes, e pais de alunos.
Licenciatura em Artes Visuais – Fotografia
 Promoção reuniões com Docentes e Discentes.
 Reuniões com candidatos ao Curso de AVF.
 Definição de um horário de atendimento para Docentes e Discentes.
 Participação em Reuniões com os órgãos e estruturas académicas da Escola.
 Representação institucional do Curso.
 Emissão despachos.
 Promoção da divulgação da sua oferta formativa.
 Colaboração com os alunos no sentido de promover a realização de Exposições;


Apoio n a promoção e divulgação de projetos desenvolvidos pelos alunos e Alumni.



Promoção, em colaboração com o Conselho de Direção e o CEAA- G3, na realização
de Conferências, Seminários, etc.



Promoção de contactos com instituições nacionais de ensino artístico com vista ao
enriquecimento pedagógico e parcerias institucionais.
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Incentivo à realização de visitas de estudo a galerias, museus e encontros
centrados nas artes visuais e na fotografia nacionais e internacionais no âmbito e
programa das unidades curriculares.



Incentivo à internacionalização do Curso.

Licenciatura em Teatro


Cabe à Direção do Curso de Teatro a elaboração de um plano de atividades e
orçamento para o ano letivo que comtempla diferentes atividades pedagógicas,
culturais, de investigação e divulgação, a realização de espetáculos, seminários,
visitas de estudo, intercâmbio e colaboração de atividades com algumas entidades
como junta de freguesias, CMP. Misericórdia do Porto, Museu da Imprensa,
Fundação José Rodrigues, Clube dos Fenianos do Porto, UNICEPE- Cooperativa
Livreira de Estudantes do Porto, CRL, coletividades de teatro amador como Tuna
de Santa Marina, Sporting Club Candalense ambas sediadas em V. N. de Gaia,
Federação das Coletividades do Concelho de Gondomar.



Apresentação da proposta do corpo docente ao Conselho de Direção para
aprovação posterior pelo Conselho Científico, a proposta é elaborada seguindo as
recomendações da A3ES.



Gestão quotidiana do bom desenrolar das aulas, do desempenho docente e fazer
cumprir junto do Conselho de Direção o Cronograma Académico, a substituição
e/ou reposição das aulas quando necessário, a realização de reuniões periódicas
com os professores do curso a fim de avaliar o bom decorrer do ano letivo.

Reuniões de Coordenação (1º, 2º e 3º ano):
→ Articular os conteúdos programáticos dentro e fora do curso (com os outros
cursos da ESAP).
→ Acompanhar o funcionamento das unidades curriculares.
→ - Levantamento e resolução de problemas detetados.



Cabe à Direção do Curso propor os Júris de Avaliação Final, do 1º e 2º semestre,
que são posteriormente enviados ao Conselho Científico da ESAP, para a respetiva
aprovação.



Propor os júris de Acesso e Creditação ao Curso, assim como, propor as comissões
internas de avaliação das provas de ingresso para o regime de estudante
internacional.
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Realizar uma eficiente e alargada divulgação do Curso no exterior, mediante
conferências, performances e espetáculos teatrais, participação em festivais e
eventos.



Cabe à Direção do Curso a e ao seu Diretor a participação como elemento do júri
internacional do Porto Cartoon, Festival de caricatura 2018, e a posterior realização
das exposição dos vencedores na galeria da ESAP.



Cabe à Direção do Curso de Teatro gerir os recursos dados pela Direção da escola,
assim como, da Direção da CESAP, zelando os interesses da instituição, dos
estudantes e professores.



Cabe à Direção do Curso de Teatro encontrar meios, formas de colaboração com
as diferentes entidades da escola e integrar quando necessários os organismos
pedagógicos/científicos como colaborar em comissões específicas.



Cabe à Direção do Curso de Teatro estabelecer novos laços e reforçar os vínculos
já existentes com as escolas do programa Erasmus, nos últimos anos foram
realizadas visitas às Escolas das Astúrias, Múrcia e Estónia.



Parceria da Licenciatura em Teatro com as Licenciaturas em Cinema e Audiovisual
e de Artes Plásticas e Intermédia no projeto Residência Artística em Proença-aNova (25 Abril/ 1 de Maio de 2018), em colaboração com o Município de Proençaa-Nova.



Participação do curso nas atividades artísticas da ESAP Júnior (Julho 2018),
destinadas a dois escalões etários (11 aos 14 anos, e 15 aos 17 anos), atividades
concebidas como mais uma forma da ESAP dar a conhecer os seus cursos
superiores.

Licenciatura em Design de Comunicação
 O processo de revisão dos conteúdos programáticos em conformidade com as
observações feitas pela A3ES foi realizado e implementado com sucesso, e teve
como consequência a creditação do curso.

