NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 12 de outubro de 2016.
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 12 de outubro de 2016 foram apreciados os
seguintes assuntos:
Distribuição do Serviço Docente para o ano letivo de 2016/17
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração da DSD do Departamento de Música,
concernente à carga horária para Estágio Profissional, sem variação do valor global anteriormente
aprovado.

Aprovação Contratações de Pessoal Docente Especialmente Contratado para
2016/2017
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de contratação e de renovação dos contratos a
seguir enunciados:
•

Renovação do contrato do Dr. Pedro Miguel Pires de Oliveira Neves, como Assistente
Convidado, a 25%, pelo período de seis meses (DM);

•

Contratação do Doutor Ilja Chaimovitsj Grubert como Professor Convidado, Equiparado a
Professor Auxiliar a 55%, pelo período de um ano (DM);

•

Contratação do Doutor Eliot Alexander Lawson Walton como Professor Convidado,
Equiparado a Professor Auxiliar a 85%, pelo período de um ano (DM);

•

Contratação do Dr. Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado, a 35%,
pelo período de seis meses (DM);

•

Contratação do Dr. Vítor Silva de Faria, como Assistente Convidado, a 45%, pelo período
de seis meses (DM);

•

Contratação do Dr. José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães Maia, como Assistente
Convidado, a 25%, pelo período de seis meses (DM);

•

Contratação do Drª Svetlana Mikaylishcheva, como Assistente Convidada, a 15%, pelo
período de seis meses (DM);

•

Contratação do Drª Dânia Pinheiro Araújo, como Assistente Convidada, a 10%, pelo
período de seis meses (DM);

•

Contratação do Doutora Herminda Otero Doval, como Leitora, a 10%, pelo período de seis
meses (DER-Esp.);

•

Contratação do Doutor Nuno Miguel de Sousa Capelo Cardoso, como Professor
Convidado, Equiparado a Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses (DEINATeatro);

•

Contratação do Doutor Fadi Skeiker, como Professor Convidado, Equiparado a Professor
Associado a 65%, pelo período de um ano (DEINA-Teatro).

Relatórios de licença sabática

Foram apresentados pelo Presidente os Relatórios de Licença Sabática dos Doutores Margarida Isabel
Esteves da Silva Pereira (referente ao período entre 01 de março e 31 de agosto de 2014); Mário
Manuel Lima Matos (referente ao primeiro e segundo semestres do ano letivo de 2013/2014) e
Henrique Barroso (referente ao período entre 01 de março e 31 de agosto de 2014).
O Presidente informou que na sequência do anunciado na anterior reunião foi já implementado
nos serviços administrativos de apoio aos Departamentos um registo das licenças sabáticas, por
cada docente, com os elementos então mencionados (indicação do período de tempo de cada
licença gozada, dos anos de serviço relevantes para o efeito, da apresentação do relatório, dos
pareceres do Conselho do Departamento e do Conselho Científico, entre outros). Este registo está
ainda a ser aperfeiçoado, e será objeto de acompanhamento pela Presidência, de modo que antes
da apresentação de novos pedidos de licença sabática ao CC será primeiramente identificado se
a situação em apreço cumpre os requisitos estabelecidos, nomeadamente se o Conselho de
Departamento assume o compromisso de assegurar o serviço docente; bem ainda, no caso de ter
sido concedida uma anterior licença, se o relatório foi apresentado, nos termos definidos no nº 4
do art.º 70º do E.C.D.U.
Decisão final sobre a cessação dos trabalhos de investigação da estudante de
doutoramento Marcelina Júlia Gomes Bittencourt

O Presidente fez um breve enquadramento da situação, recordando que na reunião do Conselho
Científico de 8 de junho foi analisado o Parecer do Conselho de Departamento de Estudos
Portugueses e Lusófonos, que se pronunciou negativamente sobre a continuidade dos trabalhos
da estudante de doutoramento, atentas as razões aduzidas no Parecer do orientador da UMinho
e do coorientador da tese, que concluiu ser inviável a continuação do projeto. O Conselho Científico
deliberou então, por unanimidade, por apropriação da fundamentação contida nos pertinentes
Pareceres, recusar provisoriamente o prosseguimento dos trabalhos de investigação da
doutoranda em causa, com a consequente anulação da inscrição no ciclo de estudos.
A interessada foi notificada, nos termos legais, da decisão provisória do Conselho Científico no
sentido da cessação dos seus trabalhos de investigação, para exercício do direito de audiência
prévia, não se tendo conformado e apresentado alegações escritas.
Tudo ponderado, e analisado o processo, os membros do CC deliberaram, por unanimidade,
converter em definitiva a decisão tomada pelo Conselho Científico no dia 8 de junho de 2016 sobre
a cessação dos trabalhos de investigação da estudante de doutoramento Marcelina Júlia Gomes
Bittencourt.
Admissões e reinscrições em doutoramento
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Joaquim Sapalo Castilho Cacumba, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem,
na especialidade de Linguística Aplicada, e o respetivo plano de trabalhos com título
“Competências de literacia académica bilíngue (português/inglês) dos graduandos em

