Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico de 20 de maio de 2020
1. Informações
a) Plano de Levantamento das Medidas de Contenção no ILCH: No âmbito do Levantamento
das Medidas de Contenção na UMinho e no ILCH, exigido pelo Despacho RT-45/2020, foi enviado ao
Senhor Reitor o plano do ILCH, de que convém relevar o seguinte:
No que toca aos SERVIÇOS:
 Em maio, o teletrabalho será combinado com atividades pontuais de trabalho realizado no campus.
 A partir de junho, retomaremos o atendimento ao público, com equipas alternadas e
funcionamento intercalado, de modo a garantir a presença de pelo menos um funcionário em cada
serviço do ILCH (Secretaria dos Departamentos, Conselho Pedagógico, BabeliUM, Centros de
Investigação e Serviços Técnicos).
 O único serviço que goza já de funcionamento no horário de expediente habitual é o Conselho
Pedagógico, uma vez que a Márcia regressou, de moto próprio, ao local de trabalho a 4 de maio.
A ela deixo, desde já, o meu agradecimento institucional.
 Uma medida importante será a reabertura da Biblioteca Vítor Aguiar e Silva. Em maio, abrirá às
quartas-feiras. A partir de junho, dia sim, dia não, com entradas controladas.
No que toca aos INVESTIGADORES:
 A presença de investigadores no edifício, respeitando sempre as normas de segurança, já começou
a fazer-se notar em maio, sendo fortemente encorajada a partir de junho, esperando-se que as
refeições no campus estejam nessa altura restabelecidas (esta semana avançou já o serviço de
take-away no grill).
 Na sequência da alínea anterior, fomentar-se-ão as reuniões e os seminários de investigação de
natureza presencial, desde que com grupos pequenos e observando o distanciamento físico e o
uso do equipamento de proteção individual.
No que toca ao EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:



Já recebemos no ILCH a primeira tranche da encomenda, feita centralmente, de máscaras
comunitárias laváveis e dispensadores de desinfetante para usarmos, sem falta, no edifício. Podem
levantar as vossas máscaras no CP (duas por pessoa).
Vamos, ainda, encomendar painéis acrílicos que permitam criar condições de segurança nos locais
de atendimento.

No que toca ao ENSINO E AVALIAÇÃO PRESENCIAIS:



A Reitoria analisará, caso a caso, os pedidos de realização de aulas presenciais e avaliação
presencial (provas e exames).
Para que possam ter lugar, excecionalmente, atividades letivas presenciais, terá de se analisar a
natureza das UC (envolvem interação e proximidade física? exigem grupos? etc.).
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Quanto à avaliação, o problema principal é a dimensão das turmas. Para equacionar cada pedido,
a Reitoria disponibilizou dois formulários PDF editáveis, que remeto também em anexo, juntamente
com as Circulares da Vice-Reitora para a Educação, Prof. Laurinda leite, a saber:

b) Funcionamento do próximo ano letivo: A Reitoria e as Unidades Orgânicas acordaram num
conjunto de princípios que irão nortear o funcionamento da Universidade no próximo ano letivo. As
aulas funcionarão em regime de b-learning, ou seja, blended learning. Quer isto dizer que o ensino
será “combinado”, consistindo numa “mistura” das modalidades “presencial” e “remota”, de que
derivam as seguintes questões:
 A incidência do ensino à distância não poderá ultrapassar os 70% por curso. Na verdade,
a A3ES determina que, a partir de 75% de regime remoto, as universidades carecem de
autorização especial de funcionamento.
 A avaliação deverá ser feita em consonância com o regime de lecionação, ou seja, deverá
comportar componentes remotas e presenciais.
 As aulas de todos os anos terão início a 6 de outubro e prolongar-se-ão por 13 semanas.
 A redução do tamanho dos turnos presenciais, para garantir a segurança sanitária, levará
forçosamente a complicações dos horários. Um dos efeitos colaterais com que teremos de contar
é o funcionamento de aulas ao sábado.
 O GAE continuará a fazer a distribuição dos espaços presenciais. Por um lado, a vertente do
ensino à distância vai desocupar muitas salas, o que em parte colmatará o acréscimo de turnos
presenciais por UC. Por outro lado, a verdade é que a exigência de distância física entre pessoas
vai criar enormes constrangimentos, a que todas as Escolas terão de responder, designadamente:
 Todos os espaços das Escolas passíveis de conversão serão usados como espaços letivos
(no caso do ILCH, julgo que o Auditório e as Salas de Reunião se prefigurem como
candidatos imediatos a esta categoria);
 As aulas de Mestrado e Doutoramento deverão funcionar nas Escolas – o que já em parte
acontece no ILCH, onde dispomos da Sala de Mestrados e da Sala do CEHUM (mas vamos
estudar todas as possibilidades);
 Paralelamente, vai ser atribuída uma sala fixa a cada curso/ano nos Complexos
Pedagógicos (o que reduz as possibilidades de contágio entre turmas).
 As matrículas e as candidaturas serão feitas online, mas o acolhimento aos novos alunos,
tanto de licenciatura como de mestrado, deverá ser feito presencialmente. Aliás, uma
recomendação importante é garantir aos primeiros anos a preponderância de contacto presencial,
como forma de integração dos alunos no ambiente universitário.
 Uma nota final é que a Reitoria providenciará variadas ações de formação tecnológica aos
docentes, no âmbito das plataformas e ferramentas digitais, tanto de julho a setembro, como
durante o próximo semestre.
c) Indicadores de Produção Científica e Artística do CEHUM: Foram aprovados, na Comissão
diretiva do CEHUM, os Indicadores de Produção Científica e Artística para o triénio 2020-2022. Os
membros da comissão consideram que seria importante ter em conta estes indicadores na próxima
reformulação do RAD-ILCH, considerando o peso relativo dos indicadores científicos desse documento
desajustados, sobretudo para os investigadores da área dos estudos artísticos.
d) Situação financeira da Universidade: Foi apresentado, na reunião do CPUO, o panorama
financeiro atual da UMinho, bem como de cada Escola.
e) Valores de propina para 2020-2020: Foi publicitado o despacho RT-43/2020, que fixa os valores

