NOTA INFORMATIVA

Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 20 de setembro de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 20 de setembro de 2017 foram tratados os
seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Foi mencionada a entrada de novos estudantes no ILCH, tanto ao nível da graduação
como na pós-graduação (mestrado e doutoramento). Em ambos os casos os números
indicam uma progressão positiva no corrente ano, particularmente interessante no caso
da pós-graduação;
Foi feita uma referência à sessão de boas-vindas aos novos estudantes de graduação,
tendo agradecido os esforços organizativos à Presidente do Conselho Pedagógico e aos
funcionários do ILCH que com ela trabalharam;
Realçou-se a importância, particularmente para o ILCH, de todas as ações que visem
prevenir o abandono estudantil;
O Presidente informou que recebeu uma carta da Doutora Elisa Lessa apontando
problemas de funcionamento no Departamento de Música;
O Presidente referiu-se à homologação dos novos Estatutos da UMinho por parte da tutela
e a necessidade de revisão dos Estatutos do ILCH no prazo de um ano, tarefa que será
em breve debatida no seio do Conselho do Instituto;
Foi mencionada a evolução da dotação de docentes convidados do ILCH;
O processo de avaliação das Unidades de I&D por parte da FCT, cujo Regulamento foi já
publicado no site da Fundação. A fase de submissão de Relatórios por parte das Unidades
decorrerá em novembro;
O plano operacional de coordenação das tarefas dos funcionários de apoio à investigação
definido pelas direções do CEHUM e do CEPS. Assim, de acordo com a solicitação dos
diretores do CEHUM e do CEPS, os investigadores devem requerer às direções dos
Centros as tarefas que seja necessário atribuir aos funcionários e não diretamente a estes
– tais como as relativas a congressos ou outros eventos;
No âmbito do processo de revisão do Catálogo de Cursos, a Reitoria solicitou o envio o
mais depressa possível para senado@reitoria.uminho.pt - das retificações nas fichas de
UC e de cursos identificadas em abril. Este pedido foi feito pela presidente do CP nesse
mês e os diretores dos cursos em causa voltaram a ser contactados na semana passada.
É intenção da Reitoria atualizar o catálogo - versão portuguesa - nas próximas semanas;
A instalação de uma escultura evocativa das Artes e Humanidades na entrada do ILCH
(rés-do-chão) na qual se fará também uma homenagem ao Professor Vítor Aguiar e Silva.
A inauguração da escultura terá provavelmente lugar na primeira quinzena de outubro e
o Instituto será devidamente informado sobre os detalhes da cerimónia.

O Doutor Vítor Moura informou da realização de um programa especial de receção aos
estudantes da Licenciatura em Teatro, que terá lugar no próximo dia 27, em Couros, a ser
divulgado em breve e de forma alargada.
Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores
do ILCH que se encontram em anexo à ata (Doutores João Cardoso Rosas; Cristina Maria
Moreira Flores; Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado; Joanne Madin Vieira Paisana; Anabela
Leal Barros; e Henrique Barroso).
Alteração na distribuição do Serviço Docente no ano letivo de 2017/2018
Foram aprovadas as alterações na distribuição do Serviço Docente para o ano letivo de 20172018 dos Departamentos de Música (alteração pontual, no que concerne ao Dr. Yuri Popov); do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos (DEPL); do Departamento de Estudos
Germanísticos e Eslavos (DEGE); e do Departamento de Estudos Românicos (DER).
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 Dr. Eliot Alexander Lawson Walton, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 55%, pelo período de um ano (DMúsica);
• Contratação do Mestre Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado
a 35%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães Maia, como
Assistente Convidado a 25%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato do Dr. Pedro Miguel Pires de Oliveira Neves, como
Assistente Convidado a 25%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Renovação do contrato da Dra. Svetlana Mickhalishcheva, como Assistente
Convidada a 20%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. Vítor Silva de Faria, como Assistente Convidado a 50%, pelo período
de um ano (DMúsica);
• Contratação do Dr. José Romeu Barbosa da Silva, como Assistente Convidado a 25%,
pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação do Dr. Yury Popov, como Assistente Convidado a 59%, pelo período de seis
meses (DMúsica);
• Contratação do Doutor Pedro Miguel Pereira Monteiro, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
• Contratação da Mestre Tânia Patrícia Leite Ribeiro dos Reis Azevedo, como
Leitora a 40%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

•

•
•
•
•
•

Contratação da Doutora Maria Ferreira Duarte Rodrigues, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 40%, pelo período de seis meses
(DEINA/Teatro);
Contratação do Dr. Nuno Miguel de Sousa Capelo Cardoso, como Professor
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses
(DEINA/Teatro);
Contratação da Mestre Ana Cláudia da Costa Dória, como Leitora a 59%, pelo período
de seis meses (DER);
Contratação da Doutora Herminda Otero Doval, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de seis meses (DER);
Contratação da Doutora Maria da Conceição Teixeira Varela, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano (DER);
Contratação da Mestre Noemi Basanta Llanes, como Leitora a 60%, pelo período de
um ano (DER);
Renovação do contrato da Doutora Kuniko Ukai, Professora Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 80%, pelo período de um ano (DEA).

