Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico de 02 de dezembro de 2020

1.

Informações
A Presidente informou:
a) Que se encontravam homologados os resultados dos concursos de pessoal docente dos
departamentos nos casos e categorias enunciados, a saber:
- Doutor Vitor Moura, Professor Associado do Dep. Filosofia;
- Doutora Conceição Varela, Professora Auxiliar do DER;
- Doutora Dolores Lerma, Professora Auxiliar do DER;
- Doutora Nadejda Machado, Professora Auxiliar do DEGE;
- Doutora Kuniko Ukai, Professora Auxiliar do DEA;
b) Que o curso de preparação de Maiores de 23 anos para acesso ao ensino superior, num
desenvolvimento que se afigurava positivo, passaria a ser assegurado por assistentes convidados
especialmente contratados para o efeito;
c) Que haviam sido divulgados os resultados do concurso Projetos de investigação científica e
desenvolvimento tecnológico (IC&DT) da FCT, sendo que, das 12 candidaturas submetidas pelos
Centros de Investigação do ILCH (sete do CEHUM e cinco do CEPS), cinco tinham sido avaliadas
como elegíveis (três do CEHUM e duas do CEPS), embora sem financiamento atribuído, tendo a
Presidente salientado que o número de propostas representava, em si próprio, um assinalável e
meritório nível de desempenho que importava manter;
d) Que o Dia do ILCH, com lugar a 17 de dezembro, no B1, às 14h30, incluiria um programa
representativo das áreas de formação do ILCH, convidando todos à participação.

2.

Apreciação de relatório de licença sabática
Foi apreciado favoravelmente o Relatório de Licença Sabática da Doutora Cristina Maria Moreira Flores,
referente ao período de 9 de setembro de 2019 a 2 de fevereiro de 2020.

3.

Apreciação de relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo e
aprovação de Relatório de Estágios Científicos Avançados
Foram apreciados favoravelmente os relatórios de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º
ciclo de:
 Ana Catarina de Brito Monteiro, sob orientação da Doutora Paula Alexandra Varanda Ribeiro
Guimarães;
 Bernardo Sipiali Sacanene, sob orientação do Doutor Álvaro Iriarte Sanromán;
 Duarte Nuno Carvalho Oliveira, sob orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores;
 Hugo Filipe Rodrigues Machado, sob orientação da Doutora Paula Alexandra Varanda Ribeiro
Guimarães;
 Joana Zehner da Silva Matos, sob orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores;
 Jorge Daniel Martins Mateus, sob orientação do Doutor João Manuel Cardoso Rosas;
 Liliana Manuela Osório Correia, sob orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores.
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4.

Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento
Foram aprovadas por unanimidade as candidaturas de admissão a doutoramento e respetivo plano de
trabalhos de:
 Licenciado António Carlos Cortez sob a orientação da Doutora Isabel Cristina Pinto Mateus;
 Mestre Eduardo Daniel Martins Baltar Soares, sob a orientação do Doutor Ricardo Ivan Barcelo
Abeijon e do Doutor Pedro Caldeira Cabral;
 Mestre Leonardo Barros da Silva Menezes, sob a orientação do Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill
e da Doutora Annabelle Lever, Professeure à Sciences Po, Paris, Permanent Research Fellow,
CEVIPOF Co-editor of the Critical Review of Social and Political Philosophy;
 Mestre Marijn Brouckaert sob a orientação da Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira e
da Doutora Maria de Lourdes da Trindade Dionísio, Professora Associada aposentada do Instituto
de Educação da Universidade do Minho e investigadora integrada do Centro de Investigação em
Educação (CIEd).

5.

Aprovação de candidatura a Estágio Científico Avançado
O ponto 6 da ordem de trabalhos, nomeadamente uma candidatura a Estágio Científico Avançado, foi
retirado da ordem de trabalhos por falta de documentação.

6.

Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento de:
Mestre João Marcelo Mesquita Martins no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura, na
especialidade de Culturas do Extremo Oriente, sob a orientação da Doutora Sun Lam e do Doutor João
Mendes.
Foi aprovada por maioria a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento de:
Mestre Micaela Maria Assis de Aguiar, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem e na
especialidade de Análise do Discurso, sob a orientação da Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira
Rodrigues Marques.

7.

