Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 6 de fevereiro de 2019
Informações
O Presidente prestou informações sobre os seguintes pontos:
- Crescimento do número de alunos imputados ao ILCH: o Instituto ultrapassou os 1400 alunos imputados,
atingindo assim o maior contingente discente da sua história. Dado que o número de alunos do primeiro
ciclo tende a estabilizar, este crescimento tem sido possível graças ao sucesso do segundo ciclo. No
entanto, parece claro haver margem de melhoria sobretudo ao nível do terceiro ciclo;
- Acompanhamento dos alunos de mestrado e doutoramento: chama-se a atenção dos diretores de
mestrado para a necessidade de entrega dos projetos de dissertação/estágio e pareceres dos
orientadores até ao final do mês de outubro, ou seja, no início do terceiro semestre de cada curso. Se
este quesito não for cumprido fica em risco o cumprimento dos prazos por parte dos alunos e os mesmos
não serão contabilizados como alunos imputados ao Instituto e respetivos departamentos. Em relação
aos doutoramentos, chama-se a atenção dos orientadores dos projetos iniciados depois da reestruturação
dos doutoramentos em Ciências da Literatura, Ciências da Linguagem e Ciências da Cultura, para a
necessidade de, nos relatórios de progresso anual, ser demonstrado o cumprimento do regime de pontos
instituído;
- Preparação do próximo ano letivo: serão realizadas na próxima semana reuniões com os Diretores de
Departamento com vista à preparação do ano letivo 2019-2020;
- Situação orçamental da UMinho e do Instituto: as orientações provenientes da reitoria e da administração
mudaram. A universidade reteve centralmente 25% da parte das propinas que cabe às UO e não transitou
plafond do ano anterior, como era habitual. Neste quadro, terá de haver uma grande contenção da
despesa. Dá-se agora prioridade às verbas ID, cuja execução deve ser fundamental para os Centros. Pelo
contrário, será muito difícil o recurso a “outras verbas”, nomeadamente para refeições e convites a
colaboradores externos. Assim, os docentes e investigadores terão de privilegiar o recurso às dimensões
de ID. Faz-se ainda notar que as despesas deverão ser executadas até ao Verão e não é aconselhável a
programação de eventos para o final do ano civil;
- Plano de redução do uso de plástico descartável no Instituto: o ILCH deixará de comprar água engarrafada
e passará a usar exclusivamente água filtrada da rede pública. Copos e outros descartáveis em plástico
serão gradualmente eliminados;
- Proposta de alteração ao Regulamento Orgânico das Unidades de Serviços da Universidade do Minho:
esta proposta está em discussão no quadro do Senado Académico. A reitoria pretende uma reestruturação
global das Unidades de Serviço da UMinho.
Foram apresentados pelo Presidente os seguintes Relatórios de Missão:
 Doutor Bernhard Josef Sylla, 29 a 30 de novembro de 2018, Freie Universität Berlin, Alemanha;
 Doutora Maria da Conceição Teixeira Varela, 29 de novembro a 1 de dezembro de 2018, Universidade
de Salamanca, Espanha;
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Doutor Henrique Barroso, 7 a 8 de dezembro de 2018, Macau, RAEM, Republica Popular da China;
Doutor Carlos Pazos-Justo, 14 a 15 de dezembro de 2018, Santiago de Compostela, Espanha;
Doutor Xaquín Nuñez Sabarís, 14 a 15 de dezembro de 2018, Santiago de Compostela, Espanha;
Doutor Pedro Dono Lopez, 14 a 15 de dezembro de 2018, Santiago de Compostela, Espanha;
Doutora Cristina Maria Moreira Flores, 9 a 11 de janeiro de 2019, Leiden University, Holanda;
Doutor Carlos Pazos Justo, 24 a 25 de janeiro de 2019, Santiago de Compostela, Espanha.

