NOTA INFORMATIVA

Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 22 de março de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 22 de março de 2017 foram tratados os seguintes
assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
• A Doutora Cristina Flores, o Doutor João Cardoso Rosas e o Doutor José Manuel Curado
foram convidados para lecionar cursos breves no corrente ano letivo, respetivamente de
15h, 9h e 4h, noutras instituições;
• Foi difundida a Nota Interna PRT-FV-01/2017, relativa ao planeamento de Serviço letivo
de 2017/18. Assim, entre 3 de abril e 21 de abril, a plataforma informática de
planeamento e distribuição do serviço letivo estará disponível para carregamento da
informação relativa a 2017/18; a plataforma conterá informação correspondente ao
serviço letivo e especificidades que suportaram a geração de horários no ano de 2016/17,
pelo que o ILCH e demais UOEI terão de fazer a sua validação ou alteração.
No processo de validação da informação disponível ou da inserção de informação nova, é
necessário atender ao cumprimento dos prazos fixados e à qualidade da informação
introduzida. Este procedimento é muito importante, visto que os dados extraídos da
informação validada ou inserida relevarão para o cálculo de alunos equivalentes que
suporta a imputação de recursos humanos e financeiros às UOEI;
•

•

•

•

Por indicação do Senhor Reitor, foi transmitido que, em virtude do novo regime de
renovação de bolsas dos estudantes, é necessário garantir que os livros de termos são
preenchidos a tempo no final de cada ano. Se tal não acontecer os alunos poderão perder
as suas bolsas;
A Reitoria tem a intenção de instituir a obrigatoriedade da assinatura digital das pautas, o
que eliminaria de vez o papel neste processo. Coloca-se o problema da eventual existência
de algum obstáculo, de natureza prática ou outra, ao desenvolvimento deste processo.
Qualquer opinião ou quesito poderá ser dirigido, por correio eletrónico, ao Conselho
Pedagógico;
A partir desta semana, o ILCH dispõe de um sistema próprio de videoconferência,
instalado na sala do Conselho do Instituto. A utilização do sistema deverá ser feita
mediante reserva prévia junto do gabinete técnico;
No quadro da revisão em curso da oferta de ensino pós-graduado por parte do ILCH, no
próximo dia 29, pelas 10h, na sala de reuniões I, será feita uma primeira apresentação

•

•

interna do novo projeto de Mestrado em Humanidades Digitais. Foram convidados para a
reunião os diretores de curso de segundo ciclo e os diretores de departamento, mas os
membros do Conselho Científico são igualmente bem-vindos;
Nos próximos dias 24 e 25 de Março decorre o Open Weekend da Universidade do Minho,
no qual o ILCH terá várias atividades propostas por algumas das nossas licenciaturas,
pelo BabeliUM e por um dos núcleos de estudantes;
Por fim, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de
professores do ILCH que se encontram em anexo à presente ata (Doutores Nadejda
Ivanovna Nagovitsina Machado, que lecionou 8 horas na Universidade Viadrina no âmbito
do Programa de Mobilidade ERASMUS + - Alemanha, no período de 09/01/2017 a
12/01/2017; e Paulo Guimarães Sousa que lecionou 8 horas no âmbito do Programa de
mobilidade Docente ERASMUS + – República Checa, no período de 05/03/2017 a
12/03/2017).

Alterações na Distribuição do Serviço Docente (DSD) do ano letivo de 2016/2017
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Serviço Docente para o 2º semestre do
Departamento de Música.
Distribuição do Serviço Docente do ano letivo de 2017/2018
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de distribuição de serviço docente para o ano
letivo de 2017-2018 dos Departamentos de Estudos Ingleses e Norte-Americanos; de Estudos
Portugueses e Lusófonos; de Estudos Germanísticos e Eslavos; de Estudos Asiáticos; de Estudos
Românicos; de Filosofia; e de Música.
Aprovação de propostas
Especialmente Contratado

de

contratação/renovação

de

Pessoal

Docente

Foram aprovadas as propostas de contratação/renovação dos contratos a seguir enunciados:
•
•