Aprovação de propostas de nomeação de Comissões Diretivas de Mestrado
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de nomeação das Comissões Diretivas dos seguintes
Mestrados:
 Mestrado em Língua, Literatura e Cultura Inglesas;
 Mestrado em Estudos Luso-Alemães;
 Mestrado em Estudos Interculturais Português/Chinês: Tradução, Formação e Comunicação
Empresarial – Chinês.

8.

Propostas de abertura de Concursos de Pessoal Docente
Foi decidido por unanimidade adiar a discussão deste ponto da ordem de trabalhos para uma ocasião
futura em que estejam reunidas as condições propícias para uma análise conjunta das propostas de
abertura de Concursos de Pessoal Docente, a nível de Escola e não apenas de departamentos.

9.

Aprovação das alterações aos cursos do ILCH envolvidos em processos de acreditação
(A3ES)
Foram analisadas e debatidas as propostas de alteração aos cursos do ILCH envolvidos em processos
de acreditação, tendo a votação sido a seguinte:
 Licenciatura em Línguas Aplicadas - As propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade.
 Licenciatura em Línguas e Literaturas Europeias - As propostas de alteração forma aprovadas na
generalidade por unanimidade, sem prejuízo das votações relativas às alterações específicas a seguir
enunciadas:
[a] Alterações de número de horas no major português: proposta aprovada por maioria, com sete
votos a favor, cinco votos contra e três abstenções;
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[b] UC Temas de Cultura Galega (Opção): Proposta não aprovada por maioria, com cinco votos
contra, dois votos a favor e oito abstenções.
 Licenciatura em Estudos Orientais -- Estudos Chineses e Japoneses: As propostas de alteração foram
aprovadas por unanimidade.
 Licenciatura em Estudos Culturais: As propostas de alteração foram aprovadas na generalidade por
unanimidade, sem prejuízo das votações relativas à alteração específica a seguir enunciada:
[a] UC Temas de Cultura Galega (Opção): Proposta não aprovada por maioria, com cinco votos
contra, dois votos a favor e oito abstenções.
 Mestrado em Estudos Luso-Alemães: Foi aprovado submeter oportunamente a proposta à
auscultação do órgão, por meios informáticos, tendo o Conselho encorajado a Diretora do Curso a
não desistir da acreditação do curso, em face dos numerosos entraves administrativos com que se
tem debatido.
 Mestrado em Língua, Literatura e Cultura Inglesas: As propostas de alteração foram aprovadas por
unanimidade.
 Mestrado em Português Língua Não Materna (PLNM) - Português Língua Estrangeira (PLE) e Língua
Segunda (PL2): As propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade.
 Mestrado em Estudos Interculturais Português/Chinês -- Tradução, Formação e Comunicação
Empresarial – Português: As propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade.
 Mestrado Europeu em Lexicografia: As propostas de alteração foram aprovadas por unanimidade.
 Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue: As propostas de alteração foram aprovadas por
unanimidade, tendo o Diretor do DER pedido ficar em ata que a sua votação favorável estava
condicionada à existência de recursos docentes disponíveis para as novas opções propostas.
 Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas: As propostas de
alteração foram aprovadas por unanimidade.
Foi ainda aprovada por unanimidade a proposta de sugerir às direções de curso que haja um elenco
único de opções ILCH para todas as licenciaturas, e que inclua as UC de Lógica, Hermenêutica e
Filosofia da Linguagem, oferecidas pelo Departamento de Filosofia.
Finalmente, foi aprovada por unanimidade a proposta de mandatar a Presidente do Conselho Científico
e o Presidente do Conselho Pedagógico para deliberarem, em articulação com os Diretores de Curso,
sobre posteriores alterações de detalhe relativas aos processos de acreditação em curso que decorram
do desenvolvimento da respetiva análise junto da Reitoria.
10. Alteração à composição do júri do Concurso de Professor Auxiliar na área disciplinar de
Estudos Teatrais
A proposta de alteração à composição do júri do Concurso de Professor Auxiliar em Estudos Teatrais foi
aprovada por unanimidade.
11. Outros assuntos
Foi apreciada favoravelmente a alteração do título da tese de doutoramento apresentada pela Mestre
Sandra Isabel Cunha de Sousa, sob a orientação das Doutoras Eunice Maria da Silva Ribeiro
(orientadora) e Ana Lúcia Carmo Almeida do Amaral Curado (coorientadora).

ILCH, 4 de dezembro de 2020
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