Aprovação de propostas de contratação/renovação de Pessoal Docente Especialmente
Contratado – 2º semestre 2018/2019: Licenciatura em Teatro
DEINA - Teatro
 Proposta de contratação de Joana Mafalda Mendes Seiça Providência Santarém, como Assistente
convidada e 30%, por 6 meses, com início a 25 de fevereiro de 2019;
 Proposta de contratação de André Amálio, como Professor Convidado equiparado a Professor Auxiliar a
25%, por 6 meses, com início a 25 de março de 2019;
 Proposta de contratação de Patrícia Portela, como Professora Convidada equiparada a Professora Auxiliar
a 25%, por 6 meses, com início a 25 de março de 2019;
 Proposta de renovação de contratação de Cátia Ferreira dos Santos Faísco, como Assistente Convidada
a 20%, por 6 meses, com início a 15 de março de 2019.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Apreciação da colaboração de um investigador na Licenciatura em Teatro
O Diretor da Licenciatura em Teatro solicitou a autorização para que o Doutor José Eduardo Leite Fernandes
da Silva, investigador contratado pelo Centro de Estudos Humanísticos ao abrigo do Regime Jurídico do
Emprego Científico, possa exercer atividade docente no curso de Licenciatura em Teatro, nas Unidades
Curriculares de Crítica do Espetáculo (2 horas) e Teorias da Performance (2 horas), nos termos previstos na
alínea e) do nº 4, artigo 7º, Decreto-Lei 57/2016. O pedido teve parecer favorável da Direção do CEHUM.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Reapreciação dos editais das propostas de abertura de concursos de pessoal docente
(Professor Auxiliar para a área disciplinar de Estudos Asiáticos, Professor Auxiliar para a área
disciplinar de Estudos Francófonos e Italianos, e Professor Associado para a área disciplinar
de Filosofia
Foram reapreciados os editais das propostas de abertura de concursos de pessoal docente, Professor Auxiliar
para a área disciplinar de Estudos Asiáticos, Professor Auxiliar para a área disciplinar de Estudos Francófonos
e Italianos e Professor Associado para a área disciplinar de Filosofia, após efetuadas as alterações sugeridas
pela Divisão Académica. Na reapreciação da proposta de abertura de concurso para Professor Associado
para a área disciplinar de Filosofia ausentaram-se da sala os Professores Auxiliares.
Após analisadas as propostas, as mesmas foram aprovadas por unanimidade.
Apreciação do relatório-síntese de ensino do ILCH (2017-2018)
Os membros do órgão analisaram o relatório elaborado pela Presidente do Conselho Pedagógico.
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Por unanimidade, foi apresentado um agradecimento à Presidente do Conselho Pedagógico pelo trabalho
realizado.
O relatório-síntese de ensino do ILCH 2017-18 foi aprovado por unanimidade.
Apreciação da proposta de reestruturação do curso de Licenciatura em Música
A proposta de reestruturação da Licenciatura em Música, apresentada pelo seu diretor, Doutor Ângelo Miguel
Quaresma Martingo, foi amplamente apreciada e obteve parecer favorável por unanimidade.
Apreciação da proposta de reestruturação do curso de Licenciatura em Teatro
A proposta de reestruturação da Licenciatura em Teatro, apresentada pelo seu diretor, Doutor Vítor Moura,
foi amplamente apreciada e obteve parecer favorável por unanimidade.
Pedido de reconhecimento/equivalência ao nível do grau de Licenciatura
Foi aprovado por unanimidade o pedido de reconhecimento do título de licenciado em “Letras”, conferido
pelo Centro Universitário Moura Lacerda, Ribeirão Preto, República Federativa do Brasil, requerido por Enio
José Porfírio Soares, sendo relatoras a Doutora Joanne Madin Vieira Paisana, Professora Auxiliar do
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, e a Doutora Ana Maria da Silva Ribeiro, Professora
Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Apreciação do protocolo de cooperação entre o Camões - Instituto da Cooperação e da Língua
e a Universidade do Minho no âmbito da tradução literária
Foi apreciada a proposta de Protocolo de Cooperação entre o Camões-Instituto da Cooperação e da Língua
e a Universidade do Minho que visa estabelecer as regras de colaboração no âmbito da promoção da língua
e da cultura portuguesas, através de projetos ou programas de apoio à formação de tradutores e/ou de
estudantes de pós-graduação em tradução na área literária e de intercâmbio entre autores e tradutores
portugueses e estrangeiros.
O Conselho Científico deu parecer favorável, por unanimidade, à proposta de protocolo.
Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre Cláudio Mappa Reis,
Ramo de Conhecimento: Ciências da Cultura e o respetivo plano de trabalhos com o título “Cultura artística
e ensino musical no Brasil (1940 -1955): um ambiente de experimentação e inovação”, sob a orientação da
Doutora Elisa Maria Maia da Silva Lessa, Professora Associada do Departamento de Música do Instituto de
Letras e Ciências Humanas.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Wang Xiao, Ramo de
Conhecimento: Ciências da Linguagem, Especialidade: Linguística Portuguesa e o respetivo plano de
trabalhos com o título “As línguas chinesa e portuguesa em Joaquim Afonso Gonçalves: Discurso
Metalinguístico e Elementos Interculturais nos Diálogos”, sob a orientação da Doutora Anabela Leal de Barros,
Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências
Humanas.
