
 
 
 

Estatutos Instituto de História da Arte /FCSH/NOVA 
(revisão aprovada na generalidade em reunião da Comissão Científica a 5 de 
Setembro de 2016) 
 
 

Capítulo I 
 

Artigo 1º 
(Definição) 

 
O Instituto de História da Arte, adiante designado por IHA, é uma unidade de 
investigação científica pertencente à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
 

Artigo 2º 
(Missão) 

 
O IHA tem por missão desenvolver, aprofundar e promover o estudo, o pensamento 
crítico, a formação de recursos humanos e divulgação científica em História da Arte e 
nos domínios da Cultura Visual e Material, Teoria da Arte, Museologia e Património na 
máxima diversidade da sua cronologia, dos seus temas e cruzamentos 
interdisciplinares. 
 

Artigo 3º 
(Atribuições) 

 
Compete ao IHA: 
a) Estimular a produção de conhecimento nas suas linhas de estudo, através de 
actividades de investigação, de discussão científica e do apoio e coordenação de 
projectos de investigação; 
b) Desenvolver relações de cooperação e intercâmbio com outros institutos de 
investigação nacionais e estrangeiros e apoiar programas de internacionalização da 
investigação na sua área de acção; 
c) Promover práticas de investigação pluri- e inter-disciplinares; 
d) Fomentar a investigação de jovens investigadores mediante a sua integração nas 
equipas de investigação sob tutela de investigadores experimentados; 
e) Organizar seminários, conferências, reuniões científicas e outras iniciativas 
similares; 
f) Divulgar e publicitar, através do seu programa editorial e do seu site, os resultados 
da investigação desenvolvida no âmbito dos seus objectivos; 
g) Promover e apoiar redes de investigação que acolham investigadores na sua áreas 
científica, quer nacionais e quer estrangeiros; 
h) Colaborar com a FCSH para a manutenção continuada e sustentada de oferta 
formativa em todos os níveis de estudo (licenciatura, mestrado e doutoramento) de 
modo a garantir um diálogo permanente entre investigação e ensino;  
i) Prestar serviços à comunidade no âmbito da sua actividade científica. 
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Capítulo II 

 
Composição 

 
Artigo 4º 

(Membro do IHA) 
 
1 – O IHA é constituído por: 
 
a) investigadores com vínculo à Universidade Nova de Lisboa e investigadores 
independentes ou de outras instituições, desde que devidamente autorizados por 
estas; 
b) bolseiros de doutoramento, pós-doutoramento e investigadores contratados que 
tenham como instituição de acolhimento o IHA no período de vigência desta condição; 
 
2 – A qualidade de membro do IHA referida na alínea 1 a) é adquirida mediante convite 
de membros da Comissão Científica ou por candidatura do investigador, sujeita a 
parecer prévio do coordenador do grupo de investigação e a aprovação em sede de 
Comissão Científica. 
 
 

Artigo 5º 
(Categorias de membros) 

 
1 – O IHA integra as seguintes categorias de membros: 
a) Investigadores doutorados integrados; 
b) Investigadores não doutorados; 
c) Colaboradores; 
d) Gestores de ciência. 
 
2 – Os investigadores doutorados integrados têm a sua actividade científica 
prioritariamente vinculada ao IHA. A manutenção dos investigadores nesta categoria 
depende de uma avaliação interna que se realizará de 2 em 2 anos, segundo os 
critérios aprovados pela Comissão Científica. 
 
3 – Os investigadores não doutorados correspondem a estudantes pós-graduados que 
desenvolvem a sua actividade no âmbito de projectos de investigação específicos do 
IHA, incluindo projectos conducentes à obtenção do grau de Doutor sobre temáticas 
abrangidas pelos objectivos do IHA. 
 
4 – Os investigadores colaboradores integram o IHA em complemento da sua 
atividade principal, que pode estar vinculada a outra unidade de investigação. 
 
5 – Os gestores de ciência integram o gabinete de coordenação executiva do IHA; 
 
6 – Os membros mencionados nas alíneas 1 b), 1 c) e 1 d) não têm assento na 
Comissão Científica do IHA. 
 
7 – Os investigadores do IHA organizam-se em Grupos de Investigação coordenados 
por um Investigador Responsável. 
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8 – O IHA acolhe ainda investigadores visitantes que, temporariamente, desenvolvam 
projectos de investigação ou missões específicas, mediante aceitação prévia da 
Direcção. 
 
