NOTA INFORMATIVA

Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 01 de fevereiro de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 01 de fevereiro de 2017 foram tratados os seguintes
assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
• O Presidente agradeceu a colaboração de todos no preenchimento do Relatórios, e
dos questionários orientados à avaliação e melhoria da qualidade dos serviços do ILCH.
No âmbito da produção do Relatório de Atividades da Universidade do ano de 2016, foi
ainda solicitado pelo Gabinete do Administrador um resumo das atividades desenvolvidas
no ILCH no ano de 2016, dividido pelas áreas de missão da UMinho: ensino; investigação;
e interação com a sociedade, a enviar nos próximos dias.
• Encontra-se em fase de conclusão a Revisão do Catálogo de Cursos, que
é um instrumento fundamental para a comunicação externa da oferta educativa da
Universidade do Minho. Este processo, desenvolvido no âmbito do Conselho Pedagógico,
passou por uma revisão dos cursos e das unidades curriculares que compõem a oferta
educativa do I.L.C.H., e envolveu todos os diretores de cursos e os docentes
responsáveis pelas uc. A informação coligida, a nível de uc., que possa estar ainda em
falta deve ser enviada ao Diretor de Curso, para a fazer chegar ao Conselho Pedagógico.
A Professora Maria do Carmo Mendes prestou informações sobre o assunto, referindo o
envio de ficheiros ao Senado Académico e o agradecimento do Pró-Reitor, Professor Filipe
Vaz, pelo trabalho desenvolvido no ILCH. Alertou ainda para elementos em falta, pedindo
aos Diretores de Curso que os fizessem chegar ao Conselho Pedagógico até ao próximo
dia 5 do mês de fevereiro, em curso.
• Foi difundida a Deliberação do Conselho de Gestão nº 19/2016, que concretiza o regime
de contrapartidas, equivalentes ao pagamento de propinas de doutoramento,
considerando “contrapartida equivalente ao pagamento parcial de propinas de
doutoramento” a colaboração do doutorando em atividades cientificamente afins do
respetivo projeto de tese.
Estas contrapartidas só são autorizadas mediante despacho do Reitor, em processo que
integre, obrigatoriamente, o pedido do doutorando interessado em beneficiar deste
regime, os termos desta contrapartida e o parecer favorável da Unidade Orgânica. A
propina apenas será reduzida no montante que exceder o valor da propina do primeiro
ciclo e mestrado integrado, para estudantes nacionais, anualmente fixado pela
Universidade. Depois dos Serviços Académicos confirmarem a regularização da situação
do aluno, a Direção Financeira e Patrimonial procede às transferências que se mostrarem

•

devidas, em conformidade com o que, caso a caso, for estabelecido quanto à afetação da
receita.
Neste contexto, o Presidente recordou que o Conselho do Instituto aprovou, em reunião
de 18 dezembro de 2013, no âmbito da política orçamental do ILCH (critérios de aplicação
de overheads internos) e dados os constrangimentos orçamentais a que a Universidade e
o ILCH estavam e estão sujeitos, não haver capacidade financeira para serem satisfeitos
pedidos de isenção ou redução de propinas de doutoramento, na componente devida ao
ILCH.
Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de
professores do ILCH que se encontram em anexo à ata (Doutores Álvaro Iriarte; Ana
Gabriela Macedo; Anabela Leal de Barros; Cristina Flores; Maria Aldina Marques; Nadejda
Ivanovna Nagovitsina Machado; Maria Dolores Lerma Sanchis; Maria Eduarda Keating;
Maria do Rosário Girão; Xáquin Nunes Sabarís; e Sun Lam);

Alterações na Distribuição do Serviço Docente (DSD) do ano letivo de 2016/2017
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de alteração ao Serviço Docente para o 2º. Semestre
do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos, em virtude do pedido de suspensão da
Licença Sabática requerida pelo Professor Orlando Grossegesse.
Foi aprovada, por maioria, a proposta de alteração ao Serviço Docente para o 2º semestre do
Departamento de Música

Aprovação de propostas
Especialmente Contratado

de

contratação/renovação

de

Pessoal

Docente

Foram aprovadas as propostas de contratação/renovação dos contratos a seguir enunciados:
• Renovação do contrato do Drª Megumi Im, como Leitora a 10%, pelo período de seis meses
(DEA);
• Renovação do contrato da Mestre Lu Yawei, como Leitora a 25%, pelo período de seis meses
(DEA);
• Renovação do contrato do Drª Yu Yibing, como Leitora a 40%, pelo período de seis meses (DEA);
• Renovação do contrato do Mestre José Luís Pimenta Lopes como Leitor a 25%, pelo período de
seis meses (DEGE);
• Renovação do contrato da Drª Carina Faria da Eira, como Leitora, a 59%, pelo período de seis
meses (DEGE);
• Renovação do contrato da Drª Silke Maria Roettger, como Leitora a 59%, pelo período de seis
meses (DEGE);
• Renovação do contrato do Doutor João Jorge Coelho Pereira, como Professor Convidado,
Equiparado a Professor Auxiliar a 59%, pelo período de seis meses (DEINA);
• Renovação do contrato do Dr. João Paulo Abreu Silva, como Leitor a 80%, pelo período de seis
meses (DEINA);

