
Lisboa, 28 Abril, 2022

Parecer para renovação de Professor Auxiliar Convidado – Prof. Sandra gama

Na qualidade de Coordenadores da área científica (AC) de Interação e Gráficos (IG), vimos reportar a

necessidade premente da contratação da Dra. Sandra Gama na qualidade de Prof. Auxiliar Convidada.

Esta contratação visa assegurar apoio de serviço docente em duas unidades curriculares (UC):

Visualização de Informação (VI) e Produção de Conteúdos Multimédia (PCM). A necessidade da

contratação da Prof. Sandra Gama é justificada pelos pontos que a seguir enumeramos:

1- A nossa AC tem manifestado um problema crónico no funcionamento das unidades curriculares de

VI e PCM. Esta necessidade não permite mesmo que o responsável da disciplina (Prof. Daniel

Gonçalves) seja totalmente dispensado da sua lecionação, ainda que o responsável da UC esteja em

período de sabática.

2- A Prof. Sandra Gama reúne já uma experiência sénior nas duas unidades curriculares acima

mencionadas, dado o seu desempenho prestado no apoio docente nos últimos anos.

Especificamente, a Prof. Sandra foi considerada docente excelente (avaliação Qualidade Unidade

Curricular - QUC), nas duas unidades curriculares, reconhecendo-lhe, por isso, competência

científica, pedagógica nas áreas disciplinares.

3- Para o ano letivo de 2022-23, salientamos, pois, a necessidade de cobrir apoio docente na vertente

teórica. Especificamente, a necessidade de quatro horas teóricas a VI, e mais quatro horas para a

PCM.  Acresce-se ainda a necessidade 12 horas na Alameda, e 6 horas no Tagus (PCM) e 18 horas

na Alameda e seis no TagusPark (VI)– algo que só poderá ser coberto pela contratação adicional

assistenete convidados.

4- Este cenário está em parte relacionado não só com o déficit crónico do Departamento de

Engenharia de Informática, que é agravado na nossa área científica de IG pela baixa médica (por

tempo indeterminado) e lenta recuperação do Prof. Alfredo Ferreira. De facto, o actual estado de

saúde do Prof Alfredo Ferreira, nãopoermite perspectivar o regresso as actividades lectivas a tempo

integral no próximo semestre, reforçando assim esta nossa pretensão

Pelo exposto a contratação de Prof. Sandra Gama reveste-se da maior importância para assegurar o

devido funcionamento das unidades curriculares de VI e PCM no ano lectivo de 2022-23.

Com os nossos melhores cumprimentos
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