
 

 

 

PARECER PARA RENOVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA DOUTORA PATRÍCIA LOURENÇO  

COMO PROFESSORA AUXILIAR CONVIDADA DO IST A 56% 

 

A Doutora Patrícia Mendes Lourenço licenciou-se em Arquitetura na Faculdade de Arquitetura de Lisboa da 

Universidade Técnica de Lisboa, em 1996, com média de 16 valores. Obteve o grau de Mestre em Construção pelo 

Instituto Superior Técnico em 2002 e o grau de Doutor em Arquitetura em 2015, também pelo Instituto Superior 

Técnico. A dissertação apresentada - User Oriented Strategies Towards School Buildings’ Sustainability And Energy 

Efficiency - foi avaliada com Louvor e Distinção. 

A par da sua atividade académica, complementada pela frequência de cursos de formação na área das tecnologias 

da arquitetura, da sustentabilidade ambiental e da gestão, construiu um percurso profissional relevante. Destaca-se 

a participação em projetos de arquitetura e urbanismo com diferentes escalas e programas desenvolvidos em 

gabinete próprio ou em parceria e o envolvimento em programas de formação prof issional. Mais recentemente 

colaborou de forma ativa e empenhada na organização de várias atividades no âmbito de Mestrado Integrado em 

Arquitetura do IST e do Núcleo Arquitetura do CERIS. 

O seu perfil pessoal e profissional, em que se evidenciam competências transversais, desde o rigor da investigação 

científica até à experiência prática do projeto e da construção, passando por reconhecidas capacidades pedagógicas 

e de trabalho em equipa, justificam a proposta de contratação como Professora Auxiliar Convidada a 60% para a 

Área Científica de Arquitetura. 

Neste sentido, o presente parecer configura a renovação da contratação da Doutora Patrícia Mendes Lourenço para 

integrar o corpo docente da unidade curricular de Projeto de Arquitetura I e II. Trata-se de uma unidade curricular 

com 10 horas semestrais, desdobrada em 2 turmas com dimensão aproximada de 30 alunos, em que é seguida uma 

aprendizagem centrada na resolução de problemas e na experimentação com uma componente 

experimental/conceptual. 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 projeto 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 10 horas de contacto, de modo a manter coerência no acompanhamento dos trabalhos.  

Face ao exposto, somos de opinião inequívoca da pertinência da renovação desta contratação, como Professora 

Auxiliar Convidada a 56%, pelo período de um ano, que permitirá garantir uma colaboração que diversifica e 

enriquece o corpo docente do Grupo de Disciplinas de Projeto, constituindo um importante contributo para o Mestrado 

Integrado em Arquitetura. 
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