Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 20 de junho de 2018
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 20 de junho de 2018 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou informações de caráter geral:
 O Relatório anual do ILCH referente a 2017 foi aprovado em Conselho do Instituto e, entretanto,
disponibilizado online; foi também aprovado o Relatório anual do BabeliUM referente ao mesmo ano civil;
 Os cursos de doutoramento sem parte curricular em Ciências da Literatura, Ciências da Linguagem e
Ciências da Cultura foram acreditados pela A3ES depois de um processo longo e trabalhoso. O Presidente
deixou um agradecimento às diretoras de curso, a todos os membros das direções de curso e, em
particular, à presidente do Conselho Pedagógico, Professora Maria do Carmo Mendes;
 Até ao momento, o ILCH tem a confirmação do financiamento de 3 projetos de investigação por parte da
FCT, dois do CEHUM e um do CEPS, com um valor total superior a meio milhão de euros. O Presidente
apresentou as devidas felicitações aos investigadores principais destes projetos, Professores Ana Gabriela
Macedo, Isabel Ermida e Roberto Merrill;
 Foi nomeada diretora-adjunta do Centro de Ética, Política e Sociedade, a Professora Alexandra Lafaia
Abranches;
 No próximo ano letivo, o ILCH poderá aumentar ligeiramente as vagas para estudantes de primeiro ciclo
no concurso nacional de acesso. Assim, na proposta a apresentar à tutela pelo Senhor Reitor, prevê-se
um acréscimo de 9 vagas, distribuídas de forma igual pelas licenciaturas em Estudos Orientais, Línguas
Aplicadas e Línguas e Literaturas Europeias;
 Os resultados da primeira fase de candidaturas à pós-graduação do ILCH são francamente animadores,
com um crescimento generalizado da procura;
 As comemorações dos 25 anos do curso anual de PLE culminaram com um colóquio e o lançamento da
obra O Português na Casa do Mundo, Hoje coordenada pelo Professor Henrique Barroso, felicitado pelo
Presidente por este lançamento e por todo o programa de celebrações;
 O BabeliUM tem procurado, com grandes dificuldades, suplantar os desafios colocados pela nova
legislação dos contratos públicos. Estes desafios terão provavelmente um efeito adverso no seu nível de
atividade já a partir do próximo ano civil, mas tal parece inevitável e decorrente do atual entorno legislativo;
 Por causa das mesmas restrições regulamentares, devem todos os docentes e em particular os
responsáveis de subunidades orgânicas ter em atenção as dificuldades inerentes à contratação de
aquisições de serviço e a impossibilidade de prever o momento em que as mesmas poderão ser pagas;
 No próximo ano letivo, será organizado um Dia Aberto do ILCH, a decorrer a 6 de fevereiro de 2019. O
Conselho Pedagógico agradece antecipadamente qualquer sugestão para o programa e a cooperação de
todos os docentes na sua realização, cujo propósito central é a divulgação da oferta formativa de primeiro
ciclo do ILCH.
 O almoço anual do ILCH terá lugar no Restaurante Panorâmico, no dia 18 de julho, após a última reunião
do Conselho Científico no ano letivo de 2017-2018. Solicita-se a todos os interessados que se inscrevam
na secretaria.
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Foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores do ILCH que se
encontram em anexo à ata:
 Professor Xaquín Núñez Sabarís, de 3 a 6 de abril, Faculdade de Humanidades de Lugo, da
Universidade de Santiago de Compostela, Espanha;
 Professora Cristina Maria Moreira Flores, 26 de abril a 2 de maio, Universidade de Toronto, Canadá;
 Professora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, de 10 a 12 de maio, Faculdade de Letras
da Universidade de Macau, Macau;
 Professora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, 29 a 30 de maio, Universidade de Nottingham,
Reino Unido;
 Professor João Cardoso Rosas, de 24 a 25 de maio, Universidade de Malta, Malta;
 Professora Eunice Maria da Silva Ribeiro, 30 de maio a 3 de junho, Centre de Recherches sur les
Littératures et la Sociopoétique (CELIS) de l’Université de Clermont Auvergne, França;
 Dra. Orquídea Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe, 31 de maio a 1 de junho, Centre de
Recherches sur les Littératures et la Sociopoétique de l'Université Clermont Auvergne, ClermontFerrand, França.
