NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 13 de janeiro de 2016.
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 13 de janeiro de 2016 foram abordados os seguintes
assuntos:
Aprovação da ata da reunião realizada a 28 de outubro
Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião extraordinária do Conselho Científico do passado
dia 15 de dezembro.
Informações
As informações prestadas no âmbito da reunião encontram-se em anexo a esta nota informativa.
Alterações à Distribuição do Serviço Docente e do mapa de contratações do ILCH
para o ano letivo de 2015/16
Foram aprovadas algumas alterações à DSD do DEGE e DER, bem como ao mapa de contratações
destes departamentos e dos DF e DM, constando o mapa de contratações, bem como a versão
mais atualizada da DSD, em anexo à ata.
Propostas de contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado para o 2ºS
de 2015/16
Foram aprovadas as seguintes propostas de contratação:
• Contratação, como Leitor a 15%, pelo período de 6 meses, de Lu Yawei (DEA);
• Contratação, como Leitora a 38%, pelo período de 6 meses, de Tomoko Yaginuma
(DEA);
• Renovação do contrato, como Leitor a 25%, pelo período de 6 meses, de Pedro Filipe
de Azevedo Oliveira Marques Vieira (DEA);
• Renovação do contrato, como Leitora a 49%, pelo período de 6 meses, de Yu Yibing
(DEA);
• Renovação do contrato, como Leitor a 11,5%, pelo período de 6 meses, de Zhang Lijun
(Colaborador Hanban) (DEA);
• Renovação do contrato, como leitora a 59%, pelo período de 6 meses, de Silke Maria
Roettger (DEGE);
• Alteração do contrato, por seis meses, para Professora Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 55%, de Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado, atendendo
a que a mesma obteve em dezembro passado o grau de doutor, condicionada à decisão
da RT sobre orçamento do ILCH (DEGE);
• Alteração do contrato, por seis meses, para Leitora a 59%, pelo período de seis meses, de
Carina Faria da Reira Silva (DEGE);
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Contratação, como Leitora a 59%, pelo período de 6 meses, de Maria Clara de Almeida
Pedro de Jesus Oliveira (DEINA);
Contratação, como Leitor a 50%, pelo período de 6 meses, de João Jorge Coelho
Pereira (DEINA);
Contratação, a título excecional, como Leitor a 80%, pelo período de 6 meses, de João
Paulo Abreu Silva (DEINA);
Contratação, como Leitora a 30%, pelo período de 6 meses, de Maria Amélia Ribeiro
Carvalho (DEINA);
Contratação, como Leitora a 40%, pelo período de 6 meses, de Ana Sofia Bessa de
Carvalho (DEINA);
Contratação como Professora Convidada Equiparada a professora Auxiliar a 90%, pelo
período de 6 meses, a partir 15 de fevereiro de 2016, interrompendo o atual contrato
como leitora, de Ana Maria Cea Álvarez, condicionada à efetiva obtenção do grau de
doutor e à decisão da RT sobre orçamento do ILCH(DER);
Renovação do contrato, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 90%,
pelo período de 6 meses, de Carlos Pazos Justo (DER);
Renovação do contrato, como Leitora a 90%, pelo período de 6 meses, de Maria Luísa
Moreda Leirado (DER);
Renovação do contrato, como Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a
50% (30% a suportar por ETI do DER/área de Estudos Franceses e 20% a suportar pelo
DEINA/área de estudos teatrais), pelo período de 6 meses, de Maria Manuela da
Costa e Silva (DER);
Contratação, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 60%, pelo
período de 6 meses, de Giovani Tedesco (DER);
Renovação do contrato, como Leitora a 40%, pelo período de 6 meses, de Fernanda
Prazeres Ferreira Andrade (DER);
Nova contratação, como Leitora a 30%, pelo período de 6 meses, de María Rosa
Martín-Peñasco Hurtado (DER);
Contratação, como Assistente Convidado sem remuneração, pelo período de 6 meses, de
Tiago Cerejeira Fontes (DF);
Contratação, como Assistente Convidado a 25%, pelo período de 6 meses, de Adélio da
Costa Carneiro (DM);
contratação, como Assistente Convidada a 45%, pelo período de 6 meses, de Ana Soares
Barbosa Pinto Queirós (DM);
Contratação, como Assistente Convidado a 40%, pelo período de 6 meses, de Artur
Manuel de C. Pinho Maria (DM);
Contratação, como Assistente Convidado a 55%, pelo período de 6 meses, de Giosue De
Vincenti (interrompe contrato a 40% para iniciar novo contrato no arranque do 2ºS) (DM);
Contratação, como Assistente Convidado a 25%, pelo período de 6 meses, de Hélder
Danilo Pereira de Sousa (DM);
Contratação, como Assistente Convidada a 59%, pelo período de 6 meses, de Isolda
Crespi Rubio (DM);
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Renovação do contrato, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 15%,
pelo período de 6 meses, de Matias Nicolás Isolabella (DM);
Renovação do contrato, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 60%,
pelo período de 6 meses, de Pavel Gomzyakov (DM);
Contratação, como Assistente Convidada a 35%, pelo período de 6 meses, de Teresa
Filipa Barbosa Correia (DM);
Renovação do contrato, como Assistente Convidado a 59%, pelo período de 6 meses, de
Vítor Manuel Cunha Lima (DM).

