NOTA INFORMATIVA

Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 24 de maio de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 24 de maio de 2017 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
•

A introdução da obrigatoriedade da assinatura digital das pautas a partir do 2.º semestre do
corrente ano letivo de 2016/2017 pelos coordenadores das uc´s e pelos Presidentes dos
Conselhos Pedagógicos; reiterou que as pautas do 2º semestre do ano letivo em curso que serão
disponibilizadas no dia 20 de junho têm de ser assinadas digitalmente até ao dia 10 de julho;

•

O desenrolar do processo de Avaliação Institucional da Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior (A3ES) que incide sobre a qualidade de desempenho das instituições de ensino
superior (IES), bem como de cada uma das suas unidades orgânicas, visando a melhoria da
qualidade das IES, a prestação de informação fundamentada à sociedade sobre o desempenho
das instituições e o desenvolvimento de uma cultura institucional interna de garantia da qualidade.
No âmbito deste processo, solicita-se a colaboração dos docentes no preenchimento das fichas
individuais de acordo com o procedimento já comunicado por correio eletrónico.

•

A submissão de candidaturas ao financiamento de Projetos de IC&DT em todos os Domínios
Científicos 2017, tendo o prazo limite para apresentação interna ao GAP sido fixado para o dia de
ontem, 23 de maio. O ILCH, através dos seus dois centros de investigação, submeteu 17
candidaturas, sendo 9 de investigadores do CEHUM e 8 de investigadores do CEPS;

•

O ponto da situação dos concursos para recrutamento de professores da carreira docente
universitária das diferentes áreas disciplinares do ILCH;

•

A introdução de um sistema de arquivo eletrónico da documentação oficial do ILCH, numa primeira
fase a título experimental, onde ficarão alojados os documentos das reuniões dos órgãos, as atas,
os regulamentos, o relatório de atividades e outros em moldes a definir;

•

A deliberação do Conselho de Gestão no sentido de introduzir medidas para a poupança energética
tendo para o efeito sido instalados nos últimos meses contadores para medição do consumo de
energia. Pretende-se que em 2018 exista uma poupança de energia de 10% do consumo total
efetuado em 2017, sendo que no corrente ano será testado este modelo, definindo-se para o efeito
uma poupança de 5%. Assim, devem todas as Unidades diminuir o custo do consumo de energia
em 5%, durante o ano de 2017;

•

A aprovação, pelo Conselho do Instituto, do Relatório de Atividades do Instituto relativo ao ano de
2016, complementado com um documento onde são enunciados os Recursos Financeiros e a
execução orçamental de 2016, aguardando-se eventuais sugestões dos Diretores das subunidades
antes da sua divulgação pública; do Plano de Atividades para 2017 e do QUAR-ILCH; do Relatório
Anual de Atividades do BabeliUM relativo a 2016; do Relatório Anual de Atividades do BabeliUM –
Centro de Línguas, referente ao ano de 2016, que condensa as atividades de realização e análise

de projetos do BabeliUM, na área de ensino/aprendizagem, assim como nas áreas da gestão,
tradução, revisão e outros serviços. E ainda, a proposta de alteração das regras de distribuição do
valor dos overheads dos projetos de ensino do 3º ciclo (doutoramentos com componente
curricular), da componente não retida centralmente, de cinquenta por cento para a Presidência e
de cinquenta por cento para a Gestão do Projeto;
•

A organização do programa Verão no Campus, que este ano decorrerá entre 24 e 28
de julho, em Braga e Guimarães, na sua 10ª edição. Nesta edição o ILCH oferecerá diversas
atividades, a melhor definir. Pretende-se auxiliar os estudantes que tencionam ingressar no Ensino
Superior na escolha de uma área de estudo e trabalho, pelo que é importante que todos os
docentes contribuam;

•

A comemoração do Dia do ILCH, este ano no dia 14 de dezembro;

•

E ainda que a Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira foi convidada para realizar várias
atividades na Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian entre os dias 18/04/2017 a
29/04/2017, tais como aulas-abertas, palestras e ações de formação de professores no total de
15 horas na Universidade de Línguas Estrangeiras de Dalian entre os dias 18/04/2017 a
29/04/2017;

•

Por fim, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores do
ILCH que se encontram em anexo à ata (Doutores Henrique Barroso, Fernando Ferreira Alves,
Maria Emília Patrício, Idalete Maria Silva Dias, Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro, Maria
Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, Rita Patrício Teixeira, Maria Cristina Daniel Álvares, Bernhard
Josef Sylla e João Ribeiro Mendes).