Nomeação de júri para Provas de Agregação
Foi proposto o júri para as provas de agregação no ramo do conhecimento em Ciências da Literatura na
Especialidade de Literatura Espanhola requeridas pelo Professor Xaquín Nuñez Sabarís. A Professora Maria
Eduarda Bicudo Azeredo Keating solicitou o adiamento da aprovação deste júri, dada a ausência dos restantes
professores catedráticos na reunião do órgão.
Alterações à distribuição do serviço docente do ano letivo de 2017/18: DER
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração na distribuição de serviço docente para o ano
letivo de 2017-2018 do Departamento de Estudos Românicos.
Alterações à distribuição do serviço docente do ano letivo de 2018/19: DER, DEGE e DEINA
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração na distribuição de serviço docente para o ano
letivo de 2018/2019 do Departamento de Estudos Românicos, do Departamento de Estudos Germanísticos
e Eslavos e do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos.
Pedido excecional de licença sabática para o ano de 2018/2019
Departamento de Estudos Românicos
Foi apreciado um pedido excecional de licença sabática da Professora Maria Eduarda Bicudo Azeredo
Keating, pelo período de 12 meses, com início a 1 de setembro de 2018, a fim de desenvolver um projeto
de investigação na área dos Estudos de Tradução e Literatura Comparada, com parecer favorável do
Conselho do Departamento. Este pedido teve parecer favorável por unanimidade.
Apreciação de relatório de licença sabática
Foi apreciado o Relatório de Licença Sabática da Professora Maria Aldina de Bessa Ferreira Rodrigues
Marques referente ao período de sabática com inicio a 1 de março de 2016 e término a 1 de setembro de
2016.
Aprovação do edital para recrutamento de doutorados ao abrigo do Decreto-Lei nrº 57/2016
de 29 de agosto e da Lei nrº 57/2017 de 19 de julho (CEHUM)
O Presidente fez uma breve exposição sobre o processo de elaboração do edital em apreciação.
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De seguida, a proposta do edital foi aprovada por unanimidade.
Aprovação de critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental pelo
Doutor Ângelo Miguel Quaresma Gomes Martingo e pelo Doutor Ricardo Iván Barceló Abeijón
e designação dos relatores (artº 25º do Estatuto da Carreira Docente Universitária)
Previamente, o Presidente alertou que na discussão e deliberação deste assunto apenas podiam estar
presentes na reunião e votar, de acordo como o disposto no nº 1 do art.º 25º do E.C.D.U., os membros do
Conselho Científico de categoria superior e de categoria igual, desde que não se encontrassem em período
experimental, ou seja, os professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por tempo
indeterminado, bem como os membros que não estivessem abrangidos por algum impedimento legal, nos
termos previstos no Código do Procedimento Administrativo.
Foi apresentada a proposta de designação dos relatores para a emissão de parecer sobre a atividade
científico-pedagógica do Professor Ângelo Miguel Quaresma Gomes Martingo e do Professor Ricardo Iván
Barceló Abeijó, bem como os critérios de avaliação do relatório do quinquénio, com vista à decisão do
Conselho Científico sobre a manutenção do contrato em regime de contrato de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado.
De seguida, as propostas foram aprovadas por unanimidade.

Propostas de abertura de concursos de pessoal docente
Foi analisada a proposta do Conselho de Departamento de Estudos Asiáticos de abertura de 1 (uma) vaga
para Professor Auxiliar na área de Estudos Asiáticos e o respetivo edital.
A proposta e o edital foram aprovados por unanimidade.
Foi analisada a proposta do Conselho de Departamento de Estudos Românicos de abertura de 2 (duas) vagas
para Professor Auxiliar na área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos e 2 (duas) vagas para Professor
Auxiliar na área de Estudos Francófonos e Italianos.
