NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 19 de julho de 2016
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 19 de julho de 2016 foram apreciados os seguintes
assuntos:

1. Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral.
Relativamente às licenças sabáticas informou que tinham sido enviados à Reitoria os diferentes
Relatórios recebidos, em conformidade com a indicação transmitida, alertando para a
obrigatoriedade legal da sua apresentação, conforme estabelecido no artigo 77º do ECDU; a este
propósito transmitiu ainda que a partir de setembro será implementado nos serviços
administrativos de apoio aos Departamentos um registo das licenças sabáticas, por cada docente,
contendo a 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.
Seguidamente, informou que a estudante de doutoramento Marcelina Bittencourt apresentou
alegações escritas na sequência da notificação para exercício de audiência prévia, face ao projeto
de decisão do Conselho Científico tomado na anterior reunião, no sentido da cessação dos seus
trabalhos, com a consequente anulação da matrícula no doutoramento. No entanto, como a
interessada protelou até ao final do prazo do aviso de receção o levantamento da carta e depois
apresentou a pronúncia no limite do termo do prazo legal, já após o envio da Convocatória desta
reunião, considerou-se que não havia tempo útil para os orientadores exercerem o direito ao
contraditório, bem como para depois de tudo ponderado se proceder à análise da matéria alegada,
de modo a habilitar o Conselho Científico a tomar fundamentadamente a decisão definitiva. Assim
sendo, será tudo submetido ao CC na próxima reunião.
O Presidente referiu ainda que o CC deve observar o disposto no artigo 135º do Regulamento
Académico, pelo que a partir de setembro devem ser estabelecidas as metodologias de avaliação
adequadas à avaliação contínua do progresso dos estudantes de doutoramento, bem como à

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. Caso
o estudante não apresente atempadamente o relatório, deverá o orientador instá-lo a fazê-lo, sob
a cominação de disso informar o Conselho Científico, que emitirá parecer negativo. Persistindo a
situação de incumprimento, o orientador deve dar conta disso ao CC.
No que respeita ao funcionamento do CC, designadamente nas deliberações a tomar, o Presidente
informou que na sequência da questão suscitada posteriormente à reunião, acerca da abstenção
dos membros do Conselho, e tendo em conta a nova redação do artigo 85º do E.C.D.U. (alteração
introduzida pelo Decreto - Lei nº 205/ 2009, de 31 de agosto), pediu um esclarecimento à Reitoria,
tendo sido transmitido que em face do disposto nesse normativo não são legalmente permitidas
abstenções nas deliberações proferidas em matérias tratadas no âmbito do Estatuto.
Por outro lado, aproveitou para salientar que de acordo com o estabelecido no art.º 30º do C.P.A.
é proibida a abstenção aos membros dos órgãos deliberativos, no exercício de funções consultivas.
Assim sendo, na presente reunião serão observadas estas regras nas deliberações a tomar nos
diferentes pontos da agenda em que forem aplicáveis.
Foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores do ILCH
que se encontram em anexo à ata.

2. Distribuição do Serviço Docente para o ano letivo de 2016/17
Foi aprovada por unanimidade a alteração do Serviço Docente do DEGE e do DEPL para o ano
letivo de 2016/2017, resultante essencialmente do facto do Doutor Álvaro Iriarte ter sido eleito
Diretor do Departamento do DEPL e, consequentemente, ter solicitado a redução do serviço
docente que lhe estava inicialmente atribuído.
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração da DSD do Departamento de Música.

3. Contratações de Pessoal Docente Especialmente Contratado para 2016
Foram aprovadas, por unanimidade, as renovações e contratações a seguir enunciadas:
•

Renovação da contratação da Dra. Carina Faria da Eira, como Leitora a 59% pelo
período de seis meses (DEGE);

•

Renovação da contratação do Dr. José Luís Pimenta Lopes, como Leitor a 25%
pelo período de seis meses (DEGE);

•

Renovação da contratação da Dra. Maria Natália Fernandes Nunes, como
Leitora a 59% pelo período de um ano (DEGE);