•
•
•

Contratação de João Pedro Vaz, como Assistente Convidado a 20%, pelo período de
seis meses (DEINA-TEATRO);
Contratação da Doutora Virgínia da Conceição Soares Pereira, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Associada sem remuneração, pelo período de quatro
meses (DEPL);
Renovação do contrato da Doutora Herminda Otero Doval, como Leitora a 10%, pelo
período de seis meses (DER);
Renovação do contrato do Mestre Hélder Danilo Pereira de Sousa, como Assistente
Convidado a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Contratação do Mestre Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado
a 59%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•
•
•
•
•
•
•

Contratação do Mestre Manuel de Jesus da Silva e Sousa, como Assistente Convidado
a 30%, (DMúsica);
Contratação do Dr. José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães Maia, como
Assistente Convidado a 20%, 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);
Contratação da Drª Svetlana Mikhaylishcheva, como Assistente Convidada a 20%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
Renovação do contrato do Dr. Vítor Silva de Faria, como Assistente Convidado a 45%,
pelo período de seis meses (DMúsica);
Contratação do Dr. José Romeu Barbosa da Silva, como Assistente Convidado a 10%,
pelo período de seis meses (DMúsica);
Contratação do Doutor Pedro Miguel Pereira Monteiro, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 10%, até 31 de julho (DMúsica).

.
Aprovação dos critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período
experimental e designação dos relatores - artº 25º E.C.D.U. – Professor Bernhard
Josef Sylla
Previamente, o Presidente alertou que na discussão e deliberação deste assunto apenas podiam
estar presentes na reunião e votar, de acordo como o disposto no nº 1 do art.º 25º do E.C.D.U.,
os membros do Conselho Científico de categoria superior e de categoria igual, desde que não se
encontrassem em período experimental, ou seja, os professores catedráticos, associados e
auxiliares com contrato por tempo indeterminado, bem como, os membros que não estivessem
abrangidos por algum impedimento legal, nos termos previstos no Código do Procedimento
Administrativo.
Foi apresentada a proposta do Departamento de Filosofia de designação dos relatores para a
emissão de parecer sobre a atividade científico-pedagógica do Doutor Bernhard Josef Sylla, bem
como os critérios de avaliação do relatório do quinquénio, com vista à decisão do Conselho
Científico sobre a manutenção do contrato em regime de contrato de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado.
Como relatores, foram indicados os Doutores Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, Professor Emérito
do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e Manuel Rosa Gonçalves
Gama, Professor Catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Os critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental e a designação dos
relatores foram aprovados pelo Conselho Científico por unanimidade.

Em próxima reunião do Conselho Científico serão apreciados os Pareceres e o Relatório da
atividade desenvolvida, sendo então tomada a decisão sobre a manutenção do contrato por tempo
indeterminado.
Avaliação específica da atividade desenvolvida em período experimental pelo
Professor João Ribeiro Mendes (art.º 25º E.C.D.U.) - apreciação do relatório da
atividade e dos pareceres dos relatores e decisão sobre a manutenção do contrato
por tempo indeterminado
Previamente, o Presidente alertou que na discussão e deliberação deste assunto apenas podiam
estar presentes na reunião e votar, de acordo como o disposto no nº 1 do art.º 25º do E.C.D.U.,
os membros do Conselho Científico de categoria superior e de categoria igual, desde que não se
encontrassem em período experimental, ou seja, os professores catedráticos, associados e
auxiliares com contrato por tempo indeterminado, bem como, os membros que não estivessem
abrangidos por algum impedimento legal, nos termos previstos no Código do Procedimento
Administrativo.
Foram apreciados os pareceres dos relatores Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor
Catedrático do ILCH e Doutora Maria Xosé Agra Romero, Professora Catedrática de Universidade
de Santiago de Compostela, bem como o relatório da atividade desenvolvida em período
experimental pelo Professor João Ribeiro Mendes, tendo sido aprovada por unanimidade a
manutenção do contrato em regime de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade
de contrato por tempo indeterminado.
O processo seguirá para a Reitoria para efeitos do disposto no nº 2 do artigo 25º do E.C.D. U.
Aprovação de abertura de concursos da carreira docente universitária;
Foram aprovadas por unanimidade as propostas dos Conselhos de Departamento de abertura dos
seguintes concursos da carreira docente universitária:
Conselho de Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos de abertura de 1 (uma) vaga para
Professor Associado na área de Estudos Germanísticos e Eslavos;
Conselho de Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos de abertura de 1 (uma) vaga
para Professor Associado na área de Linguística Geral e Linguística Portuguesa.
Conselho de Departamento de Estudos Ingleses Norte-Americanos de abertura de 1 (uma) vaga
para Professor Associado e uma (1) vaga para Professor Catedrático na área de Estudos Ingleses
e Norte-Americanos.
Conselho de Departamento de Filosofia de abertura de 1 (uma) vaga para Professor Associado na
área da Filosofia;
Conselho de Departamento Música de abertura de 1 (uma) vaga para Professor Auxiliar na área
da Música.
Pedidos de Licença Sabática para o ano de 2017/2018

