Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 18 de julho de 2018
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 18 de julho de 2018 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
- As visitas das comissões de avaliação dos centros de investigação serão programadas pela FCT em
setembro e poderão começar a acontecer já no mês de outubro;
- Os trabalhos de requalificação da biblioteca de investigação do ILCH progridem a bom ritmo e prevê-se
que estejam concluídos no início do próximo ano letivo;
- A licenciatura em Teatro será alvo de novo processo avaliativo por parte da A3ES, com visita da CAE,
pedindo-se o maior empenho a todos os envolvidos neste projeto tão importante para o ILCH;
- Chama-se a atenção de todos os docentes para o cumprimento dos prazos no preenchimento das
pautas. Devemos caminhar para uma situação na qual os prazos para a avaliação dos cursos de 2º e
3º ciclo sejam genericamente cumpridos, como acontece já com as licenciaturas do ILCH.
Foram apresentados pelo Presidente os Relatórios de Missão de professores do ILCH que se encontram em
anexo à ata:
 Doutora Cristina Maria Moreira Flores, 17 a 19 de junho, Universidade de Frankfurt, Alemanha;
 Doutor José Luís Pimenta Lopes, 26 a 28 de junho, Universidade La Sapienza, Roma.
Aprovação do Relatório-Síntese do Conselho Científico sobre os Relatórios de Autoavaliação
das UI do ILCH referente ao ano de 2017
O Presidente do Conselho Científico transmitiu que, na sequência do preenchimento pelas UI do ILCH dos
seus Relatórios de Autoavaliação, aplicados ao ano de 2017, segue-se a elaboração do Relatório-Síntese do
Conselho Científico, já disponibilizado, em conformidade com a Circular VRT-RJM-06/2018.
O relatório foi discutido e aprovado por unanimidade.
Proposta de alteração à DSD 2018-2019: DER
Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração à distribuição de serviço docente para o ano letivo de
2018-2019 do Departamento de Estudos Românicos.
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Aprovação de propostas de contratação/ renovação de Pessoal Docente Especialmente
Contratado para o ano letivo 2018/2019
Departamento de Filosofia
 Proposta de contratação do Mestre Luís Miguel Teixeira Pereira como Assistente Convidado sem
remuneração, pelo período de 6 meses, com inicio a 03 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Tiago Morais Ribeiro de Sousa como Assistente Convidado sem
remuneração, pelo período de 6 meses, com inicio a 03 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Tiago de Moura Leitão Cerejeira Fontes como Assistente
Convidado a 20%, pelo período de um ano, com inicio a 08 de agosto de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Departamento de Estudos Asiáticos
 Proposta de contratação da Doutora Bruna Patrício Cardoso Peixoto, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 95%, pelo período de um ano, com inicio a de 01 de setembro de
2018,
 Proposta de contratação da Licenciada Meiqi Zhang, como Leitora em regime de tempo parcial a 20%,
pelo período de seis meses, com inicio a 03 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação da Mestre Tomoko Yaginuma como Leitora em regime de tempo parcial a 65%,
pelo período de um ano, com inicio a 01 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação da Licenciada Megumi Im, como Leitora em regime de tempo parcial a 35%,
pelo período de 6 meses, com início a 4 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação da Doutora Kuniko Ukai como Professora Convidada Equiparada a Professora
Auxiliar em regime de tempo parcial a 95%, pelo período de um ano, com inicio a 02 de novembro de
2018;
 Proposta de contratação do Licenciado João Marcelo Mesquita Martins como Leitor em regime de tempo
parcial a 65%, pelo período de um ano, com inicio a, 01 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Pedro Filipe Azevedo Oliveira Marques Vieira, como
Leitor em regime de tempo parcial a 35%, pelo período de 6 meses, com início a 01 de setembro de
2018;
 Proposta de renovação de contratação do Doutor Liu Jie como Professor Convidado equiparado a
Professor Auxiliar em regime de tempo parcial a 10%, pelo período de seis meses com inicio a partir de
01 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação contratação da Licenciada LI LING, como Leitora em regime de tempo parcial a
25%, pelo período de 6 meses, com inicio a 20 de novembro de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Departamento de Estudos Românicos
 Proposta de contratação do Doutor Giovanni Battista Tedesco, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 01 de outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da Doutora Maria da Conceição Teixeira Varela, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 16 de outubro
de 2018;
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 Proposta de renovação da contratação da Doutora Maria Manuela Costa Silva, como Professora
Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 1 de outubro
de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da Mestre Fernanda dos Prazeres Ferreira de Andrade Leitora em
regime de tempo parcial a 59%, pelo período de seis meses, com inicio a 01 de outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da Doutora Ana María Cea Álvarez, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 15 de agosto de 2018
 Proposta de renovação da contratação da Doutora Maria Dolores Lerma Sanchis, como Professora