 Em termos operacionais gerais, o curso decorreu com normalidade e sem
sobressaltos. Atividade letiva, processos Erasmus, júris, participação nos órgãos da
Escola, turmas e horários, formalidades internas em geral, foram cumpridos,
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graças, antes de mais, à experiência e atenção das várias equipas que asseguram o
funcionamento da escola: docentes, conselho de direção, secretariado das
direções de curso, secretaria, equipa de funcionários.

 O curso manteve como atividade extra-curricular principal a organização do
encontro anual Plug&Play, nona edição. Mantemos a convicção de que este evento
é uma âncora do curso, quer quanto à visibilidade e dádiva que concretiza para
fora da escola, quer enquanto momento especialmente focado e rico de debate
sobre a disciplina enquanto tal e no seio da comunidade ESAP.

 Os novos docentes foram integrados gradualmente à medida que novas tarefas,
procedimentos e medidas eram exigidos, e, em alguns casos, estes novos
elementos foram aliviados das tarefas para as quais não estavam ainda preparados
numa fase de adaptação, facilitando assim o andamento e conforto geral.

 Reconhecemos que a escola possui uma cultura operacional dotada de um bom
balanço entre a exigência de autonomia de cada elemento no desempenho das
suas missões próprias e a promoção de ação conjunta e apoiada sempre que está
em causa a resolução de problemas partilhados.

 Por seu lado, os docentes revelaram a competência e a autonomia necessárias para
desenvolver o seu trabalho em aula, mesmo quando confrontados com
dificuldades que, em geral, foram sendo debeladas graças ao engenho e tolerância
de todos os envolvidos – professores, alunos, staff administrativo.

 Quanto às disponibilidades técnicas e físicas, elas responderam também às
solicitações, embora de modo débil em espaços pontuais e circunstâncias
esporádicas.

Identificamos de seguida as fragilidades relevantes:
→ O corpo docente das UCs específicas de DC é maioritariamente externo (ou
seja, não comprometido a tempo inteiro com a escola);
→ O tempo letivo das aulas teórico-práticas de índole projetual é insuficiente,
tendo em conta o regulamento da escola e o número de alunos que
frequentam o curso (25 é o número máximo de alunos a partir do qual o
desdobramento de turma é permitido pelo regulamento, e as turmas rondam
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sistematicamente este número). É necessário colocar a questão entre
docentes e às direções, no sentido de confirmar e então tomar medidas.
→ Existem casos de debilidade no edifício e no equipamento. O inventário destes
problemas não está completamente feito e está apenas parcialmente
comunicado às direções que podem tomar as medidas de resolução. É
necessário detalhar este inventário e comunicá-lo, e então averiguar as
possibilidades de resolução.
→ Existe um fraco conhecimento, por parte de professores e alunos, daquilo que
está disponibilizado pela Escola em termos de serviços, apoios e
equipamentos

(impressão,

gravadores,

câmaras,

atendimentos

personalizados, órgãos disponíveis para a resolução de problemas. Deve ser
pensado um modo de acesso fácil a esta informação por parte de toda a
comunidade escolar.
→ Existe pouca apetência dos alunos para escolherem a escola como local
privilegiado para desenvolverem os seus trabalhos fora do tempo letivo. A
escola funciona tendencialmente (mas não completamente) numa dicotomia
entre trabalho (na sala de aula) e lazer (nos espaços comuns). Será necessário
pensar como criar espaços de trabalho fora do tempo de aula e/ou, antes de
mais, estimular a utilização dos já existentes – biblioteca, sala comum da cave
São Domingos, sala dos computadores da cave de Belomonte.
→ Existe pouca disponibilidade financeira – que transpira antes de mais da
própria dotação orçamental para o curso – o que desmobiliza à partida a
tomada de iniciativa para propor melhoramentos ou ações para além do
cumprimento quotidiano em sala de aula, e que requeiram um contributo
monetário por parte da tutela da escola.
→ Rematamos realçando que esta identificação de fragilidades é um exercício
necessário de discriminação negativa que não se deve sobrepor ao imenso das
disponibilidades materiais, capacidades e contributos que nos permitiram
afirmar, antes, que o curso decorreu com sucesso.
Licenciatura em Cinema e Audiovisual
No âmbito da coordenação e gestão quotidiana do Curso, a Direção do Curso de Cinema
e Audiovisual promove:


Reuniões de coordenação com o corpo Docente do Curso, no início e final de cada
semestre, com o objetivo de ouvir os Docentes e, em conjunto, efetuar um balanço
e encetar medidas e ações de melhoria.
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A definição de um horário de atendimento que promove o contacto direto com
alunos, docentes e eventuais candidatos.



A divulgação e promoção dos projetos desenvolvidos pelos alunos através do envio
dos mesmos para Festivais de Cinema Nacionais e Internacionais.



Exibição dos trabalhos da UC Projeto I no auditório da ESAP no final do primeiro
semestre.



A presença de projetos desenvolvidos pelos alunos em Festivais de Cinema
Nacionais, Fantasporto, Prémios Sophia, FEST, DOC LISBOA, entre outros.



