NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 26 de julho de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 26 de julho de 2017 foram tratados os seguintes
assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
•

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia divulgou os resultados do Concurso para a
Atribuição de Bolsas de Doutoramento associadas ao concurso de candidaturas
individuais de 2017.

•

Foi publicada a Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, primeira alteração ao Decreto-Lei n.º
57/2016, de 29 de agosto, que aprova um regime de contratação de doutorados
destinado a estimular o emprego científico e tecnológico em todas as áreas do
conhecimento. As instituições devem proceder, até 31 de dezembro de 2017 e até 31 de
agosto de 2018, à abertura de dois procedimentos concursais para a contratação de
doutorados, ao abrigo deste regime, para o desempenho das funções realizadas por
bolseiros doutorados que celebraram contratos de bolsa na sequência de concurso aberto
ao abrigo do Estatuto do Bolseiro de Investigação, e que desempenham funções em
instituições públicas há mais de três anos, seguidos ou interpolados, ou estejam a ser
financiados por fundos públicos há mais de três anos, igualmente seguidos ou
interpolados; ou, em alternativa, podem substituir a obrigação de abertura de
procedimentos concursais para a contratação de doutorados, pela abertura de
procedimentos concursais de ingresso nas carreiras docentes e de investigação, desde
que na mesma área científica em que o bolseiro doutorado exerce funções.

•

Realizaram-se cursos de Verão com coordenação do ILCH, incluindo o XX Curso
Internacional de Verão – Seminário Queirosiano, de 17 a 21 de julho de 2017,
subordinado ao tema "A casa/a quinta nas obras de Eça, Camilo e Agustina, e nos filmes
de Manoel de Oliveira", com coordenação científica do Doutor Orlando Grossegesse,
promovido pela Fundação Eça de Queiroz, e o VIII Curso de Verão em Filosofia Política e

Políticas Públicas, sobre “O admirável mundo novo do trabalho”, coordenado pelo Doutor
Roberto Merril e promovido pelo CEPS.
Foram transmitidas pela Presidente do Conselho Pedagógico informações sobre os horários do
primeiro semestre do ano letivo de 2017-2018, disponíveis desde o passado dia 14 de julho no
portal académico, e a necessidade de verificação atempada pelos docentes, reportando ao
Conselho Pedagógico, até ao final do corrente mês, eventuais incorreções; o ponto de situação
no preenchimento e/ou assinatura digital de pautas, a necessidade de validação de pautas pela
Presidente do Conselho Pedagógico, com fundamentação, nos casos de não assinatura do
coordenador, o que deverá ser evitado. A Presidente do Conselho Pedagógico reportou ao
Conselho Científico o não preenchimento de um número significativo de pautas de segundo
ciclo no prazo fixado no calendário escolar do ano académico em curso (10 de julho) e alertou
para o facto de que os prazos para preenchimento dos livros de termos abrangem os três ciclos
de estudos, devendo por isso os coordenadores de UC cumprir, no próximo ano letivo, o
calendário aprovado pelo Despacho RT 26/2017, de 7 de abril.
Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores
do ILCH que se encontram em anexo à ata (Doutores Anabela Leal de Barros; Mário Manuel Lima
Matos; e Isabel Cristina Costa Alves Ermida).
Alterações na Distribuição do Serviço Docente (DSD) do ano letivo de 2017/2018
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração na distribuição de serviço docente
para o ano letivo de 2017-2018 dos Departamentos de Música e de Estudos Ingleses e NorteAmericanos.
Aprovação

de

propostas

de

contratação/renovação

de

Pessoal

Docente

Especialmente Contratado
Como ponto prévio à aprovação de propostas de contratação e renovação de pessoal docente
especialmente contratado, o Presidente colocou à consideração do Conselho Científico a intenção
do DER em propor a contratação de uma docente da Área de Estudos Espanhóis e HispanoAmericanos como professora auxiliar convidada a 90% (contrato anual). O Presidente historiou e
explicitou a política da reitoria em relação a este tipo de contratos, bem como a sua aplicação no
ILCH, e propôs uma resolução no sentido de indicar ao Conselho do Departamento do DER que o

Conselho Científico não está disponível para aprovar propostas de contratação como a enunciada,
em clara discrepância com a política definida há um ano atrás.
A resolução em causa foi aprovada por unanimidade dos membros do Conselho Científico.
Foram seguidamente aprovadas por unanimidade as seguintes propostas de contratação e
renovação de contratos:
•

Renovação do contrato de Lic. Aldo Salvetti, como Assistente Convidado a 50%, pelo
período de seis meses (DMúsica);

•

Renovação do contrato de Ilja Chaimovitsj Grubert, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 55%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Renovação do contrato do Dr. Nuno Manuel Calheno Arrais, como Assistente
Convidado a 40%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Renovação do contrato do Doutor Nuno Mendes Moreira Aroso, como Professor
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Renovação do contrato do Dr. José Gil Pacheco Soares de Magalhães, como
Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano
(DMúsica);

