NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 11 de fevereiro de 2016.
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 11 de fevereiro de 2016 foram abordados os
seguintes assuntos:
Aprovação da ata da reunião realizada a 13 de janeiro
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária do Conselho Científico do passado
dia 13 de janeiro.
Informações
As informações prestadas no âmbito da reunião encontram-se em anexo a esta nota informativa.
Foram adicionalmente prestadas na reunião as seguintes informações:
- Na sequência da homologação pelo RT dos resultados das recentes eleições para o CC, a
presente reunião foi a última com os atuais membros deste órgão. A Presidente agradeceu a todos
a importante contribuição que deram ao longo destes três anos, particularmente exigentes, para
a gestão científica do ILCH. Dirigiu também um agradecimento muito especial ao Doutor Fernando
Alves que desempenhou a trabalhosa tarefa de secretariar as reuniões deste órgão.
- Foram ainda mencionados os dados já divulgados da imputação de alunos 2015-16, de acordo
com a Reitoria da UM, e apresentados alguns exercícios efetuados relativamente à comparação
do nº de alunos entre as várias UOEI, tendo por referência os dados do ano letivo anterior, e à
atual situação de ETI por cada departamento do ILCH (os dois ficheiros excel apresentados
constam em anexo à presente ata).
Alterações à Distribuição do Serviço Docente do ano letivo de 2015/16
Foram ratificadas por unanimidade várias alterações às DSD do DEGE, DEINA, DEPL e DER,
constando a descrição detalhada das mesmas da ata da reunião.
Propostas de contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado para o 2ºS
de 2015/16
Foram aprovadas as seguintes propostas de contratação:
• Contratação, como Assistente Convidado a 10%, pelo período de 6 meses, de André
Emanuel Vieira Antunes (DEPL);
• Contratação, como Assistente Convidado a 10%, pelo período de 6 meses, de João
Miguel da Costa Peixe (DEPL);
• Contratação, como Assistente Convidado a 50%, pelo período de 6 meses, de Aldo
Salvetti (DM);
• contratação, como Assistente Convidado a 50%, pelo período de 6 meses, de Bruno
Adriano Alves Dias Rafael (DM);
• Contratação, como Assistente Convidado a 59%, pelo período de 6 meses, de Hermano
Filipe Gomes Carneiro (DM);

•
•
•
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•

Contratação, como Assistente Convidado a 20%, pelo período de 6 meses, de José Pedro
Venâncio J. Guimarães Maia (DM);
Contratação, como Assistente Convidado a 30%, pelo período de 6 meses, de Manuel de
Jesus da Silva e Sousa (DM);
Contratação, como Assistente Convidada a 15%, pelo período de 6 meses, de Olga
Vasilyeva (DM);
Renovação do contrato, como Assistente Convidado a 25%, pelo período de 6 meses, de
Pedro Miguel Pires de Oliveira Neves (DM);
Contratação, como Assistente Convidada a 20%, pelo período de 6 meses, de Svetlana
Mikhaylishcheva (DM);
Renovação do contrato, como Assistente Convidado a 50%, pelo período de 6 meses, de
Vítor Silva de Faria (DM).

Apreciação de pronúncias sobre recomendações constantes nos Relatórios
Preliminares das Comissões de Avaliação Externas – avaliação 2013-14
Na reunião do Senado Académico realizada a 1 de fevereiro 2016, voltaram a não ser apreciadas
as propostas de alteração aos cursos do ILCH em avaliação em 2013-14, tendo o Vice-Reitor para
o Ensino ficado de agendar uma nova reunião, extraordinária, para esse efeito, reunião onde
aceitou serem também apreciadas as propostas de EPL e do Mestrado em MCL.
Foram entretanto recebidos no ILCH os Relatórios Preliminares da CAE relativamente aos cursos
do Instituto que estiveram em avaliação em 2013-14 (Licenciaturas: EC, LCO, LA, LLE; Mestrados:
EIPChinês, LLCInglesas; TCMultilingue). Todos estes cursos foram acreditados, sendo que EC e
LCO, bem como o Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue, foram acreditados
condicionalmente por dois anos (licenciaturas) e por um ano (mestrado). Não é possível assim,
neste momento, propor alterações aos planos curriculares destes cursos tal como estavam a ser
pensadas.
Os diretores de EC, LLE e Mestrado em TCM informaram não pretender apresentar pronúncia
sobre os relatórios preliminares da CAE.
Foi apreciada e aprovada por maioria a proposta de pronúncia apresentada pela direção da
Licenciatura em Línguas e Culturas Orientais.
Foi também acolhida favoravelmente a proposta das direções de curso de EC e LA no sentido de
virem a ser acrescentadas às provas de acesso a cada uma destas licenciaturas as seguintes
línguas: Inglês (para o caso de EC) e Alemão e Espanhol (para o caso de LA)
Propostas de júris de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a constituição do júri das Provas de Doutoramento em Ciências da
Linguagem, especialização em Linguística Aplicada, de António da Costa Pereira, com o título
“Competência Linguística em Portugueses Europeu Língua Materna e Língua Não materna:
Aquisição, Ensino e Aprendizagem de Expressão Idiomáticas”.
Outros Assuntos
•