A proposta foi rejeitada por maioria, com dois votos a favor.
Nomeação das comissões diretivas dos Mestrados em Tradução e Comunicação Multilingue e
em Humanidades Digitais
Foi analisada a proposta para a nomeação da comissão diretiva do Mestrado em Tradução e Comunicação
Multilingue. A Doutora Filomena Louro deixou um agradecimento aos membros da Comissão de Curso que,
entretanto, deixaram de integrar o mesmo.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Foi analisada a proposta para a nomeação da comissão diretiva do Mestrado em Humanidades Digitais.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
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Apreciação de pedido de reinscrição em doutoramento
Foi apreciado o pedido de reinscrição do aluno José Guimarães, estudante do Doutoramento em Ciências da
Literatura – Especialização em Literatura de Expressão Francesa, sob a orientação da Professora Maria do
Rosário Girão Ribeiro dos Santos, Professora Associada do Departamento de Estudos Românicos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas.
Mediante parecer favorável da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do Conselho Pedagógico, este
pedido foi aprovado por unanimidade.
Apreciação de relatórios e pareceres de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º
ciclo
Foram apreciados os relatórios de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º ciclo dos Drs.:
Bernardo Sipiali Sacanene, sob a orientação do Professor Álvaro lriarte Sanromán, Professor Associado
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas;
José Maria da Costa e Melo Guimarães, sob a orientação da Professora Maria do Rosário Girão Ribeiro dos
Santos, Professora Associada do Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências
Humanas;
Joana Zehner da Silva Matos, sob a orientação da Professora Cristina Maria Moreira Flores, Professora Auxiliar
do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Os relatórios foram aprovados por unanimidade.
Apreciação de relatórios de estágios científicos avançados
Foram apreciados os relatórios de estágios científicos avançados de:
Saleta de Salvador Agra, sob a orientação do Professor Bernhard Josef Sylla do Departamento de Filosofia
do Instituto de Letras e Ciências Humanas;
Pablo Moreno Paiva Capistrano, sob a orientação do Professor Bernhard Josef Sylla do Departamento de
Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Os relatórios foram aprovados por unanimidade.
Apreciação de requerimento de admissão à preparação de tese no Programa Doutoral em
Modernidades Comparadas
Foi apreciado o requerimento apresentado por Yana Baryshnikova da Costa Marques, para admissão à
preparação da tese do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, com
título “Autores Russos no Exílio: Vladimir Nabokov e Joseph Brodsky. Autotradução, Receção e Tradução
Intersemiótica’: sob a orientação da Professora Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro, Professora
Associada do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, e da Professora Ana Gabriela Macedo,
Professora Catedrática do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos. Vários membros do CC
consideraram que deveria integrar a orientação do projeto um especialista na área da língua e da cultura
russas.
Este requerimento foi aprovado por maioria, com cinco abstenções.
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Apreciação de pedido de prorrogação de prazo em doutoramento e isenção de propina
Foi apreciado o pedido de prorrogação de prazo em doutoramento apresentado por Jane Maria Bastos
Ewerton, para entrega de tese de Doutoramento em Ciências da Literatura, sob a orientação da Professora
Paula Alexandra Varanda Ribeiro Guimarães, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses e
Norte-Americanos.
Este pedido foi aprovado por unanimidade.
Relativamente ao pedido de isenção de propina apresentado, o mesmo foi rejeitado por unanimidade.
Apreciação de pedido de redução do tempo de permanência em estágio científico avançado
Foi apreciado o pedido de redução da propina apresentado por Mariana Killner por motivo de redução de
tempo de permanência em estágio científico avançado, sob a orientação da Professora Maria Micaela Dias
Pereira Ramon Moreira, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos.
Este pedido foi aprovado por unanimidade.
Pedido de isenção de pagamento de propinas de pós-doutoramento
Foi apreciado o pedido de isenção de pagamento de propinas de pós-doutoramento apresentado por Lui Jie.
Depois de analisado, o pedido foi aprovado por unanimidade.
ILCH, 20 de junho de 2018
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