Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico de 25 de março de 2020
1. Informações
A Presidente do Conselho Científico, Doutora Isabel Ermida, prestou informações sobre os seguintes pontos:

a) Alterações à vida académica resultantes da pandemia Covid-19:
Via Reitoria:
 Implementação do ensino online
 Realização de reuniões de gestão por videoconferência
 Reorganização das atividades dos trabalhadores não-docentes em regime de teletrabalho
 Prorrogação dos prazos de requerimento de provas de mestrado e doutoramento
 Realização de provas académicas à distância.
Via FCT:
 Adiamento dos prazos de submissão de Projetos I&D
 Elegibilidade de despesas relativas a cancelamento de eventos
 Prorrogação de prazos para candidatura a apoio ao funcionamento de sociedades científicas
(FACC)
 Flexibilização de prazos para resposta à FCT
 Abertura autorizada de dois concursos de Emprego Científico Institucional, um no CEHUM,
outro no CEPS.
b) Pedido de alteração às propinas:
Foram solicitados pelo ILCH valores de propina para estudantes nacionais (2º e 3º ciclos) e para
estudantes internacionais de 1º, 2º e 3º ciclos diferentes dos estabelecidos na Deliberação CG
6/2020, aguardando-se decisão do Senhor Reitor:


Propinas fixadas pelo Conselho Geral (Deliberação CG-6/2020):

Estudantes Nacionais
Estudantes Internacionais



1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

_____

1.250,00€

2.750,00€

4.500,00€

4.500,00€

4.500,00€

Propinas propostas pelo ILCH (Ofício datado de 28/2/2020):

Estudantes Nacionais
Estudantes Internacionais

1º ciclo

2º ciclo

3º ciclo

_____

1.250,00€

2.750,00€

2.000,00€

2.000,00€

3.000,00€
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Estudantes da CPLP (Comunidade de
Países de Língua Portuguesa: Angola, Brasil,
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial,
Moçambique, São Tomé e Príncipe e TimorLeste)

Equiparação ao valor das propinas dos Estudantes
Nacionais para os 3 ciclos

Mestrado em Estudos Luso-Alemães
e
Mestrado Europeu em Lexicografia

Equiparação ao valor das propinas dos Estudantes
Nacionais para o 2º ciclo:1.250,00€

2. Alteração à DSD do 2º semestre de 2019-2020:
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração à distribuição de serviço docente, para o semestre
em curso, do Departamento de Música, decorrente da não-aceitação do contrato proposto pelo
departamento ao Dr. Artur Pinho Maria.
3. Propostas de contratação / renovação de contratação de Pessoal Docente Especialmente
Contratado para o ano letivo 2019/2020:
a) Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos:
 Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação de Joana Providência como
Assistente Convidada para Teatro a 30% pelo período de 6 meses.
b) Departamento de Música:
 Foi aprovada por maioria, com 4 votos contra e uma abstenção, a contratação do Dr. Vítor
Manuel da Cunha Lima, como Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 40%,
pelo período de 6 meses,
 Foi aprovada por unanimidade a retificação da contratação do Dr Yuri Popov, como Assistente
Convidado a 35%, pelo período de 6 meses.
4. Propostas de Licença Sabática para 2020/2021:


Foi aprovado por unanimidade, com a condição de o início ser antecipado em um mês, ou seja,
começar a 1 de fevereiro de 2021, o pedido da Doutora Idalete Maria da Silva Dias, por 6
meses;



Foi aprovado por unanimidade o pedido da Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira de Macedo,
com início em 1 de fevereiro de 2021, por 6 meses;



Foi aprovado por unanimidade o pedido da Doutora Margarida Isabel Esteves da Silva Pereira,
com início em 1 de setembro de 2020, por 6 meses.



Foi aprovado por unanimidade o pedido do Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa, com
início em 1 de setembro de 2020, por 1 ano;



Foi aprovado por unanimidade o pedido do Doutor Bernhard Josef Sylla, com início em 1 de
setembro de 2020, por 1 ano.

