Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico de 14 de outubro de 2020
1.

Informações
A Presidente forneceu as seguintes informações:
– O novo Diretor do CEPS é o Professor João Rosas;
– A nova Diretora do DEINA é a Professora Joanne Paisana;
– Foi designada a Professora Ana Ribeiro para Coordenadora do ILCH nos Cursos dos Maiores
de 23.

2.

Aprovação de propostas de contratação/ renovação de contratação de Pessoal Docente
Especialmente Contratado para o ano letivo 2020/2021
 Foi aprovada, por maioria, com uma abstenção da Doutora Cristina Álvares, a proposta de
contratação da Mestre Ana Catarina Monteiro, do Departamento de Estudos Ingleses e NorteAmericanos, como Leitora a 59%, por 1 ano, com inicio a 4 de novembro de 2020.
 Foi aprovada, por maioria, com uma abstenção da Doutora Cristina Álvares, a proposta do
Departamento Estudos Românicos de contratação do Dr. Raúl Pereira, do Centro de Estudos
Galegos, como Leitor a 60% pelo período de 11 meses, com inicio a 23 de outubro.
 Foram aprovadas as seguintes propostas de contratação do Departamento de Música
– Mestre Diogo Maria Pupo Correia Alte da Veiga, como Professor Convidado Equiparado a Professor
Auxiliar a 50%, pelo período de seis meses, com início a 2 de novembro de 2020 – Contratação
aprovada por maioria, com os votos contra da Doutora Eunice Ribeiro, da Doutora Cristina Álvares
e do Doutor Xaquín Nuñez Sabaris.
– Doutora Isabel Samartim, como Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 15%, pelo
período de seis meses, com início a 2 de novembro de 2020 - Contratação aprovada por maioria,
com os votos contra da Doutora Eunice Ribeiro, da Doutora Cristina Álvares e do Doutor Xaquín
Nuñez Sabaris.
– Licenciado Mateusz Stasto, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 30%, pelo
período de um ano, com início a 2 de novembro de 2020 – Contratação aprovada por maioria, com
os votos contra da Doutora Eunice Ribeiro, da Doutora Cristina Álvares e do Doutor Xaquín Nuñez
Sabaris.
– Licenciado Vitor Silva de Faria, como Assistente Convidado a 45%, pelo período de um ano, com
início a 16 de novembro de 2020 – Contratação aprovada por maioria com uma abstenção da
Doutora Cristina Álvares.
 Foram aprovadas as seguintes propostas de contratação de Teatro:
– Tânia Dinis, como Assistente Convidada a 50%, pelo período de seis meses, com início a 30 de
outubro de 2020 – Contratação aprovada por maioria com uma abstenção da Doutora Cristina
Álvares.
– Víctor Hugo Pontes, como Assistente Convidado a 50%, pelo período de seis meses, com início a 30
de outubro de 2020 – Contratação aprovada por maioria com uma abstenção da Doutora Cristina
Álvares.
– Nuno M. Cardoso, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 25%, pelo período
de seis meses, com início a 30 de outubro de 2020 – Contratação aprovada por maioria com os
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–

votos contra da Doutora Eunice Ribeiro, da Doutora Cristina Álvares e do Doutor Xaquín Nuñez
Sabaris,
Maria Duarte, como Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 40%, pelo período de
seis meses, com início a 30 de outubro de 2020 – Contratação aprovada por maioria com os votos
contra da Doutora Eunice Ribeiro, da Doutora Cristina Álvares e do Doutor Xaquín Nuñez Sabaris.

3.

Aprovação de propostas de alteração à DSD 2020-2021: DEGE, DEINA, DEPL, DER, DF e
DM
Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de alteração à distribuição de serviço docente do
Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos; por maioria, as do Departamento de Estudos
Ingleses e Norte-Americanos, com um voto contra do doutor João Mendes; por unanimidade, as do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos; por unanimidade as do Departamento de Estudos
Românicos; por maioria as do Departamento de Filosofia, com voto contra da Doutora Alexandra
Abranches; e por unanimidade a do Departamento de Música.

4.

Apreciação de relatório de licença sabática
Foi apreciado favoravelmente o Relatório de Licença Sabática Parcial do Doutor Álvaro Iriarte Sanromán,
referente ao período de 1 de setembro de 2018 a 1 de março de 2019

5.

Avaliação da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Vitor Matos
(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 unanimidade a manutenção do contrato em regime de contrato de trabalho em funções
públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado do Doutor Vítor Hugo Ferreira Matos, do
Departamento de Música.

6.

Avaliação da atividade desenvolvida em período experimental pela Doutora Alexandra
Abranches (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 a manutenção do contrato em regime de contrato de trabalho em funções
públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado da Doutora Alexandra Abranches, do
Departamento de Filosofia, com voto contra do Doutor João Mendes, que apresentará declaração de
voto.

