NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 15 de novembro de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 15 de novembro de 2017 foram tratados os
seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
•

De acordo com o calendário definido pela FCT, a apresentação dos relatórios dos centros
de investigação com vista à sua avaliação decorre entre hoje, 15 de novembro, e o final
do mês de janeiro;

•

Tem-se verificado demora em alguns processos do DocUM que ficam pendentes na
mesma pessoa demasiado tempo. Solicita-se aos diretores de departamento a
sensibilização dos docentes para este problema uma vez que as demoras, geralmente
em processos de natureza pedagógica, acabam por prejudicar os alunos;

•

Foi editado um novo e útil Material Didático para o Ensino da Língua Portuguesa, com
especial ênfase nos Direitos Humanos (livro de exercícios com soluções, nível B2), com
revisão científica pelo Doutor Henrique Barroso, responsável pelo PLE no BabeliUM;

•

Termina hoje a campanha de angariação de livros para a Guiné-Bissau. Agradece-se a
todos aqueles que contribuíram ou possam ainda contribuir;

•

A tomada de posse do novo Reitor da Universidade do Minho, Doutor Rui Manuel Costa
Vieira de Castro, ocorrerá no próximo dia 28;

•

A sessão comemorativa do 42.º aniversário do ILCH decorrerá no auditório B1 do CPII,
a partir das 15h do dia 14 de dezembro. Contaremos, como é já sabido deste órgão,
com uma palestra pelo Professor Onésimo Teotónio de Almeida, mas também com
atuações dos alunos de Música e Teatro. Proceder-se-á, igualmente, à entrega dos
prémios criados pelo ILCH para os melhores alunos do primeiro e segundo ciclos
finalistas no ano transato. No fim haverá um lanche de Natal. Todos os membros do

ILCH estão convidados e pede-se que todas as aulas dessa tarde sejam substituídas pela
presença dos alunos na cerimónia.

Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores
do ILCH que se encontram em anexo à ata (Doutores Maria do Carmo Pinheiro e Silva Cardoso
Mendes; Álvaro Iriarte Sanromán; Carlos Alberto Mendes de Sousa; José de Sousa Teixeira; Maria
Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques; Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira; Sérgio Paulo
Guimarães de Sousa; Cristina Maria Moreira Flores; Idalete Maria Silva Dias; Orlando Alfred Arnold
Grossegesse; Bernhard Josef Sylla; Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura; Pedro Dono Lopez; María
Rosa Martín-Penãsco Hurtado).
Alteração na distribuição do Serviço Docente no ano letivo de 2017/2018
Foram aprovadas alterações na distribuição do Serviço Docente para o ano letivo de 2017-2018
do Departamentos de Música (DM), do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos (DEGE)
e do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos (DEINA).
Aprovação de proposta de contratação e de renovação de Pessoal Docente
Especialmente Contratado
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas de contratação/renovação:
• Contratação do Doutor Giuseppe Ballaci, como Professor Convidado Equiparado a Professor
Auxiliar sem remuneração, pelo período de 9 meses (DFIL);
• Contratação do Doutor António Luís Silva Baptista, como Professor Convidado Equiparado
a Professor Auxiliar sem remuneração, pelo período de 9 meses (DFIL);
• Contratação da Doutora María Dolores Lerma Sanchis como Professora Convidada
Equiparado a Professor Auxiliar a 59%, pelo período de um ano (DER).
Aprovação de abertura de concursos de pessoal de carreira universitária
Foi aprovada por maioria, com um voto contra, a proposta do Conselho de Departamento de
Música para a abertura de 2 (duas) vagas para Professor Associado na área disciplinar de Estudos
Musicais.

Foi aprovada por unanimidade a proposta do Conselho de Departamento de Filosofia no sentido
de alterar a proposta já aprovada pelo órgão da abertura de 1 (uma) para 2 (duas) vagas para
Professor Associado na área disciplinar de Filosofia.