Apreciação do Relatório-Síntese da UOEI referente ao ano letivo de 2014/15
Foi ratificado, por unanimidade, o Relatório-Síntese da UOEI referente ao ano letivo de 2014/15.
Alterações aos cursos do ILCH
Não foram incluídas na agenda do Senado Académico de 16 de dezembro passado, por decisão
do Vice-Reitor para o Ensino com base em deficiências formais nos respetivos dossiês, as
propostas de alteração aos cursos que estiveram em avaliação em 2013-14 (LA, LLE, EC e
Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue); do mesmo modo, não foi incluída nessa
mesma agenda pelo Vice-Reitor a proposta de alteração a EPL com a informação de se encontrar
indevidamente instruída, além de o IE ter manifestado entretanto a sua discordância quanto à
proposta de remoção de duas UC opcionais asseguradas até à data por aquele Instituto.
Não foi aprovada por aquele órgão a proposta de alteração ao Mestrado em Mediação Cultural e
Literária na sequência da discordância manifestada pelo ICS relativamente a algumas designações
e conteúdos de UC constantes do plano de curso.
Foram aprovadas em Senado as propostas de alteração à Licenciatura em Filosofia e ao Mestrado
em Ciências da Linguagem.
A pedido da Presidente do ILCH junto do Vice-Reitor, foi marcada no dia 21 dezembro uma reunião
restrita entre as presidências do ILCH, ICS e IE para se procurar chegar a um entendimento entre
as escolas quanto às discordâncias entretanto colocadas, sem o que informou o Vice-Reitor não
existirem condições para avançar com as propostas de alteração dos cursos. Tal não tendo sido
possível relativamente ao ICS, a presidência do ILCH retirou a proposta de alteração ao Mestrado
em Mediação Cultural e Literária, mantendo-se assim o plano atual do curso e as atuais
designações das UC. No que se refere ao IE, foi acordado explicitar, relativamente à proposta de
alteração à Licenciatura em Filosofia, que, na Opção Universal prevista no plano, o estudante
poderia escolher, entre outras, uma UC lecionada pelo IE. Esta explicitação foi ratificada por
unanimidade pelo CC.
Relativamente ao caso da Licenciatura em EPL, entre o dia 23 e o dia 28 dezembro, a pedido da
Diretora do DEPL, a Presidente do ILCH procurou ainda, junto do Presidente do IE, encontrar um
consenso quanto à alteração ao plano deste curso; uma vez que tal não foi possível e mantendose a posição da Reitoria sobre a inexistência de condições para submeter nestas circunstâncias

uma proposta de alteração à licenciatura, o curso foi submetido à avaliação pela A3ES com o
plano atual.
Face à não alteração do curso de EPL, a Presidente questionou o órgão sobre a viabilidade de
serem mantidas as propostas de alteração já aprovadas internamente aos cursos de línguas (LA,
LLE e EC); foi acordado que as direções de curso avaliariam entretanto esta situação e
comunicariam o seu parecer à Presidente do CC para transmissão posterior ao órgão. Foi
entretanto solicitada ao VRT informação sobre as retificações formais a introduzir nos dossiês dos
cursos em avaliação em 2013-14 para ressubmissão à nova reunião do Senado Académico
prevista para finais de janeiro.
Propostas de júris de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a constituição de júri de provas de doutoramento em Ciências da
Cultura, especialização em Cultura Norte-Americana, com o título ““Perspectives on American
Idealism since 1945”, sob orientação do Doutor Jaime Costa, requeridas pelo Mestre João Jorge
Coelho Pereira.
