Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 2 de maio 2018
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 2 de maio de 2018 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou informações de caráter geral:
 A Licenciatura em Música foi acreditada condicionalmente pela A3ES pelo período de 1 ano. Entra agora
numa fase de reestruturação interna com vista a responder aos quesitos da Agência, solicitando-se o
esforço e a colaboração de todos nesse sentido.
 Os Doutoramentos em Ciências da Cultura, Ciências da Literatura e Ciências da Linguagem estão ainda
em processo de avaliação por parte da A3ES. O ILCH trabalhou de perto com a reitoria na feitura dos
relatórios de follow-up e espera-se que em breve seja conhecida a decisão final do Conselho de
Administração da Agência.
 Os contratos de docentes convidados do ILCH devem começar sempre no início do semestre ou ano ao
qual dizem respeito. Assim, a partir do próximo ano académico os contratos que não coincidam com
essas datas serão interrompidos para que sejam celebrados novos contratos de acordo com o lapso
temporal para o qual foram propostos e aprovados em sede própria.
 Os concursos para a carreira docente universitária que o ILCH lançou no ano passado estão a decorrer
dentro da normalidade, faltando ainda a aprovação final do Sr. Reitor para os concursos das áreas de
Música e Filosofia. É agora o momento adequado para os departamentos considerarem a possibilidade
de novas propostas. De acordo com o plano traçado e aprovado em Conselho Científico, o DEPL e o
DEINA devem promover uma reflexão interna quanto à vontade de lançar, cada um deles, um novo
concurso para professor associado. Além disso, todos os departamentos que têm ainda um número
significativo de docentes convidados devem refletir sobre propostas de abertura de concursos para
professor auxiliar.
Foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores do ILCH que se
encontram em anexo à ata:
 Professora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, 4 a 8 de abril, Universidade de Londres, Reino
Unido;
 Dra. Orquídea Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe: 18 a 23 de março, Universidade de
Málaga, Espanha;
 Professora Cristina Maria Moreira Flores, 25 de fevereiro a 2 de março, Universidade de Telavive,
Israel;
 Professora Idalete Maria Silva Dias, 24 a 31 de março, Universidade de Stellenbosch, Africa do
Sul;
 Professora Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado, 23 de março a 7 de abril, Moscovo, Rússia;
 Professor Carlos Alberto Mendes de Sousa, 25 de março a 10 de abril, Rio de Janeiro, Brasil;
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 Professor Henrique Barroso, 31de março a 7de abril, Università di Bologna, Itália;
 Professor José de Sousa Teixeira, 16 a 20 de abril, Universidade de Palacký University Olomouce,
República Checa
 Professor Sérgio Paulo Guimarães Sousa: 17 a 25 de março, Universidade de Nanterre, França;
 Professora Maria Cristina Daniel Álvares, 1 a 3 de março, Universidade Autónoma de Madrid;
 Professora Maria Cristina Daniel Álvares, 12 a 14 de abril 2018, Brown University, Providence,
Rhode Island, USA;
 Professora Maria Cristina Daniel Álvares, 9 a 10 de abril, Universidade de Paris IV – Sorbonne;
 Professora Maria Manuela Costa Silva, 9 a 12 de abril, Instituto Francês de Tóquio, Japão;
 Professor Carlos Pazos-Justo, 13 a 16 de março, Universidade de Extremadura, Cáceres, Espanha;
 Professora Maria Manuela Costa Silva, 20 de março, École Supérieure d’ Education de Cergy
Pontoise, Paris;
 Dra. Tomoko Yaginuma, 18 de março, Lisboa;
 Dr. João Martins, 15 a 17 de fevereiro, Universidade de Aveiro;
 Professora Sun Lam, 18 de março, Lisboa.
Aprovação de propostas de contratação/ renovação de pessoal docente especialmente
contratado
DER
 Proposta de contratação da Dra. Inmaculada Carbonell Sánchez, como Leitora a 10% por quatro meses,
com início a 14 de maio de 2018;
A proposta foi aprovada por unanimidade.
DM
 Proposta de renovação do contrato do Dr. José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães Maia, como
Assistente Convidado a 25%, por seis meses, com início a 6 de maio;
 Proposta de renovação do contrato do Doutor Pedro Miguel Pereira Monteiro, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 15%, por seis meses, com início a 3 de julho;
 Proposta de renovação do contrato do Dr. Pedro Miguel Pires de Oliveira Neves, como Assistente
Convidado a 25%, por seis meses, com início a 19 de maio;
 Proposta de renovação do contrato da Dra Svetlana Mikhaylischeva, como Assistente Convidada a 20%,
por seis meses, com início a 5 de junho;
 Proposta de contratação do Dr. Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado a 59%, por
seis meses, com início a 7 de maio;
 Proposta de contratação do Dr. José Romeu Barbosa da Silva, como Assistente Convidado a 20%, por
seis meses, com início a 29 de maio;
 Proposta de contratação do Dr. Yury Popov, como Assistente Convidado a 55%, por seis meses, com
início a 22 de junho.
