NOTA INFORMATIVA
(RETIFICAÇÃO)
Reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 30 de novembro de 2016.
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 30 de novembro de 2016 foram tratados os
seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:

• Será em breve despoletado o processo para preenchimento da informação sobre a
atividade dos docentes em 2016, no âmbito da elaboração dos relatórios de atividades
do ILCH, com novas funcionalidades na plataforma implementadas pelo Gabinete
Técnico;
•

Foram difundidos os questionários orientados à avaliação e melhoria da qualidade dos
serviços Administrativos do ILCH (Secretaria Geral do ILCH; Secretaria do
Departamento da Música; Secretaria do Conselho Pedagógico e Secretaria do
BabeliUM), assim como da Secretaria do CEHUM e do Gabinete Técnico. O Presidente
referiu que podem ser apenas preenchidos os questionários correspondentes aos
serviços que cada um utiliza com mais frequência.

• O ILCH está a implementar o processo de auditorias pedagógicas a unidades
curriculares e cursos sinalizados, na sequência das decisões tomadas neste sentido
pela Comissão de Acompanhamento do Sistema para a Garantia da Qualidade, e
promovidas pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGAQ);
• Foi adiada para o início do próximo ano a Sessão Evocativa da Criação das Letras e
Artes na Universidade do Minho, que estava prevista para o dia 5 de dezembro; a
sessão contará com intervenções da Dr.ª Helen Alves e do Professor Acílio Rocha, e
incluirá a projeção de vários documentos alusivos à história da criação desse Grupo;

• Está em curso um projeto de cooperação com a Guiné-Bissau para o ensino do
Português e do Francês, coordenado pela Professora Laurinda Leite (IE) e com a
participação de docentes do DEPL e do DER;
• Os processos com vista à acreditação dos cursos de mestrado e doutoramento que
tiveram apenas acreditação condicional pela A3ES pelo prazo de um ano, deverão estar
concluídos até 31 de maio de 2017 (prazo que foi acordado com a reitoria);
• O processo do Mestrado em Tradução e Comunicação Multilingue, que já devia ter sido
concluído há muito, está neste momento atrasado, pelo que a Direção do Mestrado
deve apresentar o pedido, com toda a informação necessária, até à data da próxima
reunião do Conselho Pedagógico, em Dezembro.
• A necessidade de todos os docentes do ILCH enviarem a informação requerida pelos
órgãos da escola e pelos diretores de curso, nomeadamente quando estão em causa
relatórios para efeitos de acreditação ou avaliação por entidades externas.
• A publicação no Diário da República do Despacho Normativo nº 14/2016, de 28 de
novembro de 2016 que homologa as alterações aos Estatutos da Universidade do
Minho. Estas alterações veem na sequência do Decreto-Lei n.º 4/2016, de 13 de
janeiro, que instituiu a fundação pública Universidade do Minho, impondo-se a
adequação dos Estatutos da Universidade do Minho, enquanto estabelecimento de
ensino, ao novo modelo; neste contexto, foi aprovada pelo Conselho Geral a revisão
dos Estatutos que assenta, no essencial, na sua conformação com a realidade
resultante do atual quadro legal, em particular, no que respeita ao regime patrimonial
e financeiro, e à organização e funcionamento dos órgãos de governo, atentas as
competências do Conselho de Curadores e a reconfiguração das atribuições do fiscal
único, previstas nos estatutos da fundação.

Alterações na Distribuição do Serviço Docente (DSD) do ano letivo de 2016/2017
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração da DSD dos Departamentos de
Música; de Estudos Românicos; de Estudos Ingleses e Norte-Americanos; de Estudos Portugueses
e Lusófonos; e de Filosofia.

Aprovação de propostas de contratação de Pessoal Docente Especialmente
Contratado
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de contratação e de renovação dos contratos a
seguir enunciados:
•

Contratação do Drª Francesca Serafini como Assistente Convidada a 25%, pelo
período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação do Dr. Vicente Chuaqui como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 15%, pelo período de seis meses (DMúsica);

•

Contratação da Doutora Maria Fernanda Duarte Rodrigues como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses
(DEINA-Teatro);

•

Contratação da Mestre Tomoko Yaginuma como Leitora a 38%, pelo período de seis
meses (DEA);

•

Renovação do contrato do Mestre Pedro Filipe de Azevedo Oliveira Marques Vieira
como Leitor a 25%, pelo período de seis meses (DEA).