•

Contratação do Dr. António Luís Oliveira Ribeiro, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 65%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Bruno Adriano Alves Dias Rafael, como Assistente Convidado a
55%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Contratação do Mestre Giousè De Vincenti, como Assistente Convidado a 35%, pelo
período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação da Drª Isolda Crespi Rubio, como Professora Convidada Equiparada a
Professora Auxiliar a 70%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Roberto Erculiani, como Assistente Convidado a 45%, pelo período
de um ano (DMúsica);

•

Contratação de Vasco Silva de Faria, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano (DMúsica);

•

Contratação da Mestre Dânia Pinheiro Araújo, como Assistente Convidada a 10%, pelo
período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Doutor Daniel Filipe Pinto Moreira, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação da Doutora Joana Maria Carneiro Gama, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 35%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Doutor Nuno Luís Caçote da Silva, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 40%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Vicente Rosas Chuaqui, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 30%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Doutor Rui Pedro Oliveira Alves, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 10%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Mestre Tiago de Moura Leitão Cerejeira Fontes, como Assistente
Convidado a 10%, pelo período de um ano (DFIL);

•

Contratação da Doutora Maria Manuela Costa e Silva, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano (DER-Francês);

•

Contratação da Doutor Giovanni Battista Tedesco, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 59%, pelo período de seis meses (DER-Italiano);

•

Contratação da Drª Fernanda dos Prazeres Andrade, como Leitora a 59%, pelo
período de seis meses (DER-Francês);

•

Contratação da Mestre Maria Dolores Lerma Sanchís, como Leitora a 59%, pelo
período de um ano (DER-Espanhol);

•

Contratação da Mestre Irene Mateo Herrero, como Leitora a10%, pelo período de um
ano (DER-Espanhol);

•

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

•

Contratação da Drª Maria Amélia Ribeiro de Carvalho, como Leitora a 59%, pelo
período de seis meses (DEINA);

•

Contratação da Drª Patrícia Martins Almeida, como Leitora a 40%, pelo período de
seis meses (DEINA);

•

Contratação da Drª Orquídea da Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe,
como Leitora a 40%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

Contratação da Drª Tânia Patrícia Leite Ribeiro dos Reis Azevedo, como Leitora a
20%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

Renovação do contrato da Drª Ana Sofia Bessa de Carvalho, como Leitora a 59%, pelo
período de seis meses (DEINA);

•

Renovação do contrato do Doutor João Jorge Coelho Pereira, como Professor
Convidado equiparado a Professor Auxiliar a 59%, pelo período de seis meses (DEINA);

•

Contratação do Mestre Luís Gonzaga Eça de Queirós Cabral, como Leitor, sem
remuneração, pelo período de seis meses (DEA);

•

Contratação da Lic. Cui Zhe, como Leitora a 30%, pelo período de seis meses (DEA);

•

Contratação da Lic. Li Ling, como Leitora a 29%, pelo período de seis meses (DEA);

•

Contratação da Lic. Megumi Im, como Leitora a 20%, pelo período de seis meses (DEA).

Aprovação de propostas de nomeação dos júris de concursos de professor associado
e de professor catedrático, e da definição dos fatores de ponderação a aplicar aos
critérios de seleção, bem como dos respetivos parâmetros de avaliação (DEINA)
Professor Associado
Previamente à apreciação da proposta de edital para a abertura de um posto de trabalho para a
categoria de Professor Associado, para a área disciplinar de Estudos Ingleses e Norte-Americanos
do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, 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 estabelecido no nº 2 do art.º 103º da Lei
nº 62/2007, de 10 de setembro - RJIES).
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.
Professor Catedrático
Previamente à apreciação da proposta de edital para a abertura de um posto de trabalho para a
categoria de professor catedrático, na área disciplinar de Estudos Ingleses e Norte-Americanos do
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, ausentaram-se da reunião os membros
do Conselho Científico em condições para serem opositores ao concurso, bem como os
professores auxiliares e associados.