Convidada em regime de tempo parcial a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 01 de outubro de
2018;
 Proposta de renovação da contratação da Doutora Herminda Otero Doval, como Professora convidada
equiparada a Professora Auxiliar em regime de tempo parcial a 59%, pelo período de seis meses, com
inicio a 01 outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Noemi Basanta Llanes, como Leitora a 60%, pelo
período de um ano, com inicio a 01 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação da Mestre Inmaculada Carbonell Sanchez como Leitora a tempo parcial a 10%,
pelo período de um ano, com inicio a 14 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação da Mestre María Rosa Martín-Penãsco Hurtado, como Leitora a 30%, pelo período
de seis meses, com inicio a 08 de agosto de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos
 Proposta de contratação do Licenciada Carina Faria da Eira como Leitora a 35%, por seis meses, com
início a 1 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Joana Zehner da Silva Matos como Leitora a 25%, por seis meses,
com inicio a 6 de agosto de 2018;
 Proposta de renovações da contratação do Mestre José Luís Pimenta Lopes como Leitor a 25%, por seis
meses, com início a 1 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Licenciada Maria Natália Fernandes Nunes como Leitora a
59% por 1 ano, com início a 1 de outubro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Doutora Nadejda Ivanovna Nagovitsina Machado como
Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar a 55% por 1 ano, com início a 8 de agosto de
2018;
 Proposta de renovações da contratação da Licenciada Silke Maria Roettger como Leitora a 59% por seis
meses, com inicio a 15 de setembro de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos
 Proposta de contratação da Mestre Helena Alice Mendes Pereira, como Assistente Convidada a 10%, por
seis meses, com inicio a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Doutora Ana Sofia Bessa de Carvalho como Leitora a 59%, por
seis meses, com início a 1 de outubro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação do Doutor João Jorge Coelho Pereira como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 59%, por seis meses, com inicio a 1 de outubro de 2018;
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 Proposta de renovações da contratação do Licenciado João Paulo Abreu Silva como Leitor a 59%, por seis
meses, com inicio a 7 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Mestre Maria Amélia Ribeiro Carvalho como Leitora a 59%,
por seis meses, com início a 2 de outubro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Licenciada Maria Clara Almeida Pedro Jesus Oliveira como
leitora a 59%, por seis meses, com inicio a 16 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Mestre Orquídea Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe
como Leitora a 40%, por seis meses, com início a 11 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Licenciada Patrícia Martins Almeida como Leitora a 40%, por
seis meses, com início a 11 de setembro de 2018;
 Proposta de renovações da contratação da Mestre Tânia Patrícia Leite Ribeiro Reis Azevedo como Leitora
a 40%, por seis meses, com início a 2 de novembro de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Teatro
 Proposta de renovação da contratação da Mestre Cátia Ferreira dos Santos Faísco, como Assistente
Convidada a 20%, por 6 meses, com início a 15 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Nuno M. Cardoso, como Professor Convidado equiparado a Professor
Auxiliar a 20%, por 6 meses, com início a 10 de setembro de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Armando Miguel Nogueira Magalhães, como Assistente
Convidado a 10%, por 1 ano, com início a 5 de agosto de 2018.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Departamento de Musica
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Aldo Salvetti, como Assistente Convidado a 50%,
pelo período de seis meses, com início a 6 de outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre António Luís Oliveira Ribeiro, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 65%, pelo período de um ano, com início a 4 de outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Artur Manuel de Castro Pinho Maria, como
Assistente Convidado a 40%, pelo período de seis meses, com início a 2 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Bruno Adriano Alves Dias Rafael, como Assistente
Convidado a 55%, pelo período de um ano, com início a 6 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação do Doutor Daniel Filipe Pinto Moreira, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses, com início a 12 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Diogo Maria Pupo Correia Alte da Veiga, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 10%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado Eliot Alexander Lawson Walton, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 65%, pelo período de um ano, com início a 26 de novembro de 2018;
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 Proposta de contratação do Mestre Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado a 35%,
pelo período de seis meses, com início a 7 de novembro de 2018;
 Proposta de contratação do Doutor Ilja Chaimovitsj Grubert, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 40%, pelo período de um ano, com início a 29 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação da Mestre Janete Soares da Costa Ruiz, como Professora Convidada Equiparada