• Renovação do contrato da Drª Ana Sofia Bessa de Carvalho, como Leitora a 59%, pelo período
de seis meses (DEINA);
• Renovação do contrato da Drª Maria Clara de Almeida Pedro de Jesus Oliveira, como Leitora a
59%, pelo período de seis meses (DEINA);
• Renovação do contrato da Mestre Maria Amélia Ribeiro de Carvalho, como Leitora a 90%, pelo
período de seis meses (DEINA);
• Renovação do contrato da Mestre Cátia Ferreira dos Santos Faísco, como Assistente Convidada
a 20%, pelo período de seis meses (DEINA-TEATRO);
• Contratação da Drª Joana Mafalda Mendes de Seiça da Providência Santarém, como Assistente
Convidada a 20%, pelo período de seis meses (DEINA-TEATRO);
• Renovação do contrato do Dr. João Miguel de Oliveira da Costa Peixe, como Assistente
Convidado a 15%, pelo período de seis meses (DEPL);
• Renovação do contrato do Mestre André Emanuel Vieira Antunes, como Assistente Convidado
a 20%, pelo período de seis meses (DEPL);
• Renovação do contrato da Doutora Ana Maria Céa Alvarez, como Professora Convidada,
Equiparada a Professora Auxiliar a 90%, pelo período de seis meses (DER);
• Renovação do contrato da Drª Fernanda Prazeres Ferreira Andrade, como Leitora a 40%, pelo
período de seis meses (DER);
• Renovação do contrato da Mestre Maria Dolores Lerma Sanchis, como Leitora a 59%, pelo
período de seis meses (DER);
• Renovação do contrato da Mestre María Luisa Moreda Leirado, como Leitora a 90%, pelo
período de seis meses (DER);
• Contratação da Doutora Maria Manuela da Costa e Silva, como Professora Convidada,
Equiparada a Professora Auxiliar 50%, pelo período de seis meses (DER);
• Renovação do contrato da Mestre María Rosa Martín-Penãsco Hurtado, como Leitora a 59%,
pelo período de seis meses (DER);
• Contratação do Doutor Giovanni Battista Tedesco, como Professor Convidado, Equiparado a
Professor Auxiliar 60%, pelo período de seis meses (DER);
• Renovação do contrato do Mestre Tiago de Mora Leitão Cerejeira Fontes, como Assistente
Convidado sem remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);
• Contratação do Mestre Adélio da Costa Carneiro, como Assistente Convidado a 10%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato do Dr. Aldo Salvetti, como Assistente Convidado a 50%, pelo período de
seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. Artur Manuel de Castro Pinho Maria, como Assistente Convidado a 40%,
pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. Bruno Adriano Alves Dias Rafael, como Assistente Convidado a 50%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
• Contratação de Francesca Serafini, como Assistente Convidada a 40%, pelo período de seis
meses (DMúsica);
• Renovação do contrato do Mestre Giosuè De Vincenti, como Assistente Convidado a 40%, pelo
período de seis meses (DMúsica);

• Contratação do Mestre Hélder Danilo Pereira de Sousa, como Assistente Convidado a 25%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato de Matias Nicolas Isolabella, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato da Drª Isolda Crespi Rubio, como Assistente Convidada a 59%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Mestre Manuel de Jesus da Silva e Sousa, como Assistente Convidado a 30%,
pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato de Mateusz Stasto, como Professor Convidado Equiparado a Professor
Auxiliar a 50%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato de Pavel Gomzyakov, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 60%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. José Pedro da Costa Leite Telles de Freitas, como Assistente Convidado a
55%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato do Dr. Pedro Manuel Gonçalves Oliveira, como Assistente Convidado a
15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. Roberto Jorge Valdés Souto, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 30%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato de Sophie Martine Arbuckle, como Professor Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 10%, pelo período de seis meses (DMúsica).
Estas propostas foram aprovadas por unanimidade, com a exceção da proposta de contratação
de Francesca Serafini, aprovada por maioria.