Alterações na Distribuição do Serviço Docente (DSD) do ano letivo de 2016/2017
Foi aprovada por unanimidade uma ligeira 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 Germanísticos e
Eslavos; e de Estudos Românicos.

Avaliação específica da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor
Bernhard Josef Sylla (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.
Foi apreciado o parecer do Doutor Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, Professor Emérito do Instituto de
Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, subscrito pelo Doutor Manuel Rosa Gonçalves
Gama, Professor Catedrático do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; e o
relatório da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Bernhard Sylla.
Foi 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 proposta de contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado
Foi aprovada por unanimidade a proposta do Conselho de Departamento de Música de contratação de Yuri
Popov, como Assistente Convidado, a tempo parcial (40%), pelo período de seis meses.
Aprovação de propostas de nomeação dos júris de concursos de professor associado e da
definição dos fatores de ponderação a aplicar aos critérios de seleção, bem como dos
respetivos parâmetros de avaliação;
DEGE
Previamente à apreciação da proposta de edital para a abertura de um posto de trabalho para a categoria
de Professor Associado, na área disciplinar de Estudos Germanísticos e Eslavos, do Departamento de
Estudos Germanísticos e Eslavos, ausentaram-se da reunião os membros do Conselho Científico em
condições para serem opositores ao concurso, bem como os professores auxiliares, conforme disposto no
nº 2 do artº 11º do “Regulamento dos Concursos para Recrutamento de Professores da Carreira Docente
Universitária na Universidade do Minho”, anexo ao Despacho RT-95/2010, de 5 de novembro (e de acordo
com o estabelecido no nº 2 do art.º 103º da Lei nº 623/2007, de 10 de setembro - RJIES).
Assim, participaram na discussão deste ponto da ordem de trabalhos apenas os membros do Conselho
Científico detentores de categoria superior à do posto de trabalho a prover.
A proposta de constituição do júri foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, assim como a
definição dos fatores de ponderação a aplicar aos critérios de seleção, e os respetivos parâmetros de
avaliação, tudo constante de Edital anexo à ata.
DEPL
Foi depois aprovada a proposta de edital para a abertura de um posto de trabalho para a categoria de
Professor Associado, para a área disciplinar de Linguística Geral e Linguística Portuguesa, do Departamento
de Estudos Portugueses e Lusófonos, tendo igualmente articipado na discussão deste ponto da ordem de
trabalhos apenas os membros do Conselho Científico detentores de categoria superior à do posto de
trabalho a prover.
A proposta de constituição do júri foi debatida, tendo sido decidido acrescentar mais um vogal aos cinco já
previstos.