O Presidente recordou que, conforme transmitido na reunião do Conselho Científico de 19 de
julho, nos serviços administrativos de apoio aos Departamentos é regularmente atualizado o
registo das licenças sabáticas, por cada docente, contendo, designadamente, a indicação do
período de tempo de cada licença gozada, dos anos de serviço relevantes para o efeito, da data
de apresentação do relatório, dos pareceres do Conselho do Departamento e do Conselho
Científico.
Salientou ainda que os pedidos de licença sabática devem ser perspetivados em consonância com
o calendário letivo, por forma a prevenir eventuais desfasamentos com o início ou o termo da
licença
Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos (DEGE)
• Foi aprovado por unanimidade o pedido de retoma de licença sabática apresentado pela
Professor Orlando Alfred Arnold Grossegesse, por 7 meses, a partir de 1 de fevereiro
de.2018, para desenvolver o projeto “Verbum Obscurum - Teixeira de Pascoaes /
A.Vigoleis Thelen / Hendrik Marsman e Edição crítica da correspondência do artista Hein
Semke”;
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos (DEPL)
•

•

•

Foi apreciado o pedido de licença sabática apresentado pela Professora Rita Roque
Gameiro Tenreiro Patrício Teixeira, por 12 meses, a partir de 01 de setembro de 2017,
objeto de parecer favorável do Conselho do Departamento, que mereceu também
parecer favorável do Conselho Científico, por unanimidade;
Foi apreciado o pedido de licença sabática apresentado pelo Professor José Sousa
Teixeira, por 12 meses, a partir de 01 de setembro de 2017, objeto de parecer favorável
do Conselho do Departamento, que mereceu também parecer favorável do Conselho
Científico, por unanimidade;
Foi apreciado o pedido de licença sabática apresentado pela Professora Eunice Maria
Silva Ribeiro, por 12 meses, a partir de 01 de setembro de 2017, objeto de parecer
desfavorável do Conselho do Departamento, que mereceu parecer desfavorável do
Conselho Científico, por unanimidade.

Apreciação de relatórios de Licença Sabática
Foram apreciados os seguintes Relatórios de Licença Sabática:
•

•

Da Doutora Isabel Cristina da Costa Alves Ermida, apresentado nos termos do disposto
no nº 4 do art.º 77º do E.C.D.U. (referente ao período de licença sabática de 15 de
setembro de 2014 a 15 de fevereiro de 2015);
Do Doutor Jaime José Becerra da Costa, apresentado nos termos do disposto no nº 4
do art.º 77º do E.C.D.U. (referente ao período de licença sabática de 1 de setembro de
2014 a 1 de março de 2015).

•

Do Doutor Xaquín Núñez Sabarís, apresentado nos termos do disposto no nº 4 do art.º
77º do E.C.D.U. (referente ao período de licença sabática de 1 de setembro de 2016 a
28 de fevereiro de 2017).

Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretora do Doutoramento em Ciências da
Linguagem para a constituição do júri das provas de doutoramento em Ciências da Linguagem
na especialidade de Sociolinguística a realizar pela Mestre Isabel Joana Aguiar Santos. O júri tem
como Vogais: Doutora Ana Cristina Macário Lopes, Professora Associada com Agregação do
Departamento de Línguas, Literaturas e Culturas da Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra; Doutora Maria Pilar Pereira Barbosa, Professora Associada do Departamento de
Estudos Portugueses e Lusófonos; Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques,
Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófono; Doutora Ana Luísa da
Piedade Melro Blazer Gaspar Costa, Professora Adjunta do Departamento de Ciências da
Comunicação e da Linguagem da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de
Setúbal.
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta do Diretor do Doutoramento em Filosofia para a
constituição do júri das provas de doutoramento em Filosofia na especialidade de Filosofia Social
e Política a realizar pela Licenciada Ana Patrícia Costa Fernandes. O júri tem como Vogais:
Doutora Maria Xosé Agra, Professora Catedrática do Departamento de Filosofia e Antropologia
Social da Universidade de Santiago de Compostela; Doutor José Viriato Soromenho Marques,
Professor Catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa; Doutor Acílio da Silva
Estanqueiro Rocha, Professor Emérito do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutor Pedro Miguel Páscoa dos Santos Martins,
Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho; Doutor Bernhard Josef Sylla, Professor Auxiliar do Departamento de
Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Joana
Zehner da Silva Matos, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade
de Linguística Alemã, e o respetivo plano de trabalhos com título “Efeitos de idade e tipo de
exposição na aquisição do alemão língua segunda por falantes portugueses”, sob a orientação
da Doutora Cristina Maria 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
Bernardo Sipiali Sacanene, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na
especialidade de Linguística Aplicada, e o respetivo plano de trabalhos com título “Análise e
funcionamento dos angolanismos no léxico do português”, sob a orientação do Doutor Álvaro

Iriarte Sanromán, Professor Associado do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos
do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;
Foi aprovada, por maioria, com cinco abstenções, a candidatura a doutoramento apresentada
pela Mestre Han Ying, no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura, na especialidade de
Cultura Portuguesa, e o respetivo plano de trabalhos com o título “World Business Culture: a
importância da competência intercultural para a comunicação em línguas estrangeiras”, sob a
orientação da Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, Professora Auxiliar do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, do Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho. O Conselho Científico aprovou uma recomendação no sentido da
designação de um co-orientador e da reformulação do título da tese;
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Rafaela
Cardeal da Silva, no ramo de conhecimento de Ciências da Literatura, na especialidade de
Literatura Brasileira, e o respetivo plano de trabalhos com o título “Horizonte de espectativas: A
obra de João Cabral de Melo Neto em Portugal ou uma «lição de poesia»”, sob a orientação do
Doutor Carlos Alberto Mendes de Sousa, Professor Associado do Departamento de Estudos
Portugueses e Lusófonos, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho
e coorientação do Doutor Eucanaã de Nazareno Ferraz, Professor Associado da Faculdade de
Letras da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Apreciação de relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º
ciclo
Foram aprovados, por unanimidade, os relatórios de progresso anual, apresentados pelos
doutorandos:
- Célia Maria Silva Oliveira, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade
de “Cultura Portuguesa”, sob a orientação da Doutora Francesca Rayner, Professora Auxiliar do
Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação do Doutor
Manuel Gama, Professor Catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho;
- Filipe Abraão Martins do Couto, estudante do Doutoramento em Filosofia, na especialidade de
“Filosofia e Cultura Portuguesa”, sob a orientação do Doutor Manuel Gama, Professor
Catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação
do Doutor Pedro Martins, Professor Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho.
Pareceres sobre pedidos de reconhecimento ao nível do Grau de Licenciatura

Foi aprovado conceder o reconhecimento ao nível do grau de licenciatura:

- para fins académicos, ao título de Bacharel em “Produção Cultural" da Universidade Federal
Fluminense, requerido por Renata Fernandes Fontanillas, tendo em conta os pareceres dos
Doutores Jaime Becerra da Costa (Presidente), Sérgio Paulo Guimarães de Sousa e Idalete
Maria Silva Dias;
- para fins académicos e profissionais, ao título de “Letras” conferido pela Universidade Federal
do Rio de Janeiro, requerido por Renata da Graça Aranha Boiteux, tendo em conta os pareceres
das Doutoras Joanne Madin Vieira Paisana (Presidente), Maria Micaela Dias Pereira Ramón
Moreira e Sílvia Lima Gonçalves Araújo.

Outros assuntos
Foi reconfirmado, por unanimidade, 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.

Campus de Gualtar, 24 de março de 2017