5. Propostas de distribuição de serviço docente 2020-2021:


Departamento de Estudos Asiáticos: a proposta de DSD foi aprovada por maioria, com 3 votos
contra.
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Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos: a proposta de DSD foi aprovada por
unanimidade.
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos: a proposta de DSD foi aprovada por
unanimidade.
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos: a proposta de DSD foi aprovada por maioria
com 1 abstenção.
Departamento de Estudos Românicos: a proposta de DSD foi aprovada por maioria com 1 voto
contra.
Departamento de Filosofia: a proposta de DSD foi aprovada por maioria com 1 voto contra e 2
abstenções.
Departamento de Música: a proposta de DSD foi devolvida ao departamento para clarificações
várias.

6. Propostas de constituição de júris de doutoramento e de admissão a doutoramento:
a) Constituição de júri de doutoramento:
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento em
Filosofia, do Mestre Eduardo Jorge Costa Pinto.
b) Admissão a doutoramento:


Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Linguagem, área de
especialização em Linguística Portuguesa, apresentada pela Mestre Qunying Li, na condição de se
corrigir a área de especialização para Linguística Aplicada e com a recomendação de ser adicionado
um coorientador.



Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Linguagem, área de
especialização em Linguística Portuguesa, apresentada pela Mestre Zhang Meiqi, na condição de
ser adicionado um coorientador.



Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Cultura, apresentada
pelo Mestre Gaudino José Tavares Cardoso.



Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Cultura, apresentada
pelo Mestre Francisco José Macedo Barbosa.



Foi aprovada por maioria, com uma abstenção, a candidatura a doutoramento em Filosofia,
apresentada pelo Mestre Tiago Moura Leitão Cerejeira Fontes.



Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Filosofia, apresentada pelo PósGraduado Anthony Vecchio.

7. Relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo e de Estágios
Científicos Avançados:
a) Foram aprovados por unanimidade os seguintes relatórios de progresso anual de trabalhos de
investigação de 3º ciclo:
• Maria Teresa Amaral;
• Sandra Isabel Cunha de Sousa;
• Xu Yang;
• António Maria Ramalho Saraiva Russo Baião;
• Rosilvado Silva Amorim;
• Botelho Isalino Jimbi.
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b) Foram aprovados por unanimidade os seguintes relatórios de progresso anual de Estágios
Científicos Avançados:
 António Augusto Nery;
 Edna Alencar da Silva Rivera.
8. Candidaturas a Estágio Científico Avançado:
a) Foram aprovadas por unanimidade as candidaturas a Estágio Científico Avançado de
Doutoramento apresentadas por:
• Juan Antonio Testón Turiel
• Paulo César Ribeiro Filho.
b) Foi aprovada por unanimidade a candidatura a Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento
apresentada por Filipe Venade de Sousa.
9. Submissão de Projeto de Doutoramento:
Foi aprovado por unanimidade o projeto de doutoramento do Programa Doutoral em “Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas”, apresentado pela Mestre Cristina de Jesus Vinhas Maia
Gonçalves, com o título “O Teatro Contemporâneo Irlandês: entre o pós-colonialismo e a pósmodernidade”.
10. Proposta de nomeação da Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da Literatura:
Foi aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de nomeação da Comissão Diretiva com a
seguinte constituição:
Diretora:
Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro
Vogais:
Doutor Orlando Alfred Arnold Grossegesse
Doutora Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro.
11. Parecer sobre a colaboração do DEINA na nova Licenciatura em Engenharia Civil:
Foi emitido parecer favorável, por unanimidade, à oferta de uma UC de Inglês Académico à nova
Licenciatura em Engenharia Civil.
12. Proposta de Critérios e de Relatores relativos à atividade desenvolvida em período experimental
pelo Doutor Pedro Dono, Professor Auxiliar do DER:
Os critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental foram aprovados por
unanimidade, na condição de ser alterada a ordem e a natureza de alguns deles.
A designação dos relatores ficou condicionada à averiguação da legalidade da categoria profissional
exigida. Será submetida ao órgão nova proposta de júri, por email, caso se verifique que os relatores
devem ser Professores Catedráticos.
Na 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.
13. Outros assuntos:
Foi reapreciado favoravelmente o Plano de Transição da Licenciatura em Música.
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