A divulgação e promoção junto de docentes e discentes de ações e atividades que
possam enriquecer a sua cultura cinematográfica, nomeadamente através de
sessões semanais do KinoESAP – cineclube académico.



A coordenação da Residência Artística, que este ano letivo teve a sua segunda
edição no Município de Proença-a-Nova. Com esta atividade, promoveu-se uma
maior interligação com os cursos de Teatro e Artes Visuais – Fotografia da nossa
Escola. Esta dinâmica privilegiou, igualmente, as interações com o local, seus
habitantes, espaço geográfico, identidade e memória num programa de
concentração produtiva de cerca de sete dias submetido à liberdade criativa dos
alunos e que levou à realização de uma obra documental e ficcional.



A fundação e integração na FECA – Associação Portuguesa de Escolas de Cinema.
Estando dois docentes da ESAP a desempenhar cargos: Manuel Costa e Silva vicepresidente da direção e Nelson Araújo vice-presidente da assembleia geral.



A coordenação da MIFEC – Mostra Internacional de Escolas de Cinema, que este
ano letivo teve a sua 15.ª edição.



A preparação e submissão de candidaturas ao ICA – Instituto do Cinema e do
Audiovisual com o intuito de melhorar as condições de apoio aos projetos dos
alunos.



Dar uma maior visibilidade aos trabalhos desenvolvidos pelos discentes
promovendo a sua exibição em locais públicos da cidade do Porto. Este ano
promoveu-se a realização de uma sessão pública dos trabalhos do segundo e
terceiro ano no Cinema Trindade.
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Mestrado Integrado em Arquitetura
A coordenação e gestão do Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura - MIA foram
desenvolvidas de acordo com as competências previstas no estatuto da ESAP,
procurando assegurar o regular funcionamento desta estrutura académica nas suas
diversas vertentes.
Deste modo, para além de ter dado resposta a solicitações ou atos emanados dos
restantes órgãos e estruturas das Escola, foi elaborada a documentação de base para a
preparação e o desenvolvimento do ano letivo, designadamente:
-

Componente do Plano de Atividades e Orçamento da ESAP relativa ao Curso;

-

Proposta de Atribuição do Serviço Docente;

-

Propostas de Júris de Avaliação e Júris de Acreditação;

-

Pareceres para a aprovação das propostas dos Planos de Estudos dos alunos
Erasmus.

Na sequência da ratificação desta documentação, foram realizadas, conforme descrito
a seguir, as atividades para a implementação dos respetivos conteúdos e prescrições,
bem como os procedimentos para garantir o funcionamento do Curso nas suas
restantes vertentes.

Abertura do Ano Letivo
→ Exposição COLECTIVA dos trabalhos práticos realizados pelos alunos do MIA
no ano letivo anterior - enquadrada na atividade ARQOUT promovida pela
Ordem dos Arquitectos da Secção Regional do Norte.
→ Receção dos alunos que pela primeira vez se matricularam no Curso de
Arquitectura da ESAP.

Coordenação e gestão do funcionamento das Unidades Curriculares
→ Reuniões de Coordenação vertical e horizontal com os docentes do MIA para
a coordenação preliminar entre Unidades Curriculares e respetivos conteúdos
programáticos. Nestas reuniões foram ainda apontadas algumas melhorias a
efetuar no âmbito das instalações da ESAP (Reabilitação de estiradores;
potenciação da internet; substituição ou dotação de meios informáticos
multimédia).
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→ Reunião com os alunos do 5.º ano para introduzir objetivos, conteúdos e
funcionamento das UC’s dos Seminários, e da UC de Trabalho de
Projeto/Dissertação informando sobre o procedimento relativo à escolha do
Tema/Orientador.
→ Reuniões com os alunos ERASMUS para a elaboração definitiva do seu Plano
de Estudos e para informar sobre o funcionamento do Curso e da Escola.
→ Receção dos programas das UC’s pelos docentes e coordenação dos respetivos
conteúdos em colaboração com os Departamentos ligados ao Curso.
→ Calendarização, com os docentes, das datas dos testes e das entregas dos
trabalhos práticos previstos nos programas das Unidades Curriculares.
→ Coordenação das Sessões Críticas no âmbito da UC de Trabalho de
Projeto/Dissertação.
→ Gestão de assuntos do quotidiano relacionados com o funcionamento das
unidades curriculares.
Elaboração e revisão de normas regulamentares do Curso
→ Proposta de revisão do Regulamento do MIA.
Esta proposta foi apresentada por esta Direção e aprovada pelo Conselho Científico da
ESAP em 2018. Esta proposta visava a qualificação das normas regulamentares do MIA,
eliminando pequenas imprecisões e introduzindo disposições complementares, ou
adicionais enquanto elaboradas na sequência de recomendações diligenciadas pelo
Conselho Científico da ESAP.
-

Proposta de critérios para a classificação do trabalho da Unidade Curricular de
Trabalho de Projeto/Dissertação – TP/D do Curso de Mestrado Integrado em
Arquitectura da ESAP.

