
 

 

 

 

            
 

PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÂO DA ARQUITETA DANIELA ARNAUT GODINHO ANTUNES  

NA CATEGORIA DE PROFESSORA AUXILIAR CONVIDADA DO IST A 70% 

A Arquiteta Daniela Arnaut Godinho Antunes licenciou-se em Arquitetura, no Instituto Superior Técnico, em 2005, e, desde 

então tem participado regularmente em atividades de investigação e docência. No ano letivo de 2008-09 assumiu as 

funções de Monitora na Secção de Arquitetura, dando apoio às aulas práticas da unidade curricular de Arquitetura, no 

Mestrado Integrado em Engenharia Civil do IST. Nos anos seguintes, colaborou com o Prof. José Mateus em Projeto de 

Arquitetura II, assumindo funções como Assistente Convidada a 30%. Em 2013, a sua colaboração foi reforçada para 

50%, e em 2014 para 80% passando a lecionar, desde essa altura, as UCs de Projeto de Arquitetura I e de Geometria 

Descritiva. 

A Arquiteta Daniela Arnaut terminou com êxito a sua tese de doutoramento realizada no IST sobre Arquiteturas da saúde: 

espaços de curar e cuidar. Origem e evolução dos equipamentos de saúde em Portugal no século XX, tendo colaborado 

neste quadro ativamente no projeto de investigação PTDC/ATP- AQI/2577/2014 - CuCa_RE, publicando diversos papers, 

editando uma revista internacional, bem como três Livros, enquanto investigadora integrada do CiTUA. 

A par da sua atividade académica, a Arquiteta Daniela Arnaut tem vindo também a construir um percurso profissional 

relevante, participando em projetos de arquitetura com diferentes escalas e programas, desenvolvidos em gabinetes de 

arquitetura de referência no contexto nacional. 

Os seus perfis pessoais e profissionais, a par das capacidades pedagógicas e de trabalho em equipa, justificam a 

importância do contributo da Arquiteta Daniela Arnaut para a Área Científica de Arquitetura, designadamente na 

lecionação das unidades curriculares de Projeto IX e Projeto Final, que tem assegurado desde o ano letivo 2019-2020. 

Trata-se de unidades curriculares muito exigentes, em que é seguida uma aprendizagem centrada na resolução de 

problemas e na experimentação com uma componente experimental/conceptual, bem como na orientação do relatório-

tese de projeto. Um esforço suplementar é pedido aos docentes das UC’s de Projeto de Arquitetura para que 

acompanhem, para lá da estrita função de ensino do "corpo" específico dessas UC’s, nos seus tempos curriculares 

próprios, o desenvolvimento do trabalho de projecto, que é o núcleo da formação desejada. A eficácia deste modelo 

didático (project based learning) implica ainda a permanência do docente na sala de aula/estúdio ao longo das 18 horas 

de contacto, de modo a manter coerência no acompanhamento dos trabalhos e respetivos projetos-tese. 

Neste sentido, o presente parecer configura a recondução da Arquiteta Daniela Arnaut como Professora Auxiliar 

Convidada a 70%, pelo período de um ano, permitindo deste modo assegurar em condições adequadas o 

acompanhamento das turmas ao longo do ano letivo 2022-2023. 
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