 

Artigo 6° 
(Direitos e deveres) 

 
1-São direitos dos membros do IHA:  
a) Utilizar os recursos logísticos do IHA para o desempenho da sua actividade; 
b) Ter apoio da Coordenação Executiva do IHA e enquadramento institucional nas 
suas iniciativas científicas e projectos de investigação, uma vez aprovados pela 
Direcção mediante parecer do coordenador do Grupo de Investigação; 
c) Ter acesso ao Centro de Documentação e Biblioteca do IHA e da FCSH, de acordo 
com o regulamento de leitura destes;  
d) Receber informação de todas as actividades desenvolvidas e promovidas pelo lHA; 
 
2 -São deveres de todos os membros do IHA:  
a) Contribuir para o desenvolvimento das actividades do IHA;  
b) Colaborar nas actividades do IHA; . 
c) Apresentar relatório anual das actividades científicas desenvolvidas; 
d) Participar nas reuniões dos órgãos do IHA em que estão integrados. 
 
3 -São ainda deveres dos investigadores doutorados integrados e não doutorados:  
a) Referir a sua qualidade de membro do IHA em trabalhos de divulgação científica ou 
de investigação; 
b) Enquadrar no IHA, de modo preferencial, todas as suas actividades de investigação; 
 
 

Artigo 7º 
(perda da qualidade de Membro) 

 
1 – Perde-se a qualidade de membro do IHA:  
a) Por desejo próprio, uma vez comunicado, por escrito, à Direcção; 
b) Por exoneração deliberada em Comissão Científica, após proposta fundamentada. 
 
2 – São motivos de exoneração de um membro do IHA:  
a) O desrespeito reiterado dos seus deveres, ou o incumprimento injustificado das 
deliberações legalmente tomadas pelos órgãos do IHA;  
b) A adopção de uma conduta que contribua para o prejuízo ou descrédito do IHA.  
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Capítulo III 

 
Orgãos e competências 

 
 

Artigo 8º 
(Orgãos) 

 
São orgãos do IHA: 
 
1 – Direcção 
2 – Comissão Científica 
3 – Coordenação Executiva 
4 – Grupos de Investigação (GIs) 
 
 

Artigo 9º 
(Direcção) 

 
1 – A Direcção do IHA é constituída por um Director, que preside, e dois a três 
subdirectores. O Director e um dos subdirectores pertencem obrigatoriamente aos 
quadros da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa. 
 
2 – Poderão ser convocados a pronunciar-se como membros supranumerários da 
Direcção os Investigadores integrados responsáveis pelos Grupos de Investigação do 
IHA. 
 
3 – Compete ao Director: 
a) Representar o IHA; 
b) Assegurar o despacho normal de expediente; 
c) Convocar e presidir às reuniões da Direcção e da Comissão Científica; 
d) Assegurar a ligação com os organismos e departamentos ligados à investigação; 
e) Coordenar a execução das actividades do Instituto; 
f) Homologar as propostas de projectos de investigação ou de prestação de serviços 
elaborados no âmbito das actividades do IHA e assinar os documentos que obriguem 
o IHA perante terceiros; 
g) Assegurar a articulação com as estruturas externas e orgãos dos grupos 
autónomos; 
h) Delegar competências em qualquer dos membros da Direcção ou nos 
coordenadores dos grupos e linhas de investigação. 
 
3 – Compete à Direcção: 
a) Assegurar o regular funcionamento e gerir os assuntos correntes do IHA; 
b) Gerir os recursos humanos e materiais do Instituto; 
c) Promover acordos de colaboração com outras instituições culturais, institutos e 
centros de investigação no país e no estrangeiro; 
d) Elaborar os planos anuais e plurianuais de actividades; 
e) Elaborar o relatório anual de actividades; 
f) Elaborar a proposta do orçamento anual; 
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g) Assegurar a liquidação das despesas e proceder à prestação de contas no âmbito 
da sua competência; 
 
 
4 – A Direcção do IHA reúne ordinariamente uma vez por mês, por convocatória do 
Director do IHA efectuada com, pelo menos, uma semana de antecedência. 
 
5 – A Direcção reúne extraordinariamente, por convocatória do Director do IHA ou da 
maioria dos seus membros, efectuada com, pelo menos, uma semana de 
antecedência. 
 
 

Artigo 10º 
(Eleição da Direcção) 

 
1- A Direcção é eleita pela Comissão Científica (CC) do IHA, de entre os 
investigadores doutorados integrados, por um período de três anos, renovável por um 
mandato. 
2 – A data do acto eleitoral, a realizar no mês de Novembro, é marcada pelo Director, 
por meio de convocatória enviada por escrito a todos os membros da Comissão 
Científica, com pelo menos quinze dias de antecedência. 
3 – A votação é secreta e obedecerá aos demais requisitos constantes dos 
Regulamentos dos Actos Eleitorais aplicáveis, e que constarão da convocatória. 
 