A necessidade de definir estes critérios decorreu de situações de manifesta
discordância entre elementos dos júris das Provas Públicas. Quando necessário, o
recurso a estes critérios procura assegurar que a classificação seja realizada de forma
adequada e coerente com os objetivos de avaliação definidos no Programa da Unidade
Curricular de Trabalho de Projeto/Dissertação.
Após a aprovação desta proposta pelo Conselho Científico da ESAP, em Setembro de
2018, estes critérios foram disponibilizados para as sessões de avaliação dos trabalhos
desenvolvidos no ano letivo de 2017/18. Na sequência destas sessões verificamos que
a aplicação destes critérios não chegou a ser necessária, devido, muito provavelmente,
ao facto de estas normas terem chamado à atenção para avaliações mais ponderadas
e consensuais.
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Coordenação e gestão de processos de acreditação do Curso
→ Processo de Notificação para a renovação do reconhecimento do Diploma do
MIA| ESAP junto da União Europeia.
Este processo iniciou-se no ano letivo de 2016/17 na sequência da revisão da estrutura
curricular do MIA que decorreu durante o período de acreditação deste Curso pela
A3eS, tendo sido submetido à Comissão Europeia em 2018 através da Ordem dos
Arquitectos. Em setembro deste mesmo ano o Processo de Notificação ficou concluído
com sucesso. Com a renovação do reconhecimento do Diploma do MIA | ESAP pela
União Europeia, manter-se-á inalterada a prerrogativa dos arquitetos diplomados na
ESAP e residentes num Estado-Membro da UE exercerem a sua profissão neste Estado
nas mesmas condições que os respetivos nacionais.

Atendimento à comunidade escolar e ao público em geral
O serviço de atendimento foi prestado de acordo com os horários estabelecidos para o
efeito, tendo havido contudo alguma flexibilidade para com as situações mais urgentes
ou de carácter extraordinário.

 Apoio à realização de atividades relacionadas com a oferta formativa da Escola
A Direção de Curso tem colaborado ativamente com o Conselho de Direção, o Gabinete
Alumni e o Gabinete de Comunicação na promoção e divulgação da oferta formativa
da ESAP, dando apoio na organização de atividades artísticas da Escola dirigidas a
estudantes do ensino básico e secundário, de Feiras pedagógicas ou sessões para a
divulgação da oferta formativa da ESAP e do MIA, em instituições do ensino secundário
e profissional, destinadas a sensibilizar os candidatos ao ensino superior sobre a
importância das Artes e a Arquitectura para a sociedade e sobre as respetivas opções
formativas nestas áreas.

 Apoio à realização e divulgação de atividades relacionadas com o funcionamento
do Curso e das Unidades Curriculares
Dentro das possibilidades financeiras definidas no Plano de Atividades e Orçamento do
Curso, a Direção tem procurado dar apoio financeiro e/ou logístico para a realização de
atividades enquadráveis neste plano, nomeadamente, exposições, workshops, viagens
de estudo, concursos para estudantes finalistas e eventos de carácter científico
(conferências, colóquios, encontros ou aulas abertas), que decorreram de propostas de
Docentes do Curso, da Direção do MIA ou de colaborações desta última com outras
estruturas académicas da ESAP. Foi ainda prestado apoio logístico à divulgação destas
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atividades, bem como daquelas que estão relacionadas com outras componentes
formativas da ESAP ou com temas e instituições da(s) área(s) da Arquitectura e afins.



Representação institucional do Curso

O Curso foi representado em várias iniciativas que ocorreram em âmbito nacional e
internacional. De entre elas destacaram-se as que têm sido organizadas por instituições
da área da Arquitetura e afins (nomeadamente, Ordem dos Arquitectos | OA, Casa da
Arquitectura,

European Association for Architectural Educations | EAAE, Escola

Artística de Soares dos Reis | EASR – Curso de Design de Produto, Critical Concrete
Social Architecture), cuja ligação ao MIA | ESAP é considerada estratégica e importante
para a promoção da imagem do Curso e sobretudo para o seu envolvimento em
atividades que contribuem para complementar e qualificar o respetivo percurso
formativo nas suas diversas etapas.
Atividades realizadas e enquadradas no Plano das Atividades e Orçamento