das propinas para o ano letivo 2020/2021.
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2. Aprovação de uma proposta de contratação para o Departamento de Música
Departamento de Música
 Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação do Mestre João Casimiro Almeida, como
Assistente Convidado a 59%, pelo período de 6 meses.
3. Avaliação da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Pedro Dono (Art.º
25º E.C.D.U.): Apreciação do relatório da atividade e dos pareceres dos relatores e decisão
sobre a manutenção do contrato por tempo indeterminado
Foi aprovada, por maioria, com um voto contra, a manutenção do contrato em regime de contrato de
trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado.
4. Proposta de Critérios e de Relatores relativos à atividade desenvolvida em período experimental pelo
Doutor Vitor Hugo Ferreira Matos, professor Auxiliar do Departamento de Música.
Os critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental foram aprovados por
unanimidade, bem como a designação dos relatores.
Na próxima reunião do Conselho Científico, serão apreciados os Pareceres e o Relatório da atividade
desenvolvida, sendo então tomada a decisão sobre a manutenção do contrato por tempo indeterminado.
5.

Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento da Mestre
Diana Moreira de Oliveira, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem na especialidade de
Linguística Aplicada, sob a orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores e da Doutora Anabela
Alves dos Santos Rato.

6.

Apreciação de relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo e
de Estágios Científicos Avançados
Foram aprovados por unanimidade os seguintes relatórios de progresso anual de trabalhos de
investigação do 3º ciclo:
 Fernando Luiz Silva Chagas, sob a orientação do Doutor Xaquín Núñez Sabarís;
 Cláudio Mappa Reis, sob a orientação da Doutora Elisa Maria Maia da Silva Lessa.

7.

Apreciação de relatório de licença sabática
Foi apreciado favoravelmente o Relatório de Licença Sabática do Doutor Orlando Alfred Arnold
Grossegesse, referente aos períodos de setembro de 2016 a janeiro de 2017 e de janeiro a julho de
2018.

8.

Aprovação do levantamento do regime de precedências para Latim 3
Foi aprovado por unanimidade o pedido apresentado pela Diretora de Curso da Licenciatura em Estudos
Portugueses e Lusófonos de não aplicação do regime de precedências, no presente ano letivo, à
disciplina da Latim III.

9.

Aprovação de propostas de alteração à DSD 2019-2020 do Departamento de Música
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração à distribuição de serviço docente para o ano
letivo de 2019-2020 do Departamento de Música, atribuindo-se ao Dr. Pedro Russo neste segundo
semestre a UC de Música Popular.
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10. Aprovação da distribuição de serviço docente para 2020-2021 do Departamento de
Música em articulação com as propostas de contratação
Foi aprovada por maioria a proposta de distribuição de serviço docente e de contratações respetivas
para o ano letivo 2020-2021 do Departamento de Música, com algumas contrapropostas pontuais, a
saber:
1) que seja mantida a percentagem atual de 95% do Dr. Gil Magalhães e do Doutor Nuno Aroso, e
recusada a adição de um novo docente a 10%, e correspondente novo contrato, na classe de
percussão, que faria subir a sua dotação para 100%: esta proposta teve dois votos contra e cinco
abstenções; em anexo à ata segue a declaração de voto do Doutor Luís Pipa;
2) que o Doutor Ilya Grubert mantenha a percentagem de 40% de que já goza, sendo a restante
percentagem da dotação atual distribuída pelos demais docentes da classe de violino; esta proposta
foi aprovada por maioria, com um voto contra e quatro abstenções.
11. Outros assuntos
Foi designada a Comissão para Revisão do Regimento do Conselho Científico, composta pelos
Professores José Sousa Teixeira (Professor Associado, Presidente), João Manuel Cardoso Rosas
(Professor Associado, Vogal) e Ângelo Martingo (Professor Auxiliar, Vogal), com vista à elaboração de
proposta de fixação de normas de funcionamento do Conselho Científico, a apreciar neste órgão e
submeter para aprovação ao Conselho do Instituto e posterior homologação pelo Reitor.
Foi ratificado o pedido de adiamento do calendário ECA da aluna Lizaine Weingärtner Machado, já
aprovado em sede própria.
Foi ratificada a proposta da Doutora Cuicui Cheng como coorientadora do projeto de doutoramento
proposto pela Mestre Qunying Li, com o título “Análise do Processo de Transferência Linguística na
Aprendizagem do Português L2 por Aprendentes Chineses”, sob a orientação da Doutora Cristina Maria
Moreira Flores, conforme recomendação do Conselho Científico. Foi também alterada a área de
especialização da tese, que estava como sendo de Linguística Portuguesa e passou a ser de Linguística
Aplicada.
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