A proposta de constituição do júri foi aprovada por unanimidade dos membros presentes, assim como a
definição dos fatores de ponderação a aplicar aos critérios de seleção, e os respetivos parâmetros de
avaliação, tudo constante de Edital anexo à ata.
Aprovação de abertura de concurso da carreira docente universitária
Foi aprovada por unanimidade a proposta do Conselho do Departamento de Estudos Românicos de
abertura de 1 (um) posto de trabalho de professor auxiliar, na área de Estudos Espanhóis e HispanoAmericanos.
Aprovação da proposta de criação do curso de Mestrado em Humanidades Digitais
Foi apreciada a proposta de criação do Mestrado em Humanidades Digitais, que pretende ser um projeto
agregador de valências existentes no ILCH, e entre o ILCH, o Departamento de Informática e o
Departamento de Sistemas de Informação, bem como outras Escolas e Institutos da UMinho (Escola de
Direito, Instituto de Ciências Sociais, Escola de Arquitetura, Escola de Engenharia, Escola de Psicologia,
Instituto de Educação, Escola de Ciências), o Centro de Computação Gráfica – Centro de Investigação e
Desenvolvimento Tecnológico, sediado no Campus de Azurém, Guimarães, a Rede Casas do Conhecimento,
rede de divulgação científica e tecnológica da UMinho.
A proposta de criação do Mestrado em Humanidades Digitais, com a introdução de pequenos ajustes antes
da submissão ao Senado Académico, foi aprovada por unanimidade.
Implementação das decisões do CA da A3ES - cursos de 2º e de 3º ciclo de estudos
Foram aprovadas as propostas de alteração aos cursos de Doutoramento em Ciências da Cultura, de
Doutoramento em Ciências da Linguagem e de Doutoramento em Filosofia, que visam satisfazer as
condições estabelecidas pelo Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior (A3ES), que decidiu acreditar esses cursos com condições, por um período de um ano, na
sequência dos respetivos Relatórios Finais de Avaliação, elaborados pela Comissão de Avaliação Externa.
Foi feita uma recomendação à Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da Cultura para repensar
a questão da coorientação.
As referidas propostas foram aprovadas por unanimidade.
Aprovação de propostas de candidatura a Estágios Científicos Avançados
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas de candidatura a Estágios Científicos
Avançados:
•

Candidatura apresentada por Angelina Paulino Comé pelo período de 6 meses (01/07 a
31/12/2017), na especialidade de Linguística Aplicada, com o plano de trabalhos intitulado “A

competência gramatical em português dos alunos do 2º ciclo do Ensino Secundário Geral em
Moçambique”, sob orientação da Doutora Maria Pilar Pereira Barbosa, do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho;

•

Candidatura apresentada por Simião Alberto Muhate pelo período de 6 meses (01/07 a
31/12/2017), na especialidade de Ciências da Cultura com o plano de trabalhos intitulado “O

mito na sociedade ronga do Sul de Moçambique – abordagem interdisciplinar no Ensino
Secundário Geral”, sob orientação do Doutor Sérgio Paulo Guimarães Sousa do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Aprovação de regras gerais do ILCH, a regulamentar, para Estágios Científicos Avançados
Foi aprovada, por unanimidade, uma proposta no sentido de regulamentar os estágios científicos avançados
realizados no âmbito dos Doutoramentos do ILCH, dado que o número de candidatos (particularmente
estrangeiros) que pretendem realizar parte dos seus estudos em Programas Doutorais, ou em
doutoramentos sem componente curricular, tem vindo a aumentar. Foi decidido aprovar genericamente as
regras gerais, a desenvolver num Regulamento próprio, oportunamente a submeter ao Conselho Científico.
Apreciação de pedidos de reinscrição em doutoramento

•

Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Ana
Teresa Varajão Moutinho Pereira Correia, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem
– Linguística Aplicada, sob a orientação da Doutora Sílvia Lima Gonçalves Araújo, Professora
Auxiliar, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;

•

Foi aprovado por unanimidade o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por José
Maria da Costa e Melo Guimarães, estudante do Doutoramento em Ciências Literatura, na
especialidade de Literaturas de Expressão Francesa, sob a orientação da Doutora Maria Rosário
Girão Ribeiro Santos, Professora Associada, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho;

•

Foi aprovado por unanimidade pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Lu
Yawei, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem – Linguística Aplicada, sob a
orientação da Doutora Sun Lam, Professora Associada, Doutora Sílvia Lima Gonçalves Araújo,
Professora Auxiliar e Doutor Henrique Barroso Fernandes, Professor Auxiliar, todos do Instituto de
Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.

Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento
Foi aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretora do Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas para a constituição do júri das provas de doutoramento a realizar
pela Mestre Fernanda Felisbela Manuel da Costa dos Santos Benedito. O júri tem como Vogais: Doutora
Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, Professora Catedrática do Departamento de Estudos Ingleses e NorteAmericanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutora Ana Mafalda
Leite, Professora Associada com Agregação do Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa; Doutora Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro, Professora Associada

do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho; Doutor Orlando Alfred Arnold Grossegesse, Professor Associado do Departamento
de Estudos Germanísticos e Eslavos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;
Doutora Maria de Lurdes Rodrigues Morgado Sampaio, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos
Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;

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
Linguística Aplicada a realizar pela Licenciada Lu Yawei. O júri tem como Vogais: Doutor Rui Manuel Costa
Vieira Castro, Professor Catedrático do Departamento de Departamento de Estudos Integrados de Literacia,
Didática e Supervisão do Instituto de Educação da Universidade do Minho; Doutora Fang Xianghong,
Professora Associada da Escola de Estudos Chineses, da Universidade de Nankai; Doutora Otília da
Encarnação Costa e Sousa, Professora Coordenadora Principal do Departamento de Educação em Línguas,
Comunicação e Artes da Escola Superior de Educação de Lisboa; Doutora Maria Teresa Fernandes de
Oliveira, Professora Adjunta do Departamento de Ciências da Linguagem e da Comunicação da Escola
Superior de Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Portalegre; Doutora Sun Lam,
Professora Associada do Departamento de Estudos Asiáticos 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 pelo Mestre Angelino
Tchindombe Kamati, no ramo de conhecimento de Filosofia, na especialidade de Antropologia Filosófica, e
o respetivo plano de trabalhos, com o título “O Pensamento Tropicalista e Educacional de Gilberto Freyre:
Um Olhar Filosófico, Antropológico e Cultural”, sob a orientação do Doutor José Manuel Robalo Curado,
Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho e coorientação do Doutor Luciano Coutinho do Departamento de Filosofia da Universidade de
Brasília;
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Lucério Sarmento
Gundane, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de Sociolinguística, e o
respetivo plano de trabalhos, com título “O Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa como L2 e das
Línguas Bantu: Perspetivas em Torno da Política e Planificação Linguística em Contextos Plurilingues em
Moçambique”, sob a orientação do Doutor José Sousa Teixeira, Professor Associado do Departamento de
Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e
coorientação do Doutor José Brandão do Instituto de Educação da Universidade do Minho;
Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Serafim Kahala
Muenho, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de Linguística Geral, e o
respetivo plano de trabalhos, com o título “Estudo contrastivo de aspetos da morfossintaxe do português e
do umbundu”, 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 relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo
Foram aprovados, por unanimidade, os relatórios de progresso anual, apresentados pelos doutorandos:
- José Luís Pimenta Lopes, estudante do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literatura,
Artes e Culturas, sob a orientação do Doutor Orlando Grossegesse, Professor Associado do Instituto de
Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho;
- João Marcelo Mesquita Martins, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de
“Culturas do Extremo Oriente”, sob a orientação da Doutora Sun Lam, Professora Associada do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho e coorientação do Doutor João Ribeiro Mendes,
Professor Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Outros assuntos
Foi aprovado, por unanimidade, o pedido de frequência do Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literatura, Artes e Culturas, em regime de tempo parcial, apresentado pelo aluno Everton
Samuel dos Santos Melo;
Foi apresentado um pedido de admissão, em regime especial, a provas públicas de doutoramento do
Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso, tendo sido decidido, por maioria, com quatro abstenções, a
designação de uma Comissão para apreciação do currículo e da adequação da tese aos objetivos almejados
pelo grau de doutor em Filosofia, na especialidade de Filosofia da Mente, constituída do seguinte modo:
Doutor Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, Professor Emérito; Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama,
Professor Catedrático; Doutor José Manuel Robalo Curado, Professor Auxiliar.
Depois de apresentado o parecer da Comissão, o Conselho Científico deliberará sobre a admissão a provas
públicas de doutoramento, e, sendo o caso, a constituição do respetivo júri.

Campus de Gualtar, 24 de maio de 2017