Aprovação de propostas de nomeação dos júris de concursos de professor associado
e de professor auxiliar, e da definição dos fatores de ponderação a aplicar aos
critérios de seleção, bem como dos respetivos parâmetros de avaliação;
- Foi aprovada por unanimidade a definição dos fatores de ponderação a aplicar aos critérios de
seleção, e os respetivos parâmetros de avaliação do concurso para Professor Auxiliar na área
disciplinar de Estudos Musicais.
- A proposta de constituição do júri do concurso para Professor Associado na área disciplinar de
Filosofia foi aprovada por unanimidade dos membros presentes com direito a voto, assim como
a definição dos fatores de ponderação a aplicar aos critérios de seleção, e os respetivos
parâmetros de avaliação.
Aprovação de proposta de admissão a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Licenciado António
Maria Ramalho Saraiva Russo Baião, no ramo de conhecimento em Filosofia, na especialidade de
Filosofia Social e Política, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Powerful Anarchism:
Contemporary Potitical Philosophy and Post-Structuralism”, sob a orientação do Doutor João
Manuel Cardoso Rosas, Professor Associado do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação do Doutor José Augusto Guterres
Barbosa Colen, Bolseiro de Pós-Doutoramento da FCT e membro integrado do Centro de Ética,
Política e Sociedade da Universidade do Minho.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Licenciada Susana
Ximena Orellana Mora, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade
de Linguística Inglesa, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Impairment and the
Expression of Prejudice: Representation of People with Disabilities in Brtitish and Ecuadorian Online
Tabloids”, sob a orientação da Doutora Isabel Cristina da Costa Alves Ermida, Professora

Associada com Agregação, do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Francisco
Mateus António Wache, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade
de Linguística Portuguesa, e o respetivo plano de trabalhos com o título “As construções de
relativização no Português de Moçambique”, sob a orientação da Doutora Maria do Pilar Pereira
Barbosa, Professora Associada, do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Apreciação de pedidos de reinscrição em doutoramento
Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Inês Tadeu Freitas
Gonçalves, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura - Cultura Norte-Americana, sob a
orientação do Doutor Jaime José Becerra Costa, Professor Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho.
Mediante parecer favorável do orientador, da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do
Conselho Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.
Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Sandra Isabel Cunha
de Sousa, estudante do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e
Culturas, 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 do orientador, da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do
Conselho Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.
Apreciação de relatório e parecer de progresso anual dos trabalhos de investigação
de 3º ciclo
Foi apreciado o relatório de progresso anual, apresentado por Vanda Andreia Santos Figueiredo,
estudante do Programa Doutoral: Modernidades Comparadas – Literaturas, Artes e Culturas, sob
a orientação da Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro, Professora Catedrática do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante o parecer favorável da orientadora, este
relatório foi aprovado por unanimidade.

Aprovação de candidatura a estágio científico avançado
Foi apreciada a candidatura a um Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento, pelo período
de 6 meses (01/11/2017 a 01/05/2018), na especialidade de Filosofia, apresentada por Saleta
de Salvador Agra, com o plano de trabalhos intitulado “Para a filosofia de la narración”, sob
orientação do Doutor Bernhard Josef Sylla, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho. Mediante parecer favorável do orientador e do Diretor de Departamento
de Filosofia, este pedido foi aprovado por unanimidade.

Parecer sobre pedido de reconhecimento ao nível do Grau de Licenciatura
Foi aprovado unanimidade conceder o reconhecimento, para fins académicos e profissionais, ao
nível do grau de licenciatura em Letras obtido na Universidade Estácio de Sá, requerida por Márcia
Félix de Araújo Dias, tendo em conta os pareceres das Doutora Joanne Madin Vieira Paisana e
Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira.
Outros Assuntos
- Foi aprovada por unanimidade a proposta de nomeação da Doutora Idalete Maria Silva Dias
como diretora do Mestrado Europeu em Lexicografia, apresentada pela atual direção do curso;
- Foi aprovado por unanimidade o pedido de prorrogação de entrega da tese de doutoramento
apresentado por Jane Maria Bastos Ewerton, aluna no ramo de conhecimento em Ciências da
Literatura, na especialidade de Literatura Inglesa, sob a orientação da Doutora Paula Alexandra
Varanda Ribeiro Guimarães, Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho.

Campus de Gualtar, 15 de novembro de 2017