Licenças Sabáticas
Apreciação de Relatórios
Foram apreciados os Relatórios de Licença Sabática das Doutoras Maria Cristina Daniel Álvares;
Maria do Carmo Pinheiro Cardoso Mendes; e Maria Emília Pacheco Lopes Pereira.
Pedido de alteração de licença sabática
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta do Conselho de Departamento de Estudos Portugueses
e Lusófonos, de alteração de um ano para 6 meses do período de licença sabática do Doutor José
Sousa Teixeira. A proposta assenta na necessidade do referido docente assegurar o serviço
docente do Departamento, devido ao funcionamento de cursos que no ano letivo de 2016/2017
não foram oferecidos e teve a anuência do Doutor José Sousa Teixeira.
Aprovação de proposta de nomeação de júri para provas de agregação e do
requerimento para apresentação das mesmas em língua estrangeira
Foi apreciada a proposta do Departamento de Estudos Românicos de constituição do júri das
Provas de Agregação, no ramo de conhecimento de Ciências da Literatura, na especialidade de
Literatura Espanhola, requeridas pelo Doutor Xaquín Núñez Sabarís, Professor Associado do
Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho.
A proposta de constituição do júri, verificada a observância do disposto no artigo 10º do DecretoLei nº 239/ 2007, de 19 de junho, foi aprovada por unanimidade dos membros com direito de
voto (Doutores Manuel Rosa Gonçalves Gama, Maria Eduarda Bicudo Azeredo Keating e Ana
Gabriela Vilela Pereira Macedo) e consta de anexo à presente ata.

Foi também apreciado o pedido de autorização requerido pelo Doutor Xaquín Núñez Sabarís para
que a apresentação do relatório da unidade curricular e o sumário da lição decorram em língua
espanhola, sustentado no facto de ser essa a língua utilizada na área disciplinar de estudos
espanhóis e hispano-americanos, bem assim como na especialidade da área de conhecimento em
que se apresentam as provas: Ciências da Literatura – Literatura Espanhola.
O Conselho Científico, com a composição acima descrita, e atento o teor do artigo 18º do DecretoLei nº 239/ 2007, de 19 de junho, não se opôs à escrita dos referidos documentos em língua
espanhola.
Aprovação de proposta de admissão a doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Hugo
Manuel Fernandes Rajão, no ramo de conhecimento em Filosofia, na especialidade de Filosofia
Social e Política, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Distribuir o quê e sob que princípios?
– Um estudo sobre as possibilidades de relação entre uma abordagem baseada em Capabilities e
a defesa de um Rendimento Básico Incondicional”, sob a orientação do
Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill, 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 Alberto
Casimiro Simbo, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade de
Linguística Portuguesa, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Verbos de movimento e a
seleção do argumento direcional no português de Angola (variante de Cabinda) ”, sob a orientação
da Doutora Maria 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
Foram aprovados, por unanimidade, mediante parecer favorável do orientador, da Comissão
Diretiva do Curso e da Presidente do Conselho Pedagógico, os pedidos de reinscrição para término
da tese apresentados por,
• Sofia Daniela Ferreira Barreiro, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem –
Linguagem e Cognição, sob a orientação do Professor Álvaro Iriarte Sanromán, Professor
Associado do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;
• António Francisco Mateus Quino, estudante do Doutoramento em Ciências da Literatura
– Literatura Comparada, sob a orientação do Doutor Carlos AlbertoMendes Sousa,
Professor Associado do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;
• Tiago Morais Ribeiro de Sousa, estudante do Doutoramento em Filosofia - Estética, sob a
orientação do Doutor Vítor Manuel Ferreira Ribeiro Moura, Professor Auxiliar do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.

Outros Assuntos
- Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de nomeação da Doutora Maria Micaela Dias Pereira
Ramon Moreira como Diretora do Curso de Mestrado em Português Língua Não Materna,
Português Língua Estrangeira e Língua Segunda, apresentada pelo Doutor José Sousa Teixeira,
atual Diretor do referido Mestrado, com a concordância da Comissão de Curso, cuja constituição
permanece inalterada.
- Foram aprovadas, por unanimidade, as candidaturas a Estágio Científico Avançado apresentadas
pela Dr.ª Patrícia Martínez León e o respetivo plano de trabalhos com o título “La construcción de
identidades a través de la educación literária en Educación Secundaria”, sob a orientação do
Doutor Pedro Dono López, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Românicos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; e pelo Dr. Fernando Marín Martí e o
respetivo plano de trabalhos com o título “Una educació literária transmèdia”, sob a orientação da
Doutora Ana María Cea Álvarez, Professora Convidada, Equiparada a Professora Auxiliar do
Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho.
- Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de inclusão do Professor Jurgen De Wispelaere como
coorientador da tese de doutoramento apresentado pelo estudante Eduardo Jorge Costa Pinto.
- Na sequência da concessão a Renata da Graça Aranha Boiteux do reconhecimento de habilitações
a nível de Licenciatura para fins académicos e profissionais, aprovada no Conselho Científico de
22 de março de 2017, e em face de requerimento posterior da interessada, foi aprovada por
unanimidade a proposta de atribuição da classificação de 12 (doze) valores à respetiva
Licenciatura, com base nos Pareceres das Doutoras Joanne Madin Vieira Paisana (presidente do
júri), Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira e Sílvia Lima Gonçalves Araújo.
- Na sequência do pedido de admissão, em regime especial, a provas públicas de doutoramento
apresentado pelo Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso, a Comissão designada em reunião
do Conselho Científico de 25 de maio para apreciação do currículo e da adequação da tese aos
objetivos visados com o grau de doutor em Filosofia, na especialidade de Filosofia da Mente,
reunida em 11 de setembro, entendeu dar parecer favorável. O assunto foi submetido ao Conselho
Científico que decidiu, por maioria, com uma abstenção, a admissão às referidas provas.

Campus de Gualtar, 20 de setembro de 2017