ensino de língua inglesa em Angola”, sob a orientação da Doutora Cristina Moreira Flores,
Professora Auxiliar, do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos, do Instituto de
Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Eduardo Jorge Costa Pinto, no ramo de conhecimento de Filosofia, na especialidade
Filosofia Social e Política, e o respetivo plano de trabalhos com título “O rendimento básico

incondicional como ferramenta de alter globalização: o caminho a percorrer da teoria à
implementação de um projeto piloto em Portugal”, sob a orientação do Doutor Nathaniel
Roberto Buil Merrill, Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar do

Departamento de Filosofia, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do
Minho.
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Rui Manuel da Veiga Pereira, no ramo de conhecimento de Filosofia na especialidade
Filosofia da Mente, e o respetivo plano de trabalhos com título “Acerca dos fundamentos

neurobiológicos e do giro mentalista da filosofia da mente em John Searle: crítica filosófica
do naturalismo biológico à inteligência artificial e ao cognitivismo”, 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.
•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Vanda Andreia
Santos Figueiredo, estudante do Doutoramento em Modernidades Comparadas:
Literaturas, Artes e Culturas. Mediante parecer favorável da orientadora e da Presidente
do Conselho Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.

•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Tânia Patrícia
Leite Ribeiro dos Reis Azevedo, estudante do Doutoramento em Ciências da Literatura, na
especialidade de Literatura Inglesa, sob a orientação da Doutora Maria Filomena
Rodrigues Louro, Professora Associada do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho. Mediante parecer favorável da orientadora e da Presidente do
Conselho Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.

•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Norma dos
Santos Ferreira, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de
Cultura Inglesa, sob a orientação da Doutora Margarida Isabel Esteves Silva Pereira,
Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Mediante parecer favorável da orientadora e da Presidente do Conselho Pedagógico, este
pedido foi aprovado por unanimidade.

•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Sofia Daniela
Ferreira Barreiro, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem, na

especialidade de Linguagem e Cognição, sob a orientação do Doutor Álvaro Iriarte
Sanromán, Professor Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho. Mediante parecer favorável do orientador e da Presidente do Conselho
Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.
•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por María Dolores
Lerma Sanchis, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem, na especialidade
de Linguística Aplicada, sob a orientação do Doutor Álvaro Iriarte Sanromán, Professor
Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante
parecer favorável do orientador e da Presidente do Conselho Pedagógico, este pedido foi
aprovado por unanimidade.

•

Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Pedro Manuel
Ribeiro de Sousa Meneses, estudante do Doutoramento em Ciências da Literatura, na
especialidade de “Literatura Comparada”, sob a orientação da Doutora Eunice Maria Silva
Ribeiro, Professora Catedrática do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho. Mediante parecer favorável da orientadora e da Presidente do Conselho
Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.

Relatórios de Progresso anual de trabalhos de doutoramento
Foi apreciado 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, Professora Auxiliar do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante parecer favorável da orientadora, este
pedido foi aprovado por unanimidade.
O Presidente referiu que, conforme avançado na última reunião do Conselho Científico, está em
curso o processo com vista à avaliação contínua do progresso dos estudantes de doutoramento,
salientando a importância da apreciação dos relatórios de progresso anuais que têm de ser
acompanhados do(s) parecer(es) com a análise dos respetivos orientadores, nos termos definidos
no Regulamento Académico. Assim, futuramente, serão identificadas as situações em que o