Assim, participaram apenas na discussão deste ponto da ordem de trabalhos os membros do
Conselho Científico detentores de categoria igual à do posto de trabalho a prover, ou seja, os
professores catedráticos. Presidiu à reunião, neste assunto, o Doutor Manuel Gama por ser o
professor catedrático de maior antiguidade.
A proposta de constituição do júri foi aprovada por unanimidade, assim como a definição dos
fatores de ponderação a aplicar aos critérios de seleção, e os respetivos parâmetros de avaliação.
A proposta de Edital consta em anexo à ata.
Apreciação de relatório de Licença Sabática
Foi apreciado o Relatório de Licença Sabática da Doutora Joanne Madin Vieira Paisana,
apresentado nos termos do disposto no nº 4 do art.º 77º do E.C.D.U. (referente ao período de
sabática de 01 de outubro de 2009 a 30 de setembro de 2010).
Apreciação de relatórios e pareceres de progresso anual dos trabalhos de
investigação de 3º ciclo
Foi aprovado por unanimidade o relatório de progresso anual, apresentado por Inês Tadeu Freitas
Gonçalves, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de “Cultura
Norte-Americana”, sob a orientação do Doutor Jaime José Becerra Costa, Professor Auxiliar do
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho e coorientação da Doutora Maria Zina Gonçalves de Abreu, Professora
Associada Aposentada da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade da Madeira.
Foi aprovado por unanimidade o relatório de progresso anual, apresentado por Micaela Maria Assis
de Aguiar, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem, na especialidade de “Análise
do Discurso”, sob a orientação da Doutora Maria Aldina de Bessa Ferreira Rodrigues Marques,
Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Foi aprovado por unanimidade o relatório de progresso anual, apresentado por Hong Fan,
estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de “Culturas do Extremo
Oriente”, sob a orientação do Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Catedrático do
Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho

e da Doutora Sun Lam, Professora Associada do Departamento de Estudos Asiáticos do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.

Aprovação de proposta de admissão a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Botelho
Isalino Jimbi, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade de
Sociolinguística, e o respetivo plano de trabalhos com o título “A Reflection on the Umbundu
Corpus Planning for the Angola Education System: Towards the harmonization of the Catholic and
the Protestant orthographies”, 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 Doutora Anabela Alves dos Santos Rato, Professora Auxiliar da
Universidade de Toronto.
Pedidos de reconhecimento ao nível do Grau de Licenciatura
Foi aprovado conceder o reconhecimento de habilitações ao nível de Licenciatura, para fins
académicos e profissionais, em Letras, obtido no Centro Universitário Barão de Mauá, requerido
por António Sérgio Ferreira, tendo em conta os pareceres das Doutoras Joanne Madin Vieira
Paisana e Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira.
Foi aprovado conceder o reconhecimento de habilitações a nível de Licenciatura, para fins
académicos e profissionais, em Letras, obtido na Faculdade de Ciências e Letras de Avaré,
atualmente designada por Faculdades Integradas Regionais de Avaré, requerida por Priscila
Brisolla Laralha, tendo em conta os pareceres das Doutoras Joanne Madin Vieira Paisana e Maria
Micaela Dias Pereira Ramon Moreira.
Foi aprovado conceder o reconhecimento de habilitações a nível de Licenciatura, para fins
académicos e profissionais, em Filosofia, com média equivalente de dezasseis valores, obtido na
Pontifica Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, requerida por Giancarla Miranda
Brunetto, tendo em conta os pareceres dos Doutores Manuel Rosa Gonçalves Gama, Pedro Miguel
Páscoa dos Santos Martins e Bernhard Josef Sylla.

Apreciação de pedido de reinscrição em doutoramento
Foi aprovado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Lívia Maria Bastos
Vivas, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura – Cultura Inglesa, sob a orientação da
Doutora Joanne Madin Vieira Pisana, Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho e coorientação do Doutor Décio Torres Cruz, Professor Associado do
Departamento de Letras Germânicas da Universidade Federal da Bahia.
Foi aprovado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Bruna Patrícia Cardoso
Peixoto, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem – Linguística Aplicada, sob a
orientação da Doutora Sun Lam, Professora Associada do Instituto de Letras e Ciências Humanas
da Universidade do Minho.

Outros Assuntos
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a pós-doutoramento apresentada pela Doutora
Rebeka Caroça Seixas e o respetivo plano de trabalhos com o título “O Duplo na Trilogia
Metadramatúrgica Gogoliana”, sob a orientação da Doutora Francesca Clare Rayner, Professora
Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos/Teatro, do Instituto de Letras
e Ciências Humanas da Universidade do Minho, com parecer favorável do Professor Orlando
Grossegesse, enquanto Diretor do CEHUM.
Foi aprovada uma recomendação no sentido da candidata eliminar, por incorreta, a menção ao
Doutoramento em Modernidades Comparadas na apresentação do processo de candidatura.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a pós-doutoramento apresentada pelo Doutor
Eugénio Tadeu Pereira e o respetivo plano de trabalhos com o título “O aquecimento vocal para o
trabalho cênico: indagações e procedimentos”, sob a orientação do Doutor Tiago Manuel Monteiro
Mora Porteiro, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses e NorteAmericanos/Teatro, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho, com
parecer favorável do Professor Orlando Grossegesse, enquanto Diretor do CEHUM.
Foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretora do Doutoramento em Ciências da Linguagem
no sentido da reintrodução da especialidade de Análise do Discurso no documento a enviar à
A3ES, caso isso seja ainda possível.

Campus de Gualtar, 27 de julho de 2017