•

Renovação da contratação da Dra. Silke Maria Roettger, como Leitora a 59% pelo
período de seis meses (DEGE);

•

Contratação da Doutora Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado, como
Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 55%, pelo período de um
ano (DEGE);

•

Contratação da Dra. Ana Sofia Bessa de Carvalho, como Leitora a 50% pelo
período de seis meses (DEINA);

•

Renovação da contratação do Doutor Fernando Gonçalves Ferreira Alves, como
Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 90% pelo período de um ano
(DEINA);

•

Contratação do Doutor João Jorge Coelho Pereira, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 50%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

Renovação da contratação do Dr. João Paulo Abreu Silva, como Leitor a 80%,
pelo período de seis meses (DEINA);

•

Contratação da Dra. Maria Amélia Ribeiro Carvalho, como Leitora a 90%, pelo
período de seis meses (DEINA);

•

Contratação da Dra. Maria Clara de Almeida Pedro de Jesus Oliveira, como
Leitora a 80%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

Renovação da contratação do Mestre Bruna Patrícia Cardoso Peixoto, como Leitora
a 84%, pelo período de um ano (DEA);

•

Renovação da contratação do Mestre João Marcelo Mesquita Martins, como
Leitor a 56%, pelo período de um ano (DEA);

•

Contratação da Mestre Lu Yawei, como Leitora a 25%, pelo período de seis meses
(DEA);

•

Contratação da Mestre Tomoko Yaginuma, como Leitora a 50%, pelo período de
seis meses (DEA);

•

Renovação da contratação da Dra. Yu Yibing, como Leitora a 40%, pelo período de
seis meses (DEA);

•

Contratação do Mestre Zhang Lijun, como Leitor a 11%, pelo período de seis meses
(DEA);

•

Contratação da Doutora Kuniko Ukai, como Professora Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 80%, pelo período de ano (DEA);

•

Contratação da Dra. Megumi Im, como Leitora a 10%, pelo período de seis meses
(DEA);

•

Contratação do Dr. Tiago Morais Ribeiro de Sousa como Assistente Convidado
sem remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);

•

Contratação do Dr. Luís Miguel Teixeira Pereira como Assistente Convidado
sem remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);

•

Contratação da Dra. Sara Tiago Gonçalves como Assistente Convidada sem
remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);

•

Renovação do contrato do Dr. Tiago de Moura Leitão Cerejeira Fontes como
Assistente Convidado sem remuneração pelo período de um ano (DFIL);

•

Contratação da Doutora Maria Manuela Costa e silva, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 40%, pelo período de seis meses (DERF);

•

Contratação da Doutora Maria da Conceição Teixeira Varela como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 90%, pelo período de um ano (DER-F);

•

Renovação da contratação da Dra Fernanda Prazeres Ferreira Andrade, como
Leitora a 40%, pelo período de seis meses (DER-F);

•

Contratação do Doutor Giovanni Battista Tedesco como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 70%, pelo período de seis meses (DER-I);

•

Contratação do Doutor Carlos Pazos Justo como Professor Convidado Equiparado
a Professor Auxiliar a 90%, pelo período de um ano (DER-E);

•

Renovação da contratação da Dra. Maria Luísa Moreda Leirado como Leitora a
90%, pelo período de seis meses (DER-E);

•

Renovação da contratação da Dra. Maria Dolores Lerma Sanchis como Leitora
a 59%, pelo período de seis meses (DER-E);

•

Renovação do contrato da Doutora Maria Herminda Otero Doval, como
Assistente convidada sem remuneração, pelo período de um ano (Protocolo El Corte
Inglês) (DER-E);

•

Renovação do contrato do Dr. Fernando Groba Bouza como Leitor a 60% pelo
período de um ano (Protocolo Xunta da Galiza) (DER-E);

•

Contratação da Dra. María Rosa Martín_Peñasco Hurtado, como Leitora a
70%, pelo período de seis meses (DER-E);

•

Renovação da contratação de Dr. Aldo Salvetti como Assistente Convidado a 50%,
pelo período de seis meses com início de funções a 6 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Adélio da Costa Carneiro como Assistente Convidado a 20%,
pelo período de seis meses com início de funções a 2 de setembro (DMúsica);