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Liliya Balinska, Ramo
de Conhecimento: Ciências da Cultura e o respetivo plano de trabalhos com o título “As danças da China: À
Descoberta das Origens”, sob a orientação da Doutora Sun Lam, Professora Associada do Departamento de
Estudos Asiáticos e da Doutora Francesca Rayner, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses
e Norte Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Foi aprovada por maioria, com um voto contra, a candidatura a doutoramento apresentada pelo Mestre
Fernando Luiz Silva Chagas, Ramo de Conhecimento de Ciências da Cultura e o respetivo plano de trabalhos
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com o título “Indústrias criativas e políticas culturais: um estudo comparado entre o Grupo Galpão de Belo
Horizonte e a Companhia de Teatro de Braga”, sob a orientação do Doutor Xaquín Nuñez Sabaris, Professor
Associado com Agregação do Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências
Humanas.
Aprovação dos pedidos de admissão à preparação de tese do Programa Doutoral em
Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas
Foram aprovados por unanimidade os pedidos de admissão à preparação de tese do Programa Doutoral em
Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas de:
Adriana Isabel Gomes Costa, cujo projeto se intitula “Transformação através da Tradução:a tradu-ficção e as
suas recriações no caso de Nachtzug nach Lissabon de Pascal Mercier”, sob a orientação do Doutor Orlando
Alfred Arnold Grossegesse, Professor Associado do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos do
Instituto de Letras e Ciências Humanas;
Cátia Sofia Sousa Vieira, cujo projeto se intitula “Identidade autoral e migração artística nas obras de Nuno
Bragança e de Henry Miller: uma leitura comparada”, sob a orientação da Doutora Eunice Maria da Silva
Ribeiro, Professora Catedrática do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras
e Ciências Humanas e do Doutor Indrek Manniste, da Universidade de Tartu;
Elsa Maria da Silva Bento, cujo projeto se intitula “«Un certain regard». Representações do olhar em António
Lobo Antunes”, sob a orientação do Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa, Professor Auxiliar do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas;
Jorge Gonzalo Fabara Espín, cujo projeto se intitula “La Corrupción como Transdiscurso de Poder en
Democracia: Perspectivas desde la Literatura Latinoamericana del Siglo XXI”, sob a orientação do Doutor
Orlando Alfred Arnold Grossegesse, Professor Associado do Departamento de Estudos Germanísticos e
Eslavos do Instituto de Letras e Ciências Humanas;
Renata Flaiban Zanete cujo projeto se intitula “Meninas adolescentes em busca da vida e da identidade na
literatura infantojuvenil, no contexto das ditaduras brasileira e portuguesa – Lygia Bojunga e Alice Vieira”, sob
a orientação da Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira Macedo, Professora Catedrática do Departamento de
Estudos Ingleses e Norte Americanos e da Doutora Sara Raquel Duarte Reis da Silva, Professora Auxiliar do
Instituto de Educação.
Apreciação de relatórios e pareceres sobre o progresso anual de trabalhos de investigação do
3º ciclo
Foram apreciados e aprovados por unanimidade os relatórios de progresso anual de trabalhos de investigação
do 3º ciclo dos estudantes:
António Maria Ramalho Saraiva Russo Baião, sob a orientação do Doutor João Cardoso Rosas, Professor
Associado do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas;
Botelho Isalino Jimbi, sob a orientação do Doutor Pedro Dono López, Professor Auxiliar do Departamento de
Estudos Românicos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.

Aprovação de candidatura a Estágio Científico Avançado
Foi apreciada a candidatura a um Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento, apresentada por Levi
Leonido Fernandes da Silva, com a designação “O teatro musical em Portugal: Proposta de formação
avançada”, sob orientação do Doutor Ângelo Miguel Quaresma Gomes Martingo, Professor Auxiliar do
Departamento de Musica e do Doutor Tiago Manuel Monteiro Mora Porteiro, Professor Auxiliar do
Departamento de Estudos Ingleses e Norte Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
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A candidatura foi aprovada por unanimidade.
Apreciação de relatório de Estágio Científico Avançado
Foi apreciado o relatório de Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento de Eugênio Tadeu Pereira, sob
a orientação do Doutor Tiago Manuel Monteiro Mora Porteiro, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos
Ingleses e Norte Americanos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
O relatório foi aprovado por unanimidade.
Outros assuntos
Foi apreciado o pedido de reinscrição de José Luís Pimenta Lopes, estudante do Programa Doutoral em
Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, sob a orientação do Doutor Orlando Alfred Arnold
Grossegesse, Professor Associado do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos do Instituto de
Letras e Ciências Humanas.
Mediante parecer favorável da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do Conselho Pedagógico, este
pedido foi aprovado por unanimidade.
ILCH, 7 de fevereiro de 2019
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