a Professora Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado José Gil Pacheco Soares de Magalhães, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 90%, pelo período de um ano, com início a 15 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado José Pedro Costa Leite Telles de Freitas, como Assistente
Convidado a 50%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães Maia,
como Assistente Convidado a 25%, pelo período de seis meses, com início a 6 de novembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre José Romeu Barbosa da Silva, como Assistente Convidado a 35%,
pelo período de seis meses, com início a 29 de novembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Manuel Lopes Simões, como Assistente Convidado a
59%, pelo período de um ano, com início a 1 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Mateusz Stasto, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 60%, pelo período de seis meses, com início a 1 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Mestre Nuno Manuel Calheno Arrais, como Assistente
Convidado a 40%, pelo período de um ano, com início a 5 de outubro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Doutor Nuno Mendes Moreira Aroso, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 95%, pelo período de um ano, com início a 5 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado Paulo Pinto Pereira de Barros, como Assistente Convidado a 10%,
pelo período de um ano, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado Pavel Gomzyakov, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 60%, pelo período de um ano, com início a 24 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Pedro Miguel Pires de Oliveira Neves, como
Assistente Convidado a 25%, pelo período de seis meses, com início a 19 de novembro de 2018;
 Proposta de contratação do Doutor Pedro Russo Moreira, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 20%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Pedro Manuel Gonçalves Oliveira, como Assistente Convidado a 35%,
pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Mestre Roberto Erculiani, como Assistente Convidado a 40%, pelo período de
um ano, com início a 2 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação do Doutor Vasco Silva de Faria, como Professor Convidado Equiparado a
Professor Auxiliar a 90%, pelo período de um ano, com início a 16 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado Vicente Ernesto Rosas Chuaqui, como Professor Convidado
Equiparado a Professor Auxiliar a 25%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Vitor Silva de Faria, como Assistente Convidado a
50%, pelo período de um ano, com início a 15 de novembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da Licenciada Svetlana Mikhaylishcheva, como Assistente
Convidada a 20%, pelo período de seis meses, com início a 5 de dezembro de 2018;
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 Proposta de contratação do Mestre Giosuè De Vincenti, como Assistente Convidado a 35%, pelo período
de seis meses, com início a 19 de setembro de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da Licenciada Isolda Crespi Rubio, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 70%, pelo período de seis meses, com início a 2 de outubro de 2018;
 Proposta de contratação da Mestre Vera Maria Seco Afonso da Fonte, como Professora Convidada
Equiparada a Professora Auxiliar a 80%, pelo período de seis meses, com início a 3 de setembro de 2018;
 Proposta de contratação do Licenciado Yury Popov, como Assistente Convidado a 35%, pelo período de
seis meses, com início a 24 de dezembro de 2018.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Nomeação de júri para Provas de Agregação
Foi proposto o seguinte júri para as provas de agregação no ramo do conhecimento em Ciências da Literatura
na Especialidade de Literatura Espanhola requeridas pelo Doutor Xaquín Núñez Sabarís, constituído por:
Presidente: Reitor da Universidade do Minho.
Vogais: Doutora Cristina Almeida Ribeiro, Professora Catedrática do Departamento de Literaturas Românicas
da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria de Lourdes Correia Fernandes, Professora Catedrática do Departamento de
Estudos Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto;
Doutor Pedro Alfonso Ferré da Ponte, Professor Catedrático do Departamento de Artes e
Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve;
Doutor José Manuel González Herrán, Professor Catedrático de Literatura espanhola e Professor
Emérito da Universidade de Santiago de Compostela;
Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, Professora Catedrática do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho;
Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro, Professora Catedrática do Instituto de Letras e Ciências
Humanas da Universidade do Minho;
Doutora Maria Eduarda Bicudo Azeredo Keating, Professora Catedrática do Instituto de Letras e
Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Depois de analisada a proposta a mesma foi aprovada por unanimidade dos professores catedráticos
presentes.
Aprovação de avisos de abertura para recrutamento de doutorados ao abrigo do Decreto-Lei
nrº 57/2016 de 29 de agosto e da Lei nrº 57/2017 de 19 de julho (2 CEPS)
O Presidente prestou um breve esclarecimento sobre os editais ainda pendentes, no âmbito das posições
geradas pelas Bolsas com Ref. SFRH/BPD/74290/2010 e SFRH/BPD/89908/2012.