Admissões a doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Licenciado João
Marcelo Mesquita Martins, no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura, na
especialidade de Culturas do Extremo Oriente, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Mitos
Chineses de Origem: Envolvências Filosóficas e Perspetivas Contrastivas”, sob a orientação do
Doutor João Mendes, Professor Auxiliar, do Departamento de Filosofia, e da Doutora Sun Lam,
Professora Associada do Departamento de Estudos Asiáticos, ambos do ILCH.
Outros Assuntos
• Foram aprovados os seguintes pedidos de reinscrição para término da tese:
o Requerimento apresentado por João Miguel da Costa Peixe, estudante do
Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de Cultura Clássica, sob
a orientação do Doutor José Manuel Robalo Curado, Professor Auxiliar, e
coorientação da Doutora Ana Lúcia Curado, Professora Auxiliar do ILCH.
o Requerimento apresentado por Ana Teresa Varajão Moutinho Pereira
Correia, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem, na
especialidade de Linguística Aplicada, sob a orientação da Doutora Sílvia Araújo,
Professora Auxiliar do ILCH.
o Requerimento apresentado por Isabel Joana Aguiar Santos, estudante do
Doutoramento em Ciências da Linguagem, na especialidade de Sociolinguística,
sob a orientação da Doutora Pilar Barbosa, Professora Associada do ILCH.
o Requerimento apresentado por apresentado por Lívia Maria Bastos Vivas,
estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de Cultura
Inglesa, sob a orientação da Doutora Joanne Paisana, Professora Auxiliar do ILCH.
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Foi aprovado o requerimento para prorrogação do prazo de término e entrega da tese,
pelo período de 4 meses de acordo com a licença de Maternidade, apresentado por Lu
Yawei, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem - Linguística Aplicada.
Foi aprovado o requerimento apresentado Licenciada Diana Moreira de Oliveira a
solicitar a redação da tese de doutoramento na língua inglesa.
Foram aprovadas as seguintes candidaturas a Pós-doutoramento:
o Projeto de pós-doutoramento de Carlos Luciano Silva Coutinho, docente da
Universidade de Brasília – UnB, sob orientação do Doutor Manuel Curado (DF),
intitulado “Medicina e Psicologia na Antiguidade: O pharmakós químico e mítico
em Homero, Eurípides e Platão“.
o Projeto de pós-doutoramento de Ana Paula Teixeira de Almeida Vieira
Monteiro, investigadora da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, sob
orientação do Doutor Manuel Curado (DF), intitulado “Cuidar em Enfermagem:
Cyborgs, biotecnologias e cuidados digitais.
Foram aprovados, tendo em vista a emissão de cartas de pré-aceitação de candidaturas
a doutoramento, para efeitos de obtenção de uma bolsa no âmbito do projeto MARHABA
- ERASMUS MUNDUS Ação 2 – lote geográfico Iémen, Irão e Iraque, os seguintes projetos
de doutoramento de estudantes:
-- Projeto de doutoramento de Fadi Butrus K Habash, Assistant-Lecturer da University
of Mosul, College of Education For Humanities, Department of English, Iraq, na área dos
estudos ingleses de norte americanos, sob orientação da Doutora Paula Guimarães
(DEINA), intitulado “The Aesthetic Values and Visual Poetics in Trauma Poetry of Iraqi and
Anglo-American Women Poets: A Comparative Study”.
- Projeto de doutoramento de Jameel Ahmed Farea Al Ghaberi, Teacher of English,
Education College,Thamar University, Yemen, na área dos estudos ingleses de norte
americanos, sob orientação da Doutora Margarida Pereira (DEINA), intitulado “Postcolonialism and Arab Anglophone Fiction: A Bridge of Communication to Intiate Dialogue
Between the West and the Arab World.”
Na sequência de anterior proposta da Presidente quanto a hipóteses de definição de
critérios para o registo das horas de orientação de teses e dissertações na
distribuição de serviço dos docentes, e não tendo entretanto sido recebidas propostas
departamentais neste sentido nem equacionada uma homogeneização das OT nas
recentes propostas de alteração dos planos de cursos dos vários mestrados, o órgão foi
de parecer que este assunto deveria ser por agora abandonado.
Com base no requerimento apresentado pela docente, e de acordo com o previsto na
lei, foi aprovada por unanimidade e dos membros presentes a contratação da Doutora
Alexandra Maria Lafaia Machado Abranches, do Departamento de Filosofia,
como Professora Auxiliar da Universidade do Minho em período experimental.

Campus de Gualtar, 25 de janeiro de 2016.