 Aulas Abertas, Conferências, Colóquios, Mesas Redondas, Seminários
→ ACESSIBILIDADES E MOBILIDADE EM CAMPANHÃ - PORTO
Dia 19 de Março de 2018, às 17h30m, Sala 5F da ESAP.
Aula Aberta proferida por António Babo, subordinada ao tema "Acessibilidades e
Mobilidade em Campanhã - Porto" no âmbito do Seminário 3 MIA|ESAP, Módulo 3.2:
Cidade Alargada e Paisagem. Docente/Organização: Paolo Marcolin.
→ DESENHO E CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NA MARGEM DE LINHAS DE ÁGUA
Dia 20 de Março de 2018, às 14h30m, Sala 5F da ESAP.
Aula Aberta proferida por Luís Guedes de Carvalho & Francisco Guedes de Carvalho
sobre o Parque Urbano de Rio Tinto e o Parque Ribeirinho Moinhos da Póvoa no âmbito
do Seminário 3 MIA | ESAP, Módulo 3.2: Cidade Alargada e Paisagem.
Docente/Organização: Paolo Marcolin.
FIGUEIREDO+PENA ARQUITECTOS
→ Dia 17 de Abril, às 17h30m, Sala 5F da ESAP.
Aula Aberta proferida pelos Arquitectos Luís Pena e Tiago Figueiredo do escritório
Figueiredo+Pena Arquitectos, e integrada no Módulo 1.3 – Inquietações e estratégias
projetuais do Seminário 1 do MIA | ESAP. Docente/Organização: Susana Milão.
→ NOAQR – JOSÉ CARLOS NUNES DE OLIVEIRA
Dia 23 de Abril, às 17h30m, Sala 5F da ESAP.
Aula Aberta proferida por José Carlos Nunes de Oliveira, antigo aluno da ESAP que
apresentou o seu trabalho e atelier NOARQ onde desenvolve a sua atividade
profissional. Integrada no Módulo 1.3 – Inquietações e estratégias projetuais do
Seminário 1 do MIA | ESAP. Docente/Organização: Susana Milão.
→ THOMAS JEFFERSON E O PROJETO DA UNIVERSIDADE DA VIRGÍNIA
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Dia 05 de Junho às 14h, Sala 5F da ESAP.
Aula Aberta e Apresentação do Livro – Thomas Jefferson e o Projeto da Universidade
da Virgínia. Uma investigação sobre a tipologia do plano do campus. Sessão proferida
pelo Docente Sérgio Mendes e enquadrada no âmbito do Módulo 3.1 – Arquitectura
do Projeto Urbano do Seminário 3 MIA|ESAP. Docente/Organização: Paolo Marcolin.
→ CONFERÊNCIA – LANDARCH. OBRAS E PROJECTOS
Dia 24 de Abril às 14h30m, Sala de Atos da ESAP.
Conferência proferida pelo Arquiteto Camilo Rebelo no âmbito do Seminário 3 MIA |
ESAP, Módulo 3.2 Cidade Alargada e Paisagem. Docente/Organização: Paolo Marcolin.
→ CONFERÊNCIA – MARQUES DE AGUIAR | ARQUITECTURA E URBANISMO
Dia 30 de Abril, às 17h30m, Sala 5F da ESAP.
A propósito da exposição patente em Serralves "MANUEL MARQUES DE AGUIAR, 1927
– 2015: CONSTRUIR LUGARES” convidou-se a Arquiteta Marta Marques de Aguiar para
proferir uma conferência sobre a experiência e prática profissional conjunta com o seu
pai e sobre o percurso do atelier.
→ CONFERÊNCIA – COMO DISSE O DONO DE OBRA … “ENTRAMOS DENTRO DA PINTURA”
Dia 22 de Maio às 14h, Sala 5F da ESAP.
Conferência proferida pelos Docentes Michele Cannatà e Fátima Fernandes,
enquadrada no Módulo 2.1 – Relação entre Sistema Formal e Construtivo: Projetos de
Raiz do Seminário 2 MIA | ESAP. Docente/Organização: Sérgio Mendes
→ CONFERÊNCIA – OBRA, REQUINTE… OU MALVADEZ
Dia 19 de Junho às 14h, Sala 5F da ESAP.
Conferência proferida pelo Docente Telmo Castro, enquadrada no Módulo 2.1 –
Relação entre Sistema Formal e Construtivo: Projetos de Raiz do Seminário 2
MIA|ESAP. Docente/Organização: Sérgio Mendes
→ A CROSS SCALE APPROACH TO READ LANDSCAPE AND ARCHITECTURE IN RURAL
TERRITORIES
Dia 16 de Novembro de 2017, 15h00 – 17h00, Sala 5F da ESAP.
Conferência proferida por Silvia Boca. MIA | Mestrado Integrado em Arquitetura; CEAA
| Centro de Estudos Arnaldo Araújo - Grupo de Estudos de Arquitetura e Projeto
MODSCAPES | Modernist Reinvention of the Rural Landscapes. Organização: Maria
Helena Maia.
→ COLÓQUIO INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA, ARTE E PAISAGEM URBANA
Dia 21 de Maio, 10h00 – 19h30, Auditório da ESAP.
Integrado no Seminário 4 (módulo 4.3) do Mestrado Integrado de Arquitectura MIA
|ESAP. Este colóquio visou discutir com especialistas de diversas áreas as interações
entre a arquitetura e o teatro, o cinema e a arte pública. Com a participação de Alba
Zarza, Josefina Cubero, M. F. Costa e Silva, Nuno Lucena, João Mendes Ribeiro, Roberto
Merino, Francisco Jesus, Rafi e Juan Luis Toboso. Organização: Henrique Muga.
→ MESA REDONDA – LE CORBUSIER SEGUNDO PEDRO VIEIRA DE ALMEIDA
Dia 12 de Dezembro de 2017, 17h00, Sala de Atos da ESAP.
Mesa redonda seguida de debate e apresentação do livro. Com a participação de
Alexandra Trevisan, Josefina Gonzalez Cubero, Maria Helena Maia e Tiago Lopes Dias.
Organização: CEAA | Centro de Estudos Arnaldo Araújo.
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→ SEMINÁRIO – PAISAGENS DA MODERNIDADE. IDEOLOGIA, TERRITÓRIO,
ARQUITETURA
Dia 15 de Janeiro de 2018, 10h30m, Sala 5F da ESAP.
Integrado no Seminário 4 (módulo 4.3) do Mestrado Integrado de Arquitectura MIA
|ESAP. Colaboração do MIA | ESAP com o Centro de Estudos Arnaldo Araújo / Projeto
MODSCAPES. Com a participação de Alexandra Trevisan, César Machado Moreira,
Cristina Pallini, Elisa Lopes da Silva, Fátima Fernandes, Maria Helena Maia e Paolo
Marcolin. Organização: Maria Helena Maia |CEAA/ESAP e Cristina Pallini |Politécnico
de Milão.