•

Contratação da Dra Ana Soares Barbosa Pinto de Queirós como Assistente
Convidada a 30%, pelo período de seis meses com início de funções a 3 de outubro
(DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. António Luís Oliveira Ribeiro como Assistente
Convidado a 59%, pelo período de um ano com início de funções a 4 de outubro
(DMúsica);

•

Contratação do Dr. Artur Manuel de Castro Pinho Maria como Assistente
Convidado a 59%, pelo período de seis meses com início de funções a 2 de setembro
(DMúsica);

•

Contratação do Dr. Bruno Adriano Alves Dias Rafael como Assistente Convidado
a 55%, pelo período de seis meses com início de funções a 6 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Giosuè De Vincenti como Assistente Convidado a 40%, pelo
período de seis meses com início de funções a 19 de setembro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Hélder Danilo Pereira de Sousa como Assistente Convidado
a 15%, pelo período de seis meses com início de funções a 28 de setembro
(DMusica);

•

Contratação da Dra Isolda Crespi Rubio como Assistente Convidada a 59%, pelo
período de seis meses com início de funções a 3 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. José Gil Pacheco Soares de Magalhães como Professor
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano com início
de funções a 17 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. José Pedro da Costa Leite Telles de Freitas como
Assistente Convidado a 50%, pelo período de seis meses com início de funções a 1
de setembro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Manuel de Jesus da Silva e Sousa como Assistente
Convidado a 40%, pelo período de seis meses com início de funções a 19 de outubro
(DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. Manuel Lopes Simões como Assistente
Convidado a 59%, pelo período de um ano com início de funções a 1 de setembro
(DMúsica);

•

Contratação do Dr. Mateusz Stasto como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 50%, pelo período de seis meses com início de funções a 1 de
setembro (DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. Matias Nicolás Isolabella como Professor
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 15%, pelo período de um seis meses
com início de funções a 15 de setembro (DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. Nuno Manuel Calheno Arrais como Assistente
Convidado a 40%, pelo período um ano com início de funções a 5 de outubro
(DMúsica);

•

Renovação da contratação do Doutor Nuno Mendes Moreira Aroso como
Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano
com início de funções a 5 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Paulo Pinto Pereira de Barros como Assistente Convidado a
20%, pelo período de seis meses com início de funções a 12 de setembro (DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. Pavel Gomzyakov como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 60%, pelo período de seis meses com início de
funções a 22 de setembro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Pedro Manuel Gonçalves Oliveira como Assistente
Convidado a 15%, pelo período de seis meses com início de funções a 1 de setembro
(DMúsica);

•

Contratação do Dr. Ricardo Filipe Vilares como Assistente Convidado a 10%, pelo
período de seis meses com início de funções a 1 de setembro (DMúsica);

•

Renovação da contratação do Dr. Roberto Erculiani como Assistente Convidado a
50%, pelo período de um ano com início de funções a 1 de outubro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Roberto Valdés como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses com início de funções a 1 de
setembro (DMúsica);

•

Contratação da Dra Sophie Martine Arbuckle como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 10%, pelo período de seis meses com início de
funções a 14 de setembro (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Vasco Silva de Faria como Professor Convidado Equiparado
a Professor Auxiliar a 90%, pelo período de um ano com início de funções a 17 de
outubro (DMúsica).

Ficaram por aprovar as propostas de contratação da Área do Teatro, por não terem sido
atempadamente enviadas para o Conselho Científico; no entanto, dada a urgência na renovação
dos contratos, foi decidido, a título excecional, que todos os membros seriam posteriormente
ouvidos, por escrito, através de meios eletrónicos, num prazo previamente fixado, e caso fosse
dada a sua anuência, a decisão seria posteriormente ratificada na próxima reunião do órgão.

