NOTA INFORMATIVA

Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 28 de junho de 2017
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 28 de junho de 2017 foram tratados os seguintes
assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
•

•

•

•
•

•

•

O Doutor Acílio da Silva Estanqueiro Rocha, Professor Catedrático Emérito do
Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do
Minho, foi eleito para a Academia das Ciências de Lisboa, em Plenário dos Sócios Efetivos
da Classe de Letras, reunido no passado dia 9 de Maio, como sócio correspondente da
3ª secção (onde se insere a área científica de Filosofia).
Foram providos como professores auxiliares os Doutores Nathaniel Roberto Merrill e
Carlos Pazos Justo, na sequência da homologação pelo Reitor da decisão dos júris dos
respetivos procedimentos concursais, passando assim a integrar o mapa de pessoal
docente da Universidade do Minho como professores de carreira.
Decorreu nos dias 30 de maio e 1 de junho a Visita da Comissão Externa de Avaliação da
A3ES para avaliação do curso de Licenciatura em Música, tendo decorrido de forma muito
satisfatória. Foram entretanto solicitados informações adicionais e dados mais atualizados
(o Relatório de Autoavaliação é já de 2014), oportunamente enviados à A3ES.
O Diretor do Centro de Estudos Galegos continuará a ser o Doutor Pedro Dono Lopez, que
deixou recentemente a direção do DER.
Quanto à proposta de vagas para os cursos de formação inicial, na maior parte das
licenciaturas as vagas do ILCH irão manter-se. A licenciatura em EPL abrirá menos quatro
vagas, por proposta do DEPL, sendo que uma dessas vagas será destinada ao reforço da
licenciatura em LA e as restantes três serão provavelmente transferidas pela reitoria para
as áreas tecnológicas e científicas cuja prioridade foi definida pela tutela.
A primeira fase das candidaturas à pós-graduação do ILCH dá sinais de forte melhoria em
relação ao ano transato. O Presidente apresentou os números por curso, sendo o número
total de candidaturas de 177.
Estão a decorrer as eleições para os representantes dos professores no Conselho
Pedagógico, mais concretamente, de um diretor de curso de 1º ciclo; dos representantes
dos três diretores de curso de 2º ciclo; de um representante dos diretores de curso de 3º
ciclo; de um representante de outras unidades orgânicas com participação específica nos
ciclos de estudo do ILCH no Conselho Pedagógico. A Comissão Eleitoral, presidida pelo

•

•

Doutor Henrique Barroso, tem vindo a difundir diversa informação sobre o processo
eleitoral, apelando-se a todos aqueles que ainda não exerceram o direito de voto que o
façam até ao encerramento das urnas.
Solicita-se aos docentes, especialmente aos diretores de curso e de departamento, a
consulta regular do DocUM para que os processos não fiquem demasiado tempo em
espera.
Seguidamente, a Presidente do Conselho Pedagógico, Doutora Maria do Carmo Mendes,
transmitiu ainda que, de acordo com indicação enviada pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), o Programa Doutoral em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, e os Mestrados em Espanhol Língua Segunda
e Língua Estrangeira, Europeu em Lexicografia e Filosofia Política deverão desencadear os
procedimentos conducentes ao Pedido Especial de Renovação da Acreditação (PERA). A
submissão dos Guiões de Autoavaliação tem como prazos dezembro de 2017 (para o
Programa Doutoral em Modernidades Comparadas) e dezembro de 2018 (para o
Mestrado em Espanhol Língua Segunda e Língua Estrangeira, o Mestrado Europeu em
Lexicografia e o Mestrado em Filosofia Política).

Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores
do ILCH que se encontram em anexo à presente ata (Doutores João Cardoso Rosas; Maria da
Conceição Varela; Álvaro Iriarte Sanromán; e Dr. José Luís Pimenta Lopes).
Alteração na distribuição do Serviço Docente no ano letivo de 2017/2018
DFIL
Foi aprovada a alteração na distribuição do Serviço Docente do Departamento de Filosofia (DFIL),
para o ano letivo de 2017-2018, resultante da contratação do Doutor Nathaniel Roberto Merrill
como Professor Auxiliar.
Aprovação de proposta de contratação e de renovação de Pessoal Docente
Especialmente Contratado
Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes propostas de contratação/renovação:
• Contratação da Mestre Tomoko Yaginuma, como Leitora a 57%, pelo período de seis
meses (DEA);
• Renovação do contrato do Mestre Pedro Filipe de Azevedo Oliveira Marques Vieira,
como Leitor a 35%, pelo período de seis meses (DEA);
• Renovação do contrato da Mestre Bruna Patrícia Cardoso Peixoto, como Leitora a
84%, pelo período de um ano (DEA);
• Renovação do contrato do Licenciado João Marcelo Mesquita Martins, como Leitor
a 56%, pelo período de um ano (DEA);
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Renovação do contrato do Mestre José Luís Pimenta Lopes, como Leitor a 25%, pelo
período de seis meses (DEGE);
Renovação do contrato da Doutora Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado, como
Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 55%, pelo período de um ano
(DEGE);
Renovação do contrato da Drª Silke Maria Roettger, como Leitora a 59%, pelo período
de seis meses (DEGE);
Renovação do contrato da Drª Carina Faria da Eira, como Leitora a 59%, pelo período
de seis meses (DEGE);
Contratação do Dr. João Paulo Abreu Silva, como Leitor a 59%, pelo período de seis
meses (DEINA);
Renovação do contrato da Drª Maria Clara de Almeida Pedro de Jesus Oliveira,
como Leitora a 59%, pelo período de seis meses (DEINA);
Renovação do contrato da Mestre Cátia Ferreira dos Santos Faísco, como Assistente
Convidada a 20%, pelo período de seis meses (DEINA);
Renovação do contrato do Mestre Armando Miguel Nogueira Magalhães, como
Assistente Convidado a 10%, pelo período de um ano (DEPL);
Contratação do Mestre Tiago Morais Ribeiro de Sousa, como Assistente Convidado
sem remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);
Contratação do Mestre Luís Miguel Teixeira Pereira, como Assistente Convidado sem
remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);
Contratação da Mestre Sara Tiago Gonçalves, como Assistente Convidada sem
remuneração, pelo período de seis meses (DFIL);
Renovação do contrato do Mestre Tiago de Moura Leitão Cerejeira Fontes, como
Assistente Convidado sem remuneração, pelo período de um ano (DFIL);
Contratação do Doutora Ana María Cea Álvarez, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano (DER);
Contratação do Doutora Maria Rosa Martin_Penãsco Hurtado, como Leitora a 59%,
pelo período de seis meses (DER);
Contratação do Dr. Artur Manuel de Castro Pinho Maria, como Assistente Convidado
a 59%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Renovação do contrato de Matias Nicolas Isolabella, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Renovação do contrato do Mestre Manuel Lopes Simões, como Assistente Convidado
a 59%, pelo período de um ano (DMúsica);
Contratação do Dr. Mateusz Stasto, como Professor Convidado Equiparado a Professor
Auxiliar a 60%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Contratação do Dr. Paulo Pinto Pereira de Barros, Como Assistente a 20%, pelo
período de seis meses (DMúsica);
Renovação do contrato de Pavel Gomzyakov, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 60%, pelo período de seis meses (DMúsica);
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Contratação do Dr. José Pedro da Costa Leite Telles de Freitas, como Assistente
Convidado a 50%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Renovação do contrato do Dr. Pedro Manuel Gonçalves Oliveira, como Assistente
Convidado a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);
Contratação do Dr. Roberto Jorge Valdés Souto, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 50%, pelo período de seis meses (DMúsica)..

Aprovação de propostas de nomeação dos júris de concursos de professor
associado e de professor auxiliar, e da definição dos fatores de ponderação a
aplicar aos critérios de seleção, bem como dos respetivos parâmetros de avaliação;
DEPL
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 Linguística Geral e Linguística Portuguesa
do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, ausentaram-se da reunião os membros
do Conselho Científico em condições para serem opositores ao concurso, bem como os
professores auxiliares com contrato por tempo indeterminado , conforme disposto no nº 2 do artigo
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 62/2007, de 10 de setembro RJIES).
Assim, participaram apenas na discussão deste ponto da ordem de trabalhos os seguintes
membros do Conselho Científico detentores de categoria igual ou superior à do posto de trabalho
a prover, bem como os professores auxiliares com contrato por tempo indeterminado.
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.
DER
Foi depois apreciada a proposta de edital para a abertura de um posto de trabalho para a categoria
de Professor Auxiliar, para a área disciplinar de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos do
Departamento de Estudos Românicos, tendo igualmente participado na discussão e decisão os
membros do Conselho Científico detentores de categoria igual superior à do posto de trabalho a
prover, bem como os professores auxiliares com contrato por tempo indeterminado.
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.