7.

Aprovação da composição dos júris relativos ao processo de recrutamento e contratação
de doutorados ao abrigo do regime de emprego cientifico institucional (CEPS e CEHUM)
 Foi aprovada por unanimidade a composição do júri relativo ao processo de recrutamento e
contratação de doutorados ao abrigo do regime de emprego cientifico institucional do contratoPrograma celebrado com a FCT a 4 de setembro de 2018, com a referencia n.º
CEECINST/00157/2018 e respetiva adenda a 23 de janeiro de 2020 para o CEHUM.
 Foi aprovada por unanimidade a composição do júri relativo ao processo de recrutamento e
contratação de doutorados ao abrigo do regime de emprego cientifico institucional do contratoPrograma celebrado com a FCT a 4 de setembro de 2018, com a referencia n.º
CEECINST/00157/2018 e respetiva adenda a 23 de janeiro de 2020 para o CEPS.

8.

Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento
Foram aprovadas por unanimidade as candidaturas de admissão a doutoramento e respetivo plano de
trabalhos de:
 Mestre Mateus Fernando Vunda Kuhanga, sob a orientação da Doutora Ana Maria Silva Ribeiro;
 Mestre Aldana Sabrina Colman Rucco, sob a orientação da Doutora Alexandra Maria Lafaia Machado
Abranches, e Dra. Cátia Faria, investigadora de pós-doutoramento no Centro de Ética, Política e
Sociedade;
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9.

Licenciada Cláudia Manuel Fernandes Rodrigues Costa, sob a orientação do Doutor José Manuel
Robalo Curado.

Aprovação de candidatura a Estágio Científico Avançado
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento
apresentada por Huang Kunqi, com o título “European Missionaries to China and the Modernization of
Chinese Higher Education”, sob orientação da Doutora Sun Lam.

10. Apreciação de Relatório de Progresso Anual do Trabalho de Investigação de 3º ciclo e
aprovação de Relatório de Estágio Científico Avançado:
 Foi apreciado favoravelmente o relatório de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º ciclo
de Kátia Solange Fraifer Palhano Lopes, sob a orientação da Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira
Rodrigues Marques.
 Foram aprovados por unanimidade os relatórios de atividades de estágio científico avançado de:
– Thais Kuperman Lancman, sob a orientação da Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro;
– André Luís Gomes, sob a orientação do Doutor Carlos Alberto Mendes Sousa.
11. Pedido de parecer relativo à criação de curso da EEG – Doutoramento em Ciências
Empresariais
Foi aprovado por unanimidade o pedido de parecer relativo à criação de curso da EEG – Doutoramento
em Ciências Empresariais, devendo o Departamento de Filosofia fornecer o seu parecer.
12. Aprovação de proposta de nomeação de Comissão Diretiva do Mestrado em Ciências da
Linguagem
Foi ratificada por unanimidade a proposta de nomeação da Comissão Diretiva do Mestrado em Ciências
da Linguagem, composta pela Doutora Pilar Barbosa (Diretora), Doutora Aldina Marques (Vogal) e
Doutor José Teixeira (Vogal).
13. Homologação da tabela de creditação da formação obtida no âmbito do plano de estudos
anterior da Licenciatura em Teatro
Foi aprovada por unanimidade a tabela de creditação da formação obtida no âmbito do plano de estudos
anterior da Licenciatura em Teatro.
14. Aprovação de proposta de nomeação de Comissão Diretiva do Mestrado em Tradução e
Comunicação Multilingue
Foi aprovada por unanimidade a proposta de nomeação de Comissão Diretiva do Mestrado em Tradução
e Comunicação Multilingue, composta por: Doutor Fernando Alves (Diretor), Doutora Filomena Louro
(Vogal) e Doutora Sílvia Araújo (Vogal).
15. Aprovação da Minuta do Protocolo com o Centro Cultural Científico de Macau
Foi aprovada por unanimidade a Minuta do Protocolo com o Centro Cultural Científico de Macau,
apresentada pela Doutora Sun Lam.
16. Outros assuntos:
 Foi apreciada favoravelmente a alteração do título da tese de doutoramento apresentada pela Mestre
Micaela Maria Assis de Aguiar, sob a orientação da Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues
Marques.
 O Conselho Científico secundou e reforçou o parecer enviado pela Presidência do ILCH à Reitoria, em
resposta a alterações muito substanciais propostas ao Curso +23.
 Foi unanimemente aprovado um voto de protesto pelas condições degradantes e insalubres em que os
alunos da Licenciatura em Teatro são neste momento obrigados a trabalhar.
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