Aprovação de propostas de contratação de docentes no âmbito do Curso de
Preparação para o Acesso ao Ensino Superior para Estudantes Internacionais, da
responsabilidade da Reitoria;
-

Como assistente convidada a 50%, a suportar pela Reitoria, da Dr.ª Sofia Daniela Ferreira

Barreiro para a lecionação, no 1º semestre de 2016/2017, da seguinte unidade curricular: Língua Portuguesa I – 8h/semanais;
- Como Leitor a 95% (contrato como leitor a 80% da dotação DEINA, com acréscimo de 15%
a suportar pela Reitoria) do Dr. João Paulo Abreu Silva para a lecionação, no 1º semestre de
2016/2017, da seguinte unidade curricular: - Língua Inglesa I – 2h/semanais.
Criação de um Centro de Investigação na área de Ética e Filosofia Política
Foi apreciada a proposta de criação do Centro de Investigação na área de Ética e Filosofia Política.
A proposta de criação do Centro, que conta com o Parecer favorável da Comissão Diretiva do
CEHUM, corresponde a uma evolução natural do Grupo de Teoria Política até agora existente no
CEHUM e em funcionamento desde 2008.

Quanto ao projeto científico o CEPS apresenta-se como um centro de investigação em Filosofia
aberto às contribuições de outras ciências sociais e humanas, utilizando como paradigmas
teóricos os da Ética e da Filosofia Política.
Após a aprovação nos órgãos competentes, o CEPS solicitará o seu registo na Fundação para
a Ciência e a Tecnologia e a sua avaliação por um painel de Filosofia e Estudos da Religião,
na área científica de Filosofia, subárea de Ética e Filosofia Política, no próximo exercício
avaliativo promovido pela FCT.
A proposta de criação do Centro de Investigação na área de Ética e Filosofia Política foi
aprovada por unanimidade.
Apreciação de relatório anual de trabalhos de doutoramento
Foi aprovado por unanimidade o relatório de progresso anual, apresentado por Lívia Maria Bastos
Vivas, estudante do Doutoramento em Ciências da Cultura, na especialidade de “Cultura Inglesa”.
Propostas de Admissão a Doutoramento
•

Foi apreciada a candidatura a doutoramento apresentada ela Licª Luciana Clotilde Ferreira
Braga, no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura na especialidade de Cultura
Clássica, e o respetivo plano de trabalhos com título “Os Tratados Latinos De Anima e De

Homine do Philosophia Libera de Isaac Cardoso (c.1603-1683): A Psicologia Filosófica de
um Médico Judeu do Início da Modernidade”, sob a orientação da Doutora Ana Lúcia
Carmo Almeida do Amaral Curado, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos
Portugueses e Lusófonos.
Depois de um amplo debate, com intervenções de vários membros do Conselho Científico,
a candidatura foi submetida a votação, tendo-se registado os seguintes resultados:10 votos
a favor; 6 votos contra; e uma abstenção.
A proposta foi aprovada, por maioria. Em face das considerações aduzidas e da sua
pertinência, o Conselho Científico aprovou uma Recomendação no sentido da orientadora
estabelecer um plano de trabalhos da doutoranda que inclua a frequência de unidades
curriculares e/ou seminários, sendo posteriormente apreciada neste órgão a evolução
desses trabalhos.
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Mário Biriate, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de

Linguística Geral, e o respetivo plano de trabalhos com título “A sintaxe das orações
relativas em Cinyanja”, sob a orientação da Doutora Maria Pilar Pereira Barbosa,
Professora Associada do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos;
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Lic.
Ndjimi Dumba Watembo Malaka, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem,
na especialidade de Linguística Inglesa, e o respetivo plano de trabalhos com título
“Teacher education: a CLT in-service training course for unqualified Secondary School

English language teachers in Huambo-Angola”, sob a orientação da Doutora Isabel Cristina
da Costa Alves Ermida, Professora Associada com Agregação do Departamento de
Estudos Ingleses e Norte-Americanos;
•