Estas propostas foram aprovadas por unanimidade.
DEINA
 Proposta de contratação de Vera Maria Alves Mantero como Professora Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 22%, por seis meses, com início a 28 de maio de 2018.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
2

Pedidos de Licença Sabática para o ano de 2018/2019
Departamento de Filosofia
Foram apreciados os seguintes pedidos de licença sabática:
 Professor Pedro Miguel Páscoa Santos Martins, pelo período e 6 meses, com início a 1 de setembro de
2018, a fim de desenvolver o projeto de investigação, com parecer favorável do Conselho do
Departamento;
 Professor José Manuel Robalo Curado, pelo período de 6 meses, com início a 1 de fevereiro de 2019, a
fim de desenvolver o projeto de investigação, com parecer favorável do Conselho do Departamento;
Depois de algumas intervenções, os pedidos tiveram parecer favorável por maioria, com um voto contra no
caso do pedido do Professor Pedro Miguel Páscoa Santos Martins, e dois votos contra no caso do pedido do
Professor José Manuel Robalo Curado.
Plano de contratações e distribuição do serviço docente do Departamento de Música para o
ano letivo de 2018/2019
O Presidente começou por contextualizar a situação atual do Departamento de Música. De seguida,
apresentou o plano de contratações bem como a Distribuição do Serviço Docente para 2018/2019,
aprovados por maioria em sede de Conselho de Departamento, sendo ainda assim necessário que o Conselho
Científico pondere pequenas retificações a essas propostas.
Depois de análise e debate, o plano de contratações e a Distribuição do Serviço Docente do Departamento
de Música foram aprovados por maioria com um voto contra, que será justificado mediante declaração a
anexar à ata.
Princípios e regras para a constituição de júris de provas de agregação
Foi solicitado pela Reitoria que o ILCH procedesse a uma reflexão interna sobre os princípios e as regras a
adotar na constituição de júris de provas de agregação. Face à natureza especialmente exigente destas
provas, impõe-se tratar a constituição dos júris com o devido cuidado. Tal implica o envolvimento do corpo
docente do ILCH, desde logo por parte dos Professores Catedráticos.
Em conformidade com a solicitação da reitoria, propõe-se que:
a) A elaboração das propostas de júri seja da responsabilidade dos Professores Catedráticos do
departamento em causa;
b) Caso o departamento não inclua Professores Catedráticos ou quando for levantado pelos candidatos
algum incidente de suspeita, a proposta seja elaborada pelo Conselho Científico, restrito aos Professores
Catedráticos;
c) Os júris integrem sempre Professores Catedráticos do ILCH.
Depois de várias intervenções, esta proposta foi aprovada por unanimidade.
Aprovação dos editais 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 e CEPS)
O Presidente fez uma breve exposição sobre o processo de feitura dos editais em apreciação (3 do CEPS e
1 do CEHUM).
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De seguida, as propostas dos editais foram aprovadas por unanimidade.
Propostas de admissão a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Rafaela Cardeal da
Silva, no ramo de conhecimento em Ciências da Literatura, na especialidade de Literatura Brasileira, e o
respetivo plano de trabalhos com o título Uma “Lição de Poesia”: A obra de João Cabral de Melo Neto em
Portugal”, sob a orientação do Professor Carlos Mendes Sousa, Professor Associado do Departamento de
Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Kiala Vangan, no
ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade de Linguística Aplicada, e o respetivo
plano de trabalhos com o título “Texto Proverbial no Português de Angola: Contributos para o ensino do
português língua não materna”, sob a orientação do Professor José de Sousa Teixeira, Professor Associado
do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Ana Catarina Neves,
no ramo de conhecimento em Filosofia, na especialidade de Filosofia Social e Política, e o respetivo plano de
trabalhos com o título “Justiça produtiva, reciprocidade e o impacto do Rendimento Básico Incondicional no
mercado de trabalho: o caso português”, sob a orientação do Professor Roberto Merrill, Professor Auxiliar do
Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. O Conselho
Científico recomenda ao orientador que se assegure que a candidata faça alguma formação na área
específica do curso.
Apreciação de relatório e parecer de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º
ciclo
Foram apreciados os relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo de:
Joaquim Sapalo Castilho Cacumba, sob a orientação da Professora Cristina Maria Moreira Flores, Professora
Auxiliar do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos;
José Luís Pimenta Lopes, sob a orientação do Professor Orlando Alfred Arnold Grossegesse, Professor
Associado Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos.
Os relatórios foram aprovados por unanimidade.

ILCH, 2 de maio de 2018
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