Foi aprovado por unanimidade o pedido de candidatura fora de prazo ao Programa
Doutoral em Modernidades Comparadas apresentado por Célia Regina Novais,
mediante parecer favorável da direção do curso e da Presidente do Conselho Pedagógico.
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Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição fora de prazo, nos anos letivos
2014/2015 e 2015/2016, apresentado por Joaquim Pedro Cepêda Ferreira
Marques Pinto, estudante do Doutoramento em Modernidades Comparadas, mediante
parecer favorável da Diretora do Programa Doutoral.
Foi aprovado por maioria o pedido de alteração à admissão ao relatório de estágio,
a desenvolver na Companhia de Seguros Fidelidade SA entre junho de 2015 e março de
2016, apresentado por Chen Ruoyu no âmbito do Mestrado em EIPC.
Foram apreciados os seguintes requerimentos para reconhecimento da formação e
experiência Prévias:
o Nova apreciação do pedido de creditação por formação académica de Jaqueline
Ganhão Conde, licenciada em Música – variante de instrumento, ramo piano e
teclas, pela ESMAE/IPP, tendo sido aprovada por maioria a proposta de
equivalências apresentada pelo Diretor de Curso de Música.
o Pedido de creditação apresentado por Conceição Gomes Lourenço, atual
estudante da Licenciatura em Estudos Portugueses e Lusófonos e antiga
estudante da Licenciatura em Ensino de Português e Francês, tendo sido
aprovada por maioria a equivalência às UC propostas pela Presidente do CP.
Foi aprovado por unanimidade o relatório de progresso anual, apresentado por
Micaela Maria Assis de Aguiar, estudante do Doutoramento em Ciências da
Linguagem, na especialidade de Análise do Discurso, sob a orientação da Doutora Aldina
Marques.
Foi ratificado por unanimidade o parecer favorável da Presidente ao projeto apresentado
pela Doutora Sílvia Araújo e intitulado “Da planificação à textualização: a ferramenta
PlanTEXT”, com vista à candidatura ao concurso da Fundação Calouste Gulbenkian
Projetos Inovadores no Domínio Educativo.
Foi dado parecer favorável por unanimidade ao projeto apresentado pela Doutora Idalete
Dias e intitulado "Preservação, tratamento digital e disponibilização online da
correspondência dirigida a Camilo Castelo Branco" a submeter pelo ILCH ao concurso da
Fundação Calouste Gulbenkian Recuperação, Tratamento e Organização de Acervos
Documentais.
Na sequência de solicitação da RT, foram indicados os nomes dos docentes e proposta a
seguinte alteração de vagas para as opções UMinho 2016-17: Alemão (DEGE) – 45
vagas - Docentes: S1: Carina Eira, Azurém; S2: Natália Nunes, Gualtar.

As direções do DF e do DEINA informaram ainda que os docentes que lecionarão as Opções
UMinho propostas pelos respetivos departamentos serão o Doutor Manuel Curado e a Dr.ª Clara
Oliveira.
Foi ainda deliberado que a oferta curricular de Opções UMinho do próprio ILCH para 2016/2017
se destina exclusivamente aos estudantes pertencentes a Licenciaturas de outras UOEI que não o
ILCH.
•

Foram confirmadas as vagas e numerus clausus da oferta educativa pós-graduada
do ILCH para 2016-17, tendo sido indicada a necessidade de retificações, no documento
enviado pela RT, ao regime do Mestrado em ELSLE (regime b-learning); ao numerus
clausus do Mestrado em Estudos Luso-Alemães (15 vagas por instituição) e do Mestrado

•

Europeu em Lexicografia (10 vagas por instituição); e ainda ao nº mínimo de inscrições
do Mestrado Europeu em Lexicografia (não aplicável).
Foi aprovada por unanimidade a Adenda à Convenção de Cotutela entre a UMinho e a
Universidade Paris 8, visando a reinscrição em doutoramento por mais um ano (5º ano)
da estudante Ana Braz, mediante aceitação da Doutora Maria Aldina Marques
(orientadora UM) e Doutora Maria Helena Araújo Carreira (Un. Paris 8).

Campus de Gualtar, 7 de março de 2016.