De seguida, as propostas dos avisos de abertura foram aprovadas por unanimidade.
Designação dos relatores (artº 25º do Estatuto da Carreira Docente Universitária) para
avaliação da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Ricardo Iván Barceló
Abeijón
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
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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.
Em virtude de um dos relatores anteriormente nomeados ter manifestado a sua indisponibilidade para emitir
o parecer relativo à atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Ricardo Iván Barceló Abeijón,
foi proposto um novo relator.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Avaliação específica da atividade desenvolvida em período experimental pelo Doutor Ângelo
Miguel Quaresma Gomes Martingo (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
Tal como no ponto anterior, 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.
Os membros do Conselho Científico apreciaram de forma circunstanciada o relatório de atividades do docente
e os pareceres dos relatores Professor Christopher Consitt Bochmann, da Universidade de Évora, e Professor
Enrique Cámara de Landa, da Universidad de Valladolid.
Colocada à votação, a proposta de manutenção de contrato por tempo indeterminado foi aprovada por
maioria, com três (3) votos contra.
Propostas de abertura de concursos de pessoal docente
Foram analisadas as propostas do Conselho de Departamento de Estudos Românicos de abertura de uma
vaga para Professor Auxiliar na área de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos e de uma vaga para
Professor Auxiliar na área de Estudos Francófonos e Italianos bem como os respetivos editais.
As propostas, depois de longamente debatidas, foram aprovadas por unanimidade.
Apreciação de relatórios de licença sabática
Foram apreciados os seguintes Relatórios de Licença Sabática:
-

Professora Paula Alexandra Varanda Ribeiro Guimarães, referente ao período de sabática com inicio a 1
de março de 2016 e término a 31 de agosto de 2016;

-

Professora Maria do Rosário Girão Ribeiro dos Santos, referente ao período de sabática com inicio a 1 de
setembro de 2016 e término a 1 de fevereiro de 2017.

Deliberação sobre pedidos de reconhecimento ao nível do Grau de Licenciatura
Foi aprovado por unanimidade conceder o reconhecimento, para fins académicos e profissionais, ao nível do
grau de licenciatura em Letras-Português, obtido na Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – Brasil,
por Everton Samuel dos Santos Melo, tendo em conta os pareceres da Professora Ana Maria da Silva Ribeiro,
Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos e do Professor Sérgio Paulo
Guimarães de Sousa, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos.
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Proposta de júri para equivalência ao grau de Doutor
Foi aprovado por unanimidade a proposta da Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da Linguagem
para a constituição do júri de equivalência ao grau de doutor de Juliana Novo Gomes. O júri tem como Vogais:
a Professora Isabel Cristina Costa Alves Ermida, Professora Associado com Agregação do Departamentos de
Departamento de Estudos Ingleses e Norte Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas; a
Professora Maria Pilar Pereira Barbosa, Professora Associada do Departamento de Estudos Portugueses e
Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas e a Professora Ana Maria Barros de Brito, Professora
Catedrática do Departamento de Estudos Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da
Universidade do Porto.
Apreciação de relatórios e pareceres de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º
ciclo
Foi apreciado o relatório de progresso anual de trabalhos de investigação do 3º ciclo da Mestre:
Micaela Maria Assis de Aguiar, sob a orientação da Professora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues
Marques, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e
Ciências Humanas.
O relatório foi aprovado por unanimidade.
Pedido de designação de Professor Catedrático para emitir parecer sobre o relatório de
atividades apresentado pela Doutora Maria do Rosário Neto dos Santos Mariano, para efeitos
de avaliação do período experimental
Foi apreciado o pedido da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra de designação de um Professor
Catedrático para emissão de parecer sobre relatório de atividades apresentado pela Doutora Maria do Rosário
Neto dos Santos Mariano para efeitos de avaliação do período experimental. Foi designada, por unanimidade,
a Professora Maria Eduarda Bicudo de Azeredo Keating, Professora Catedrática do Departamento de Estudos
Românicos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Outros assuntos
Ratificação do Processo de Avaliação do Desempenho dos Docentes do ILCH
O Presidente apresentou um documento com o resumo do processo de avaliação do desempenho dos
docentes relativo ao triénio 2015-2017 tal como conduzido no ILCH e em função do constante nas atas da
CCA-ILCH. O processo foi ratificado por unanimidade.
Relatório de Estagio Cientifico Avançado
Foi apreciado o relatório de Estágio Cientifico Avançado de Mariana Killner, sob a orientação da Professora
Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e
Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas, tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade.

ILCH, 19 de julho de 2018
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