Exposições, Concursos, Workshops

→ EXPOSIÇÃO COLECTIVA
Exposição dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Curso de Mestrado Integrado
em Arquitectura da ESAP durante o ano letivo de 2017-18. Galeria da ESAP de 04 a 25
de Outubro. Atividade inserida na 7ª edição do ARQOUT 2016 | Mês da Arquitectura.
Ordem dos Arquitectos da Secção Regional do Norte OASRN/ARQOUT.
→ EXPOSIÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR DE PROJETO 4 – MIA |ESAP
De 07 a 30 de Abril. Galeria da ESAP. Exposição de trabalhos desenvolvidos pelos alunos
da Unidade Curricular de Projeto 4 do 4.º ano do Mestrado Integrado em Arquitetura.
Docente/Organização: José Carlos Sousa em conjunto com os alunos da UC.
→ EXPOSIÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR DE PROJETO 3 – MIA |ESAP
De 01 a 08 de Junho. Galeria da ESAP. Exposição de trabalhos desenvolvidos pelos
alunos da Unidade Curricular de Projeto 3 do 3.º ano do Mestrado Integrado em
Arquitetura. Intervenção no quarteirão do LIMA 5 - Habitação coletiva e escola de circo.
Docente/Organização: José Luís Guimarães em conjunto com os alunos da UC.
→ CONCURSO PARA O PRÉMIO YOUNG TALENT ARCHITECTURE AWARD – YTAA
Coordenação da seleção de trabalhos de alunos finalistas do MIA | ESAP para o prémio
Young Talent Architecture Award (YTAA) – 2.ª edição, promovido pela Fundação Miles
van der Rohe e pela Creative. Participaram neste concurso 451 estudantes de 118
escolas de arquitetura de vários países. O Projeto da aluna Inês Silva do MIA | ESAP,
Other Habitational Contexts, orientado pelo Docente Luís Rodrigues foi entre os 11
projetos de jovens Arquitetos que foram selecionados para a segunda edição deste
prémio.
→ CONCURSO PARA O PRÉMIO SECIL UNIVERSIDADES ARQUITETURA
Coordenação da seleção de trabalhos de alunos finalistas do MIA | ESAP para o Prémio
Secil Universidades Arquitetura.
→ CONCURSO PARA O PRÉMIO ARCHIPRIX PORTUGAL 2018
O Prémio Archiprix Portugal distingue anualmente os melhores trabalhos de fim de
curso de mestrado apresentados nas áreas de Arquitetura, Urbanismo e Arquitetura
Paisagista. A aluna do Inês Silva, do Mestrado Integrado em Arquitectura MIA | ESAP,
orientada pelo Arquiteto Luís Rodrigues, foi selecionada para a fase final do
Prémio Archiprix Portugal 2018.
→ WORKSHOP/OFICINA DE ARQUITECTURA ESAP JUNIOR
Dias 13 e 20 de Julho de 2018, Edifício de S. Domingos da ESAP.
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Workshop/oficina destinados a alunos do ensino básico e secundário orientado pelos
docentes do MIA | ESAP Telmo Castro e José Luís Guimarães. Tema: “Queres imaginar
um lugar, um projeto, uma casa, ou uma cidade? Vem “construí-la” na ESAP JÚNIOR” e
deixa a imaginação levar-te a lugares que só tu consegues descobrir e depois, desenhaa e projeta-a connosco".