Foi aprovada, por unanimidade, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Diego Ramos Mileli, no ramo de conhecimento de Filosofia na especialidade de Filosofia
Social e Política, e o respetivo plano de trabalhos com título “O preconceito da propriedade

privada: uma questão de alteridade ”, sob a orientação do Doutor João Manuel Cardoso
Rosas, Professor Associado do Departamento de Filosofia.
Proposta de constituição de Júri de Doutoramento
Foi aprovada a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento em Ciências da
Linguagem, com a tese intitulada “A disciplina de Laboratório no contexto do ensino-aprendizagem
de PLE na China: da teoria à prática. Conceção e redação do compêndio “Ouvir e Falar Português”
requerida pela Mestre Zheng Shanpei. O júri é constituído pelos Doutores José Augusto Brito
Pacheco, Professor Catedrático do Departamento de Estudos Curriculares e Tecnologia Educativa
do Instituto de Educação da Universidade do Minho; José Sousa Teixeira, Professor Associado do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da
Universidade do Minho; Sun Lam, Professora Associada do Departamento de Estudos Asiáticos do
Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho; Luís Filipe Tomás Barbeiro,
Professor Coordenador Principal do Departamento de Línguas e Literatura da Escola Superior de
Educação e Ciências Sociais do Instituto Politécnico de Leiria, e Doutora Iolanda Ogando González,
Professora Contratada do Departamento de Lenguas Modernas y Literaturas Comparadas da
Universidad de Extremadura.

Relatório síntese do Conselho Pedagógico referente aos cursos de 1º e de 2º ciclo
em funcionamento no ano letivo de 2015/2016;
O Presidente transmitiu que a Circular VRT/GD-11/2016, de 16 de novembro de 2016,
divulgou a informação sobre a elaboração dos relatórios-síntese dos Conselhos Pedagógicos
referentes aos cursos de 1º e 2º ciclos e mestrados integrados em funcionamento em cada
UOEI no ano letivo de 2015/2016, e estabeleceu os diferentes prazos para a conclusão do
processo. De acordo com a referida Circular, após a aprovação pelo Conselho Pedagógico, o
Conselho Científico toma conhecimento do relatório e pode pronunciar-se, se assim o
entender, sobre aspetos que considere pertinentes no âmbito das suas competências,
competindo aos Presidentes dos Conselhos Científicos registarem na plataforma a tomada de
conhecimento e possíveis comentários do respetivo Conselho, processo que deverá ser
completado na globalidade até ao dia 19 de dezembro de 2016.
No entanto, estando ainda o relatório em fase de concertação e de elaboração no âmbito do
Conselho Pedagógico, para evitar a marcação de uma reunião do CC exclusivamente para
efeitos de apreciação do relatório em termos da sua articulação com os aspetos científicos, o
Presidente propôs como metodologia a seguir que após aprovação no CP o documento fosse
enviado, por correio eletrónico, antes do dia 19 de dezembro, para os membros do Conselho
Científico se pronunciarem previamente à sua submissão, de modo a que naquela data o
processo fique completo.
Esta proposta foi aprovada por unanimidade.
Seguidamente, a Presidente do Conselho Pedagógico fez uma apresentação do Relatório
Síntese da UOEI ILCH 2015-2016, destacando os aspetos mais relevantes da avaliação global
do ensino, dos resultados da reflexão pedagógica e das práticas de mérito do ensino e da
aprendizagem nos cursos de primeiro e segundo ciclos.
Outros assuntos
•

Foi apreciado o pedido de frequência do Doutoramento em Ciências da Linguagem Análise do Discurso, em regime de tempo parcial, apresentado pela aluna Micaela Maria
Assis de Aguiar, cuja orientadora é a Doutora Maria Aldina Marques, Professora Auxiliar
do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos. Este pedido foi aprovado por
unanimidade;

•

Foi apreciada a candidatura a pós-doutoramento apresentada pelo Doutor Pablo Moreno
Paiva Capistrano com o título“O NIETZSCHE DE HEIDEGGER: uma "desleitura" a partir da

noção de "angústia da influência" como resposta ao problema da introdução do nazismo
na filosofia.", sob a supervisão do Doutor Bernhard Josef Sylla, Professor Auxiliar do
Departamento de Filosofia. Este pedido foi aprovado por unanimidade.
•

Por último, o Presidente relatou os desenvolvimentos do debate em torno da proposta do
ILCH ao Conselho Geral quanto à designação da Escola. O Professor Álvaro Iriarte
transmitiu os aspetos essenciais da discussão no Conselho Geral em torno da designação
e avançou algumas possibilidades para ultrapassar o impasse.

Antes de dar por encerrados os trabalhos, o Presidente transmitiu a realização do Lanche de
Natal, a 16 de dezembro de 2016, pelas 16h30, para o qual todos os membros do ILCH estão
convidados.

Campus de Gualtar, 06 de dezembro de 2016.