 

Artigo 11º 
(Demissão e termo do mandato da Direcção) 

 
1 – A Direcção poderá ser destituída pela Comissão Científica do IHA, desde que o 
pedido de demissão seja assinado por maioria de dois terços dos seus membros. 
2 – A Direcção poderá apresentar a sua demissão, mediante justificação escrita. 
3 – A Direcção demissionária assegura a gestão corrente até à tomada de posse da 
nova Direcção. 
 
 

Artigo 12º 
(Coordenação Executiva) 

 
1 - A Coordenação Executiva é composta por um gestor de ciência coordenador e um 
gestor executivo.  
 
2 – Cabe à Coordenação Executiva assessorar a Direcção em todas as suas tarefas e 
competências, nomeadamente: 
a) Apoiar a implementação dos projectos plurianuais definidos pela Direcção, 
identificando proactivamente necessidades e estabelecendo boas práticas de gestão; 
b) Assegurar a gestão dos projectos de investigação, bolsas e contratos; 
c) Elaborar e apresentar periodicamente à Direcção relatórios de desempenho, de 
monitorização do desempenho do Instituto e dos seus investigadores e outros 
documentos de apoio à decisão; 
d) Promover a comunicação interna entre grupos de investigação e investigadores; 
e) Apoiar a gestão dos recursos logísticos do IHA, nomeadamente os seus 
equipamentos, biblioteca e espaços; 
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Artigo 13º 
(Comissão Científica) 

 
1 – A Comissão Científica do IHA é constituída por todos os seus investigadores 
integrados. 
2 – Compete à Comissão Científica: 
a) Eleger a Direcção; 
b) Programar e coordenar a actividade científica do IHA; 
c) Propor e aprovar as linhas fundamentais de actuação do Instituto; 
d) Propor e aprovar a Comissão Permanente de Aconselhamento Científico; 
e) Aprovar a criação de Grupos de Investigação. 
 
3 - A Comissão Científica reúne pelo menos 2 vezes por ano 
 
4 - As reuniões da Comissão Científica são convocadas por correio-electrónico com 
pelo menos duas semanas de antecedência pelo Director do IHA. As deliberações são 
tomadas com a presença de, pelo menos, 50% mais um dos membros integrados, ou 
meia hora mais tarde da indicada na convocatória, por maioria simples, desde que 
estejam representados pelo menos 1/3 dos membros integrados. 
 
 

Artigo 14º 
(GIs - Grupos de Investigação) 

 
1 – O IHA dinamiza e apoia projectos de investigação, colectivos e individuais, no 
âmbito dos Gis, concebidos nos termos da sua missão e objectivos. 
2 – Cada GI é dirigido por um coordenador que é eleito entre os investigadores 
integrados desse grupo por um período de 3 anos, coincidente com os da Direcção, 
podendo ser renovável. 
3 – Compete ao coordenador elaborar, ouvidos os membros do GI, a programação e 
orçamentação das actividades anuais do respectivo GI, e a representação do mesmo 
junto da Direcção. 
4 – Todos os investigadores do IHA devem pertencer a um GI. 
5 – O IHA pode formalizar Linhas de Investigação e/ou pequenos clusters que 
articulem e aproximem a actividade dos vários GIs e dos seus investigadores. 
 
 

Capítulo IV 
Comissão Permanente de Aconselhamento Científico 

 
Artigo 15° 

(Funções e composição) 
1 – A Comissão Permanente de Aconselhamento Científico (CPAC) tem funções de 
acompanhamento e aconselhamento dos projectos de investigação e actividade 
científica do IHA e a sua constituição observa as normas do regulamento da FCT para 
as Unidades de Investigação. 
2 – A constituição da CPAC é proposta e aprovada pela Comissão Científica do IHA. 
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Capítulo V 

Disposições Finais 
 

Artigo 16° 
(Entrada em vigor e mandato dos órgãos eleitos) 

1 – Os presentes Estatutos entram em vigor depois de aprovados pelos órgãos 
competentes da Universidade Nova de Lisboa. 
2 – Os órgãos eleitos do IHA continuarão em funções até à realização de eleições 
organizadas pela Direcção cessante. 
 
 

Artigo 17° 
(Revisão dos Estatutos) 

As propostas de revisão dos Estatutos serão formuladas pela Direcção, ou por um 
terço da Comissão Científica do IHA, e submetidas à apreciação e aprovação da 
mesma Comissão Científica após o que serão submetidas à homologação dos órgãos  
competentes da Universidade Nova de Lisboa. 
 
 

Artigo 18° 
(Questões omissas) 

Todas as questões omissas ou contenciosas, sempre que a Comissão Científica do 
Instituto assim o deliberar por maioria de dois terços dos seus membros, serão 
submetidas à apreciação do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
 