Processo de contratação de docente por tempo indeterminado: critérios de avaliação
da atividade desenvolvida em período experimental e designação dos relatores
Na discussão e deliberação deste assunto apenas estiveram presentes na reunião, 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 que não se encontram em período experimental, ou seja, os
professores catedráticos, associados e auxiliares com contrato por tempo indeterminado. Bem
como, os membros que não estavam abrangidos por algum impedimento legal, nos termos
previstos no Código do Procedimento Administrativo.
Foi apresentada a proposta do Departamento de Filosofia de designação dos relatores para a
emissão de parecer sobre a atividade científico-pedagógicas do Doutor João Carlos Ribeiro Cardoso
Mendes, 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.
Como relatores, foram indicados o Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Catedrático
do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e a Doutora Maria Xosé Agra
Romero, Professora Catedrática de Universidade de Santiago de Compostela.

Os critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental e a designação dos
relatores foram aprovados pelo Conselho Científico por unanimidade.
Em 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.

Parecer sobre o Regulamento do Centro de Ética, Política e Sociedade (CEPS)
Na sequência da aprovação pelo Conselho do Instituto da nova subunidade orgânica, foi apreciado
o Regulamento do Centro de Ética, Política e Sociedade (CEPS), tendo sido emitido por
unanimidade parecer favorável.
Parecer sobre o Regulamento do Centro de Estudos Humanísticos (CEHUM)
A Direção do CEHUM apresentou uma proposta de revisão do Regulamento de Centro, que esteve
em fase de auscultação pública, junto dos seus investigadores, nos meses de dezembro e de
janeiro. O Regulamento foi largamente debatido, tendo sido emitido por unanimidade parecer
favorável.
Apreciação do relatório de licença sabática da Professora Isabel Cristina Brito Pinto
Mateus
Foi apreciado o Relatório de Licença Sabática da Doutora Isabel Cristina Brito Pinto Mateus,
apresentado nos termos do disposto no nº 4 do art.º 77º do E.C.D.U. (referente ao
período sabática 01 de setembro de 2013 e término a 31 de agosto de 2014).
Constituição das Comissões Diretivas dos cursos de Doutoramento sem componente
curricular
No seguimento do processo de avaliação dos Doutoramentos sem componente curricular do ILCH
por parte da A3ES impõe-se a regularização e adaptação destes cursos às exigências da agência
de acreditação e às normas gerais, sendo necessário constituir Comissões Diretivas com vista à
transformação das acreditações condicionais em acreditações incondicionais e à realização das
tarefas habituais destes órgãos.
Assim, foi aprovada por unanimidade a proposta de composição destes órgãos, do seguinte modo:
Curso de Doutoramento em Filosofia - Diretor: Doutor Manuel Gama; Vogais: Doutor José Manuel
Curado e Doutora Alexandra Abranches; Curso de Doutoramento em Ciências da Literatura Diretora: Doutora Maria Eduarda Keating; Vogais: Doutores Jaime Costa e Maria do Carmo
Mendes; Curso de Doutoramento em Ciências da Linguagem - Diretora: Doutora Isabel Ermida,
Vogais; Vogais: Doutoras Maria do Pilar Barbosa e Cristina Flores; Curso de Doutoramento em
Ciências da Cultura Diretora: Doutora Joanne Paisana; Vogais: Doutores Mário Matos e Carlos
Pazos.

Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento
•

•

Foi aprovada, por maioria, a proposta da Diretora do Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literatura, Artes e Culturas para a constituição do seguinte júri das provas
de doutoramento a realizar pela Mestre Fernanda Maria Cardoso Pereira Vizcaíno. O júri
tem como Vogais: Doutor Carlos António Alves dos Reis, Professor Catedrático do
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra; Doutor Fernando Cabral Martins, Professor Associado com Agregação do
Departamento de Estudos Portugueses da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa; Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, Professora
Catedrática do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos do Instituto de
Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro,
Professora Catedrática do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutora Rita Roque Gameiro
Tenreiro Patrício Teixeira, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e
Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutora
Ana Lúcia Carmo Almeida Amaral Curado, Professora Auxiliar do Departamento de
Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de constituição de Júri de Provas de
Doutoramento em Ciências da Literatura, na especialização em Teoria da Literatura a
realizar pelo Dr. André Ferdinand Takounjou Ngueho. O júri tem como Vogais: Doutor José
Cândido Oliveira Martins, Professor Associado da Faculdade de Filosofia da Universidade
Católica de Braga; Doutora Maria Manuela Martins Ribeiro Sanches, Professora Auxiliar
com Agregação da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Doutora Maria Cristina
Daniel Álvares, Professora Associada com Agregação do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho; Doutora Rita Roque Gameiro Tenreiro Patrício,
Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.

Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre André
Emanuel Vieira Antunes, no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura na especialidade de
Cultura Clássica, e o respetivo plano de trabalhos com título “O conceito de Romanidade nos
historiadores Bizantinos do período médio”, sob a orientação da Doutora Ana Lúcia Carmo Almeida
do Amaral Curado, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do
Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação do Doutor José
Pedro da Silva Santos Serra, Professor Catedrático do Departamento de Estudos Clássicos da
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Moisés
Rocha Farias, no ramo de conhecimento de Filosofia na especialidade de Filosofia da Religião, e o
respetivo plano de trabalhos com título “Relações entre Filosofia e Religião na obra de Edith Stein”,

sob a orientação do Doutor José Manuel Robalo Curado, Professor Auxiliar do Departamento de
Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Apreciação de relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo
Foram aprovados, por unanimidade, os relatórios de progresso anual, apresentados pelos
doutorandos:
- Jane Maria Bastos Ewerton, estudante do Doutoramento em Ciências da Literatura, na
especialidade de “Literatura Inglesa”, sob a orientação da Doutora Paula Guimarães,
Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
- José Maria da Costa e Melo Guimarães, estudante do Doutoramento em Ciências da
Literatura, na especialidade de “Literaturas de Expressão Francesa”, sob a orientação da
Doutora Maria Rosário Girão Ribeiro Santos, Professora Associada do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação da Doutora Maria Hermínia
Deulonder Correia Amado Laurel, Professora Catedrática do Departamento de Línguas e
Culturas da Universidade de Aveiro.
Apreciação de requerimentos de admissão à preparação da tese do Programa
Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas
•

•

Foi aprovado por unanimidade o requerimento apresentado por Andreia Márcia de Castro
Galvão, para admissão à preparação da tese do Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, com título “A gênese discursiva e mediática de
um ‘Eça de Queiroz brasileiro’: luso-brasilidade e modernismo (1878-1922)”, sob a
orientação dos Doutores Orlando Grossegesse e Miguel Neto.
Foi aprovado por unanimidade o requerimento apresentado por Célia Regina Fernandes
Novais, para admissão à preparação da tese do Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, com título “Sous les pavés, la plage: o que o
filme documentário esconde e revela sobre o Maio 68”, sob a orientação das Doutoras
Margarida Pereira e Maria Manuela Silva.

Apreciação de pedidos de reinscrição em doutoramento
•

Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado
por Ana Cristina Pereira Braz, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem –
Análise do discurso, sob a orientação da Doutora Maria Aldina Marques, Professora
Auxiliar, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
• Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por
Jane Maria Bastos Ewerton, estudante do Doutoramento em Ciências Literatura, na
especialidade de Literatura Inglesa, sob a orientação da Doutora Paula Alexandra V. Ribeiro
Guimarães, Professora Auxiliar, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do
Minho.

• Foi aprovado por unanimidade apreciado o pedido de reinscrição para término da tese
apresentado por Raimundo Imbuambua Capitão, estudante do Doutoramento em Filosofia, na
especialidade de Filosofia Social e Politica, sob a orientação do Doutor José Manuel Robalo
Curado, Professor Auxiliar, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do
Minho.
• Foi aprovado por unanimidade apreciado o pedido de reinscrição para término da tese
apresentado por Bruna da Silva Ferreira, estudante do Doutoramento em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, sob a orientação do Doutor Orlando Grossegesse.
• Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por
Everton Samuel dos Santos Melo, estudante do Doutoramento em Modernidades Comparadas:
Literaturas, Artes e Culturas, sob a orientação da Doutora Francesca Rayner.
• Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por
Daniel dos Santos Tavares, estudante do Doutoramento em Modernidades Comparadas:
Literaturas, Artes e Culturas, sob a orientação da Doutora Eunice Ribeiro.

Outros assuntos
O Presidente referiu que foram divulgados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia os
resultados do Concurso para a Atribuição de Bolsas de Doutoramento e Pós-Doutoramento. Foram
atribuídas 800 bolsas de doutoramento e 400 de pós-doutoramento, num total de 1.200 bolsas,
representando um aumento de cerca de 30% relativamente ao número de bolsas atribuídas no
concurso de 2015. Os resultados foram genericamente vantajosos para os candidatos do ILCH,
em particular nas bolsas de pós-doutoramento.
Alertou ainda que a FCT vai antecipar o calendário do concurso de bolsas de doutoramento e que
o período para submissão de candidaturas do Concurso de 2017 para a atribuição de bolsas de
doutoramento irá decorrer durante o próximo mês de março.
A Professora Maria do Carmo Mendes transmitiu diversas indicações sobre o processo RENATES
(Registo Nacional de Teses e Dissertações), dando conta de que o trabalho desenvolvido no final
do ano de 2016 pelo Conselho Pedagógico permitiu dar cumprimento ao requisito legalmente
exigido desde 2013, de obrigatoriedade do registo de dissertações, através do depósito de uma
cópia digital num repositório integrante da rede do Repositório Científico, estando agora já
inseridas na plataforma as dissertações de Mestrados orientadas e defendidas no ILCH entre
setembro de 2013 e o dia 14 de dezembro de 2016, podendo ser consultadas pelos interessados
com as credenciais disponibilizadas.

Campus de Gualtar, 02 de fevereiro de 2017