Viagens e visitas de Estudo

→ VIAGEM DE ESTUDO AO BAIXO ALENTEJO
Viagem realizada nos dias 11, 12 e 13 de Maio com docentes e alunos do MIA | ESAP
na zona do Baixo Alentejo – Évora, Aldeia da Luz, Moura, Monsaraz, Mérida, Elvas,
Estremoz, Santarém. Organização: Docente Luís Rodrigues em colaboração com a
Direção do MIA | ESAP:
→ VIAGEM DE ESTUDO A VILA REAL
Viagem realizada no dia 28 de Abril na cidade de Vila Real com o Docente José Luís
Guimarães e os alunos do 3º ano da unidade curricular de Projeto 3 Vila Real.
Organização: Docente José Luís Guimarães.
→ VIAGEM DE ESTUDO A LISBOA – EXPO 98 – 20 ANOS DEPOIS DA EXPOSIÇÃO
Viagem realizada no dia 13 de Março de 2018 na cidade de Lisboa com o Docente Paolo
Marcolin e os alunos do 5º ano da unidade curricular de Seminário 3.1 Arquitetura do
Projeto Urbano. Organização: Docente Paolo Marcolin.
→ VISITAS DE ESTUDO NO ÂMBITO DAS UNIDADES CURRICULARES
Visitas de Estudo realizadas para a elaboração de exercícios práticos no âmbito das
unidades curriculares com componente de Prática Laboratorial: Desenho 1, Desenho 2,
Projeto 1, Projeto 2, Projeto 3; Projeto 4, Desenho Urbano, Construção 1, Construção
2, Construção 3, Construção 4, Sistemas Estruturais 1 e Sistemas Estruturais 2.


ATIVIDADES DE REPRESENTAÇÃO E PARCERIAS

→ REPRESENTAÇÃO DO MIA | ESAP NA ESCOLA ARTÍSTICA SOARES DOS REIS | EASR
- Sessão de apresentação da oferta formativa da ESAP na Escola Artística Soares dos
Reis às duas turmas do 12º ano do Curso de Design de Produto da EASR, nos dias 22 e
28 de Maio. As sessões foram coordenadas pelo Diretor do Curso do MIA, Docente
Paolo Marcolin e pelo Docente do Curso, Luís Ferreira Rodrigues.
- Participação, no âmbito do protocolo existente com a Escola Artística Soares dos Reis,
dos Docentes Luís Rodrigues e Joaquim Flores, nos dias 2 e 6 de Julho, nas Provas de
Aptidão Artística do Curso de Design de Produto | Equipamento.
→ REPRESENTAÇÃO DO MIA | ESAP NA EUROPEAN ASSOCIATION FOR
ARCHITECTURAL EDUCATION | EAAE
Participação do MIA | ESAP pelo respetivo Diretor no encontro anual da European
Association for Architectural Education | EAAE de 29 de Agosto a 01 de Setembro de
2018 no Porto – Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto | FAUP.
→ PARCERIA COM A REDE SCHOOLS OF ARCHITECTURE OF WORLD HERITAGE
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A preparação desta parceria foi realizada, em paralelo com o encontro anual da EAAE,
para a integração do MIA | ESAP na rede/associação Schools Of Architecture Of World
Heritage e para a realização de atividades relacionadas com a missão desta associação.
→ PARCERIA COM A CRITICAL CONCRETE SOCIAL ARCHITECTURE
Realização de uma parceria com a Critical Concrete para a atribuição de créditos ECTS,
a serem creditados em Suplemento ao Diploma a alunos do MIA | ESAP, e para a
emissão em conjunto do certificado de participação no Workshop Summer School pelos
representantes da Critical Concrete e do Curso de Mestrado Integrado em Arquitetura
da ESAP.
Mestrado em Realização – Cinema e Televisão


No ano letivo 2017/2018 a Coordenação do mestrado promoveu a realização de
várias conferências, no âmbito da unidade curricular de Seminários, 1º ano, 1º e 2º
semestre, do Mestrado em Realização: Cinema e Televisão, que incluíram
Convidados especialistas em diversas áreas da prática artística, curatorial e
científica, nomeadamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Seminário #1 – Convidado: Charlotte Agius (Curadora) | 10 de Novembro;
Seminário #2 – Convidado: Hamish Fulton | 14 de Novembro;
Seminário #3 – Convidado: Luca Argel | 12 de Janeiro;
Seminário #4 – Convidado: Rita Roque | 9 de Março;
Seminário #5 – Convidado: Manuel Santos Maia | 27 de Abril;
Seminário #6 – Convidado: Ana Rocha | 11 de Maio;
Seminário #7 – Convidado: Ana Pérez-Quiroga | 25 de Maio;
Seminário #8 – Convidado: Inês Linke | 8 de Junho;
Seminário #9 – Convidado: Tamara Dias Bringas | 8 de Junho;
Seminário #10 – Convidado: Mariana Caló e Francisca Queimadela l15 de
Junho;