Apreciação de relatório de Licença Sabática
Foi apreciado o Relatório de Licença Sabática da Doutora Cristina Maria Moreira Flores,
apresentado nos termos do disposto no nº 4 do art.º 77º do E.C.D.U. (referente ao período de
sabática de 15 de setembro de 2014 a 14 de setembro de 2015).
Implementação das decisões do CA da A3ES – Cursos de Mestrado e de
Doutoramento
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração aos cursos de Doutoramento em
Ciências da Literatura, de Mestrado em Português Língua Não Materna - Português Língua
Estrangeira e Língua Segunda, e de Mestrado em Ciências da Linguagem, que visam satisfazer
as condições estabelecidas pelo Conselho de Administração (CA) 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.
Aprovação do regulamento do ILCH para os Estágios Científicos Avançados
Foi aprovado o regulamento que estabelece as condições a que deve obedecer a realização de
estágios científicos avançados de doutoramento, em conformidade com as linhas gerais
anteriormente aprovadas no Conselho Científico. O documento visa regulamentar esta modalidade
de realização de atividades académicas no ILCH, de modo a clarificar os seus objetivos e
enquadramento e garantir as adequadas condições à sua concretização
Aprovação do Relatório-Síntese do Conselho Científico sobre o Relatório de
Autoavaliação da UI do ILCH referente ao ano de 2016
O Presidente do Conselho Científico transmitiu que na sequência do exercício experimental de
elaboração do relatório síntese de CC de UOEI, aplicado ao ano de 2015, tinha recebido indicações
do Serviço para a Garantia da Qualidade (SGAQ) para a elaboração do Relatório-Síntese do
Conselho Científico, referente às atividades desenvolvidas no ano de 2016, em conformidade com
a Circular VRT/GD-07/2017. Referiu que facultou o acesso ao seu conteúdo a todos os membros
do Conselho Científico (área Qualidade/ menu Investigação), conforme informado, 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.
O relatório foi discutido e aprovado por unanimidade dos membros do Conselho Científico.

Aprovação de proposta de constituição de júri de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a proposta da Comissão Diretiva 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 Mestre Maria Dolores Lerma Sanchís. O
júri tem como Vogais: Doutora Maria Eduarda Bicudo Azeredo Keating, Professora Catedrática do

Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade
do Minho; Doutor Rogélio José Ponce de Léon Romeo, Professor Associado do Departamento de
Estudos Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Álvaro Iriarte Sanromán, Professor Associado do Departamento de Estudos Portugueses e
Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Doutor Pedro
Dono Lopez, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho e Doutor Marcos Cánovas Méndez, Professor Titular
do Department de Traducció, Interpretació i Llengües Aplocades da Facultat d’ Educació, Tradució
i Ciències Humanes da Universitat Central de Catalunya.
Aprovação de proposta de admissão a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Jordão
Buaza Caculo, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade de Análise
de Discurso, e o respetivo plano de trabalhos com o título “O funcionamento dos marcadores
discursivos mas, portanto, pois e contudo em programas da televisão pública de Angola”, sob a
orientação da Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques, Professora Auxiliar do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho.
Apreciação do Parecer sobre o pedido de admissão em regime especial a provas
públicas de doutoramento do Mestre Paulo Alexandre e Castro Cardoso
Na sequência da decisão tomada pelo Conselho Científico na anterior reunião, perante o pedido
de admissão em regime especial a provas públicas de doutoramento do Mestre Paulo Alexandre
e Castro Cardoso, a Comissão designada para apreciação do currículo do requerente e da
adequação da tese aos objetivos visados com o grau de doutor em Filosofia, na especialidade de
Filosofia da Mente, reunida em 27 de junho, entendeu ter necessidade de mais algum tempo para
se pronunciar.
Apreciação de pedidos de reinscrição em doutoramento
- Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por Tânia Cristina Lopes
Senra, estudante do Doutoramento em Ciências da Linguagem – Linguística Aplicada, sob a
orientação da Doutora Cristina Flores, Professora Auxiliar do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho e coorientação da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa,
Professora Associada do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Mediante parecer favorável das orientadoras, da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do
Conselho Pedagógico, este pedido foi aprovado por unanimidade.
- Foi apreciado o pedido de reinscrição para término da tese apresentado por
Márcio Hemerique Pereira, estudante de Doutoramento em Ciências da Literatura – Literatura
Inglesa, sob a orientação da Doutora Paula Alexandra Varanda Ribeiro Guimarães, Professora
Auxiliar, do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante parecer

favorável da orientadora, da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do Conselho Pedagógico,
este pedido foi aprovado por unanimidade.
Outros Assuntos
O Presidente colocou à consideração dos membros do Conselho Científico o uso do traje
académico, nas provas públicas de doutoramento, de modo a uniformizar uma prática nas provas
no âmbito do ILCH.
Discutido o assunto, foi decidido, por maioria, que não será usado o traje, exceto quando o júri,
na sua reunião prévia às provas públicas de defesa da tese, decida em sentido contrário.

Campus de Gualtar, 28 de junho de 2017