4. Contribuições para o relatório do Conselho Científico sobre a investigação no
ILCH
O Presidente do Conselho Científico transmitiu que tinha recebido indicações do Serviço para a
Garantia da Qualidade (SGAQ) para a elaboração do Relatório-Síntese dos Conselho Científico,
referente às atividades desenvolvidas no ano de 2015, na sequência da Circular VRT/GD-08/2016
que contém a informação relevante para a implementação deste processo, e que a submissão do
relatório é da responsabilidade do Presidente do Conselho Científico da UOEI, com possibilidade
de subdelegação. O Presidente informou que facultou o acesso ao seu conteúdo a todos os
membros do Conselho Científico, para efeitos de consulta e acompanhamento do processo através
da funcionalidade de delegação disponível no sistema, visto que previamente à sua submissão o
relatório deve ser discutido e aprovado em reunião do Conselho Científico, pelo que pediu
contributos aos membros.
Em face dos prazos estabelecidos, havendo uma impossibilidade prática de ser agendada uma
nova Reunião do Conselho Científico para aprovação do Relatório, o Presidente propôs que fosse
aprovada a seguinte metodologia: os contributos recebidos seriam sempre que possível

incorporados no projeto de Relatório, e depois de ultimada a versão final esta seria enviada por
correio eletrónico a todos os membros. Esta proposta foi aprovada por unanimidade

5. Parecer sobre alteração ao Regulamento do Centro de Estudos Humanísticos
Foi objeto de parecer favorável, por unanimidade, a alteração ao Regulamento do Centro de
Estudos Humanísticos - artigos 7º, nº 1, alínea c) e 8º, nº 4 - visando harmonizar a designação
dos Diretores Adjuntos pelo Diretor, independentemente de este ter sido eleito através da
apresentação de uma propositura ou de eleição nominal.

6. Apreciação dos Relatórios de Licença Sabática da Doutora Pilar Barbosa e do
Doutor João Manuel Cardoso Rosas
Foram apresentados pelo Presidente os Relatórios de Licença Sabática dos Doutores Maria Pilar
Pereira Barbosa, referente ao período de sabática 01 de setembro de 2013 e término a 28 de
fevereiro de 2014; e João Manuel Cardoso Rosas, referente ao período de sabática de 01 de
setembro de 2014 a 28 de fevereiro de 2015.
7. Apreciação de um pedido de reinscrição em doutoramento
Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por
Fernanda Maria Cardoso Pereira Vizcaíno, estudante do Doutoramento em “Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Cultura”, mediante os pareceres em sentido favorável da Diretora
de Curso, da Orientadora e da Presidente do Conselho Pedagógico.
8. Revisão dos Estatutos da Universidade do Minho
O Presidente do Conselho Científico referiu que de acordo com os Comunicados I e II do Presidente
do Conselho Geral, de 8 de Junho, difundidos universalmente, foi aberto um novo processo de
revisão dos Estatutos da Universidade do Minho, tendo sido convidada toda a academia a fazer
chegar a esse órgão, até 30 de Setembro, os contributos que entendesse dever apresentar, de
modo a serem avaliadas até 15 de novembros as contribuições recebidas, bem como as que
resultarem da sua própria discussão interna. De acordo com o Comunicado II, o Conselho Geral
interpelou diretamente as UOEI, através dos seus órgãos próprios, a debaterem a revisão em
causa, e a formularem, elas próprias, também até 30 de setembro, as suas próprias propostas,