estudante não apresenta atempadamente o relatório, sendo que, nos termos anteriormente
referidos, caberá então ao orientador instá-lo a fazê-lo, sob a cominação de disso informar o
Conselho Científico, que emitirá nesse caso parecer negativo.
Proposta de constituição de Júri de Doutoramento
Foi aprovada a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento em Filosofia, com a
tese intitulada “A Intimidade da Mente - Neurofilosofia, Estética e Cultura Contemporânea”
requerida do Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso. O júri é constituído pelos Doutores
Edmundo Manuel Porém Balsemão Pires, Professor Catedrático do Departamento de Filosofia,
Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; Magda Eugénia
Pinheiro Brandão Costa Carvalho Teixeira, Professora Auxiliar do Departamento de História,
Filosofia e Ciências Sociais da Universidade dos Açores; José Manuel Robalo Curado, Professor
Auxiliar do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho; Vítor Manuel Ribeiro de Moura, Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia do
Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Pedro Miguel Páscoa dos
Santos Martins, Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho.
Designação do Diretor do ciclo de Estudos Conducente ao Grau de Mestre em
Mediação Cultural e Literária
O Presidente transmitiu que na sequência da apreciação do Relatório Preliminar da CAE sobre o
Mestrado em Mediação Cultural e Literária, e da condição imposta de só ser concedida uma
aprovação condicionada ao curso mediante a substituição do Coordenador, o Diretor de curso,
embora discordando dessa condição, havia decidido demitir-se do cargo, nos termos constantes
do documento enviado ao Conselho Científico.
Assim, impondo-se a respetiva substituição, o Presidente propôs ao Conselho Científico que fosse
designada como Diretora do Curso em causa a Doutora Idalete Maria Silva Dias, do DEGE.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
Outros assuntos

Foi apreciado o pedido de alteração de mudança de orientação da doutoranda Fernanda Felisbela
Manuel da Costa dos Santos Benedito, estudante do Doutoramento em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas. As Doutoras Elena Brugioni e Joana Passos passam a
coorientadoras e a Doutora Ana Gabriela Macedo a orientadora. Mediante pareceres favoráveis
das coorientadoras e da orientadora/Diretora de Curso, este pedido foi aprovado por unanimidade.
Foi apreciado o pedido de alteração ao título de tese de doutoramento (de ”Análise contrastiva da

receção de material audiovisual de Portugal em Espanha e de Espanha em Portugal e as suas
implicações didáticas na formação de tradutores” para “Tradução audiovisual e transferência
intercultural: a legendagem dos filmes de Pedro Almodóvar em português europeu”) da
doutoranda María Dolores Lerma Sanchis, estudante do Doutoramento em Ciências da
Linguagem, na especialidade de Linguística Aplicada, sob a orientação do Doutor Álvaro Iriarte
Sanromán, Professor Associado do Instituto de Letras e Ciências Humanas. Mediante parecer
favorável do orientador, este pedido foi aprovado por unanimidade.
O Conselho Científico emitiu parecer favorável ao pedido de suspensão de contagem de prazo,
nos termos do disposto no nº 2 do artº 142º do Regulamento Académico para a entrega da tese
de doutoramento em Ciências da Literatura, na especialidade de Teoria da Literatura, do
doutorando André Ferdinand Takounjou Ngueho, em face da excecionalidade das razões
apresentadas.
Por último, o Presidente propôs ao Conselho Científico que considerasse a possibilidade de aceitar
a proposta apresentada à academia pelo Conselho Geral no sentido de enviar a esse órgão de
governo eventuais propostas de alteração aos Estatutos da Universidade que devam ser apreciadas
com vista à sua incorporação no texto final a produzir, e nesse contexto, ser ponderada a
possibilidade de mudança de designação do ILCH com vista à introdução das artes no nome da
escola. O assunto foi discutido, e sendo consensual o interesse na possibilidade de alteração da
designação, o Presidente avançou com propostas alternativas, a saber, “Instituto de Letras, Artes
e Ciências Humanas” e “Escola de Letras e Artes”. Foram ainda sugeridas outras designações
possíveis por membros do órgão.
Entendeu o CC que a eventual mudança deveria ser acompanhada de uma alargada reflexão no
seio do ILCH, condicionada embora pelas limitações temporais impostas pelo calendário fixado

pelo Presidente do Conselho Geral. Posto isto, foi decidido que será promovida uma consulta
pública aos docentes e trabalhadores não docentes, para pronúncia acerca desta questão, a
realizar por meios eletrónicos.
Posteriormente, o assunto será submetido ao Conselho do Instituto, para decisão.

Campus de Gualtar, 12 de outubro de 2016.

