PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO DA DOUTORA BÁRBARA COUTINHO, NA CATEGORIA DE
PROFESSORA ASSOCIADA CONVIDADA DO IST A 40%
A Doutora Bárbara dos Santos Coutinho licenciou-se em História da Arte, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa em 1993 e obteve o grau de Mestre em História
da Arte Contemporânea, pela mesma Universidade, em 2002, tendo apresentado uma tese intitulada
"Carlos Ramos (1897-1969) Obra, pensamento e ação". Concluiu o Doutoramento em Arquitetura, no
Instituto Superior Técnico, com a dissertação “O Espaço Expositivo como Obra de Arte Total. O
Museu do Século XXI, Lugar para uma Vivência Estética Global”, orientada pela Profª Doutora Ana
Tostões e pelo Dr. Vicente Todolí, tendo obtido a classificação máxima: “aprovada com distinção e
louvor”.
A colaboração da Doutora Bárbara Coutinho com a Área Científica de Arquitetura do IST iniciou-se
em 2006, desempenhando, desde então, funções como Professora Auxiliar Convidada a tempo
parcial e tendo, nesse âmbito, lecionado disciplinas de Teoria, Critica e História de Arquitetura, no
Mestrado Integrado em Arquitetura. Nos últimos anos e na sequência da conclusão do doutoramento
em Arquitetura o seu curriculum tem sido reforçado com claro impacto internacional. Desde então,
passou a colaborar no PDA e no próximo ano letivo 2021-2022 contamos com a sua docência em
duas HASS bem como numa oferta de Minor, respetivamente no 1º e 2º ciclo. Para além das
atividades de docência, sucessivamente destacada como professora de excelência contribuindo para
reconhecer a prestação do DeCIVIL, importa relembrar o trabalho desenvolvido na orientação e
arguição de dissertações de Mestrado, bem como o seu contributo para a produção científica do
grupo de Arquitetura do CiTUA, enquanto investigadora integrada, sendo autora de um número
significativo pesquisas de que resultaram comunicações e artigos sobre as relações da arte com as
outras disciplinas, design, teoria e história da arquitetura contemporânea.
A par das suas atividades académicas e de investigação, a Doutora Bárbara Coutinho tem
desenvolvido uma intensa prática profissional curatorial na área dos museus, sendo, desde 2006,
Diretora do MUDE - Museu do Design e da Moda - Coleção Francisco Capelo, em Lisboa.
A sua dedicação ao Técnico, o modo como sempre desempenhou as suas funções docentes e o
tempo e interesse colocado nas ações realizadas, associados ao seu qualificadíssimo currículo
profissional e ao seu empenho em promover a cooperação do Técnico com outras entidades públicas
e privadas do setor cultural, a que se acrescenta o convite honroso que aceitou prontamente para
coordenar cientificamente o Museu do DECivil, justificam plenamente uma nova contratação na
categoria Professora Associada Convidada a 40%, pelo período de um ano.
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