de modo a serem discutidas naquele órgão, com vista à sua apreciação e incorporação no texto
final a produzir
No entanto, a maioria dos Presidentes das UOEI, em face do calendário fixado, entendem não ser
viável, nem oportuna, a discussão no seio das mesmas com vista à referida revisão, antes devendo
esse processo ser adiado. Assim, o Presidente submeteu o assunto à consideração do Conselho
Científico, para validar, ou não, este entendimento; sendo que, caso fosse sufragado, seria então
transmitido ao Presidente do Conselho Geral. Este entendimento foi validado por unanimidade
pelos membros do Conselho Científico.
9. Pedido de dispensa de serviço docente de professor do DEPL para 2016/17;
Na sequência da solicitação formulada na reunião do Conselho Científico do dia 8 de junho, no
sentido do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos considerar a possibilidade de
assegurar o serviço docente a cargo da Doutora Ana Lúcia Curado com recursos próprios, para
posterior reapreciação no Conselho Científico, visto não ser possível a contratação de docentes
convidados como contrapartida da concessão da licença sabática, o Conselho do Departamento,
em reunião realizada no dia 1 de julho, conforme Parecer anexo à ata, decidiu manter a anterior
posição, nos mesmos termos, associando à concessão da licença a contratação de dois
Assistentes Convidados a 20% e a 15%, invocando que essa contratação seria assegurada com
“verbas próprias do DEPL/ILCH, de 0,35 ETI”, entendendo ser essa a forma de assegurar o
funcionamento de várias UC obrigatórias da área de Estudos Clássicos no ano letivo 2016-2017,
em virtude da Doutora Ana Lúcia Curado ser a única docente do grupo disciplinar de Estudos
Clássicos.
A este propósto, o Presidente referiu que a gestão das verbas do ILCH, tal como a dos demais
UOEI, rege-se pelo disposto no Despacho RT-04/2016, não havendo afetação de “verbas próprias”
pelas subunidades/Departamentos, como por vezes é veiculado, antes uma afetação global nos
termos do mesmo Despacho, estando a respetiva gestão e execução a cargo dos Presidentes. O
Presidente relembrou aos membros do Conselho Científico que os pedidos de licença sabática
devem ter sempre como pressuposto a garantia do serviço docente por parte do respetivo
departamento sem contratações excecionais para o efeito.
Submetida a proposta a votação, registaram-se os seguintes resultados: 13 votos a favor; 7 votos
contra. Consequentemente, a proposta do Departamento foi aprovada por maioria.

10. Pedido de isenção da componente institucional do ILCH de uma prestação de
propina de doutoramento apresentada pela Dra. Maria Dolores Lerma Sanchis
Foi apreciado o pedido de isenção da componente institucional do ILCH de uma prestação da
propina do Doutoramento requerida pela Mestre Maria Dolores Lerma Sanchis, leitora da AEEHADER a 59%, com os pareceres favoráveis do Orientador de Doutoramento, Doutor Álvaro Iriarte
Sanromám, e do Diretor do Departamento de Estudos Românicos, Doutor Pedro Dono Lopez. Foi
evidenciado por alguns membros do Conselho Científico ser atualmente prática no órgão a não
autorização destes pedidos de isenção, assim tendo acontecido em casos anteriores.
Submetida a proposta a votação, registaram-se os seguintes resultados: 6 votos a favor; 7 votos
contra, 4 abstenções.
Consequentemente, o pedido de isenção foi rejeitado por maioria.
11. Admissões a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Masayuki
Yamada, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de
Psicolinguística, e o respetivo plano de trabalhos com título “A variabilidade e o processamento da
concordância de género na produção escrita dos aprendentes de português língua não materna”,
sob a orientação da Doutora Maria do Carmo Lourenço-Gomes, Investigadora Auxiliar do Centro
de Estudos Humanísticos do Instituto de Letras e Ciências Humanas, da Universidade do Minho,
e da Doutora Maria do Pilar Barbosa, Professora Associada do Instituto de Letras e Ciências
Humanas, da Universidade do Minho.
13. Outros assuntos
Foi analisado o pedido de licença sem vencimento apresentado pelo Doutor Tiago Manuel Monteiro
Mora Porteiro, professor auxiliar, a prestar serviço docente na Licenciatura em Teatro, para efeitos
de frequência de formação e investigação na área dos Estudos de Interpretação, na Siti

Conservatory Company, em Nova York, na sequência da aprovação da sua candidatura nesta
Instituição. O pedido mereceu parecer favorável da Direção de Curso de Licenciatura em Teatro,
e parecer condicionado do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, em virtude de
não ter capacidade para propor a contratação de um docente em sua substituição. O Conselho
Científico deliberou aprovar por unanimidade o pedido, condicionado à autorização do Reitor para

a contratação, em tempo útil, de um docente convidado para assegurar a lecionação das UC
atribuídas ao Professor Tiago Porteiro.

Campus de Gualtar, 27 de julho de 2016