 Além das atividades já registadas, a 14ª Mostra Internacional de Escolas de Cinema,
contou com o apoio do Mestrado em Realização: Cinema e Televisão.
 No âmbito da apresentação pública das teses de Mestrado, o aluno Tiago Veloso
viu o seu projeto final “DESLOCAMENTO PARA UMA TERRITORIALIZAÇÃO ÓSSEA
[Displacement for a bony territorialization], seleccionado para o Premier Plans, Festival
D´Angers 2019. Será realizada uma exposição individual do projeto acima referido.
 A aluna Célia Fraga viu um dos seus projetos ser aceite para competição no MotelX.
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II - Entidades protocoladas por áreas
Protocolos internacionais de mobilidade fora do Espaço Europeu
País
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Brasil
Chile

Universidade
Universidade Estadual do Paraná
Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal de S. Paulo
Universidade Federal Fluminense
Universidad do Chile

Protocolos internacionais de mobilidade no âmbito do programa ERASMUS
País
Alemanha
Alemanha
Alemanha
Áustria
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bélgica
Bulgária
Dinamarca
Eslovénia
Eslovénia
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha
Espanha

Universidade
Brandenburg University of Technology Cottbus–Senftenberg
Technische Universität Berlin (TUB)
Universität Kassel
University of Art and Industrial Design Linz
KU Leuven – Faculty of Architecture
Université Libre de Bruxelles
Thomas More University College
LUCA School of Arts - Sint-Lukas Campus
NATFA – National Academy of Theatre and Film Arts
Aalborg Universityécole
University of Maribor
Academia d.o.o, Organizacijska enota Visja Strokovna Sola Academia
Universidad CEU – Cardenal Herrera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Valladolid
Universitat Politècnica de València – Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
Escuela de Arte de Oviedo
Universidad de Vigo - Faculdade de Ciências da Educação
Universidad Castilla – La Mancha – Faculdad de Bellas Artes
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Escuela Universitária de Artes y Espetáculos da Universidad Rey Juan
Carlos de Madrid
Espanha
Escola Superior de Disseny i Arts Plástiques de Catalunya
Espanha
Escuela de Arte Y Superior de Diseño de La Rioja - Logroño
Espanha
Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias
Espanha
Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia
Espanha
Escola Superior de Arte Dramática de Galícia - ESAD
Escuela Superior de Arte Dramático y Professional de Danza de
Espanha
Astúrias – ESAD
Espanha
EASD Vitoria-Gasteiz ADGE
Estónia
Estonian University of Life Sciences
Estónia
Tallinn University - Institute of Fine Arts
Estónia
Tartu Art College
École Nationale Supérieure D’ Architecture et de Paysage de
França
Bordeaux
França
École Superieure du Nord Pas de Calais - Dunkerque
França
Université de Picardie Jules Vernes
França
École Europ. Sup. de Image Angoulême et Poitiers
França
École supérieure des Beaux Arts d’Angers
França
Institut Supérieur des Beaux-Arts Besançon
Finlândia
Aalto University
Grécia
University of the Peloponnese
Helsínquia
Tamk – Tampere University of Applied Sciences
Hungria
Budapest University of Technology and Economics
Itália
Facoltà di Architettura dell’ Università di Cagliari
Itália
Politecnico di Milano
Itália
Università Degli Studi di Firenze
Itália
Academia di Belle Arti di Roma
Itália
Accademia di Belle Arti - Foggia
Liechtenstein University of Liechtenstein
Lituânia
Lithuanian Academy of Music and Theatre
Noruega
Bergen Arkitekt Skole
Polónia
Academy of Fine Arts in Gdänsk
Polónia
Szczecin Academy of Art
Reino Unido University of Central Lancashire
Turquia
Özyegin University
Turquia
Gediz University
Turquia
Karabuk University
Espanha
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Rede Internacional de Parceiros 2017-18
País
Alemanha
Alemanha
Áustria
Bélgica
Bélgica

Estónia
Itália
Itália

Entidade
CIVILSCAPE, Bonn
Dept. of Architectural and Urban History – Institute of Architecture |
TU Berlin –Faculty VI Planning Building Environment
ECLAS – European Council of Landscape Architecture Schools | Vienna
Centre International pour la Ville, l’Architecture e le Paysage| Brussels
Université libre de Bruxelles (ULB)|Faculty of Architecture La Cambre
Horta
Estonian University of Life Sciences | Institute of Agricultural and
Environmental Science, Department of Landscape Architecture
ABC – Dept. of Achitecture, built environment and construction
enginnering | Politecnico de Milano
DOCOMOMO International – Documentation and Conservation of
buildings, sites and neighbourhoods of the Modern Movement

Parcerias e Protocolos de Cooperação Académica/Institucional 2017-18
Nome da Empresa/Instituição
Município do Porto – Teatro Municipal do Porto – Plug & Play 2017
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Município de Vila Nova de Famalicão
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III – Parecer e deliberação do órgão competente
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