Instituto de Letras e Ciências Humanas
Conselho Científico

NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Científico do ILCH de 21 de março de 2018
Na reunião do Conselho Cientifico do ILCH de 21 de março de 2018 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou diversas informações de caráter geral. A saber:
 O Edital do Concurso Local de Acesso à Licenciatura em Musica para o ano letivo 2018/2019 está para
homologação pelo Senhor Reitor;
 O curso de Mestrado em Humanidades Digitais foi acreditado pela A3ES e gostaria de felicitar, em
especial, a Professora Idalete Dias por ter conduzido o processo;
 O curso de Mestrado em Ciências da Linguagem viu renovada a sua acreditação pela Agência e queria
agradecer à Professora Pilar Barbosa pelo esforço realizado nesse sentido;
 Estão em discussão pública alguns diplomas do Governo que poderão alterar profundamente os quesitos
para a acreditação de cursos, especialmente ao nível do doutoramento (e.g., exigência de que 75% dos
docentes sejam investigadores em centros da própria universidade avaliados com a nota mínima de Muito
Bom) – a escola terá de preparar-se para essa nova realidade;
 Solicita-se aos diretores dos cursos de mestrado do ILCH, incluindo aqueles que dirigiram cursos já
descontinuados, que interajam com o Conselho Pedagógico no sentido de requerer o reconhecimento
dos graus para efeitos de progressão na carreira docente do ensino básico e secundário;
 A avaliação do desempenho dos docentes do ILCH está a decorrer de acordo com o calendário definido
pela CCA-ILCH e a entrega das autoavaliações nos endereços de email fornecidos para o efeito deverá
estar concluída até ao próximo dia 16 de abril;
 Continuam por concluir os processos avaliativos dos centros e projetos científicos por parte da FCT.
Entretanto, a Fundação tem estado a lançar diversos concursos para investigadores e os editais para
contratação dos investigadores pós-doutorados ao abrigo da norma transitória estão a ser elaborados pelo
CEHUM e pelo CEPS;
 A solução encontrada para a biblioteca de investigação do ILCH passa pela sua expansão para salas
contíguas ao espaço existente. O processo de transferência dos livros está em curso e gostaria de
agradecer aos investigadores e docentes que, devido a esta necessidade premente, tiveram de mudar de
gabinete.
Por último, foram apresentados pelo Presidente os diferentes Relatórios de Missão de professores do ILCH
que se encontram em anexo à ata:
 Professora Maria da Conceição Teixeira Varela, 2 de outubro, Ministério dos Negócios Estrangeiros,
Lisboa;
 Professor Xaquín Núñez Sabarís, 23 a 24 de novembro, Universidade de Zaragoza;
 Professor Xaquín Núñez Sabarís, 29 de novembro a 1 de dezembro, Universidade de Castilla-La Macha,
na Faculdade de Educação de Ciudad Real;
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Professor Bernhard Josef Sylla, 30 de novembro a 1 de dezembro de 2017, Bruxelas;
Professor Vítor Manuel Ferreira Ribeiro de Moura, 3 a 6 de dezembro de 2017, Universidade de Múrcia;
Professora Maria Manuela Costa Silva, 4 a 5 de dezembro de 2017, Universidade da Sorbonne;
Professor João Cardoso Rosas, 30 de novembro a 2 de dezembro de 2017, Universidade de Málaga;
Professor Orlando Alfred Arnold Grossegesse, 7 a 21 de janeiro, Goethe-Universität Frankfurt / Main,
Alemanha;
Professor Fernando Ferreira Alves, 18 de janeiro, KU Leuven - Stormstraat/rue d'Assaut 2, Bruxelas;
Professor Bernhard Josef Sylla, 18 a 21 de janeiro de 2018, Wulkow / Alemanha e Universidade
Europeia Viadrina, em Frankfurt/Oder, Alemanha;
Professor Jaime José Becerra Costa, 24 a 17 de janeiro, Universidade de Salamanca, Espanha;
Professor Álvaro Iriarte Sanromán, 25 a 27 de janeiro, Santiago de Compostela, Espanha;
Professor Xaquín Núñez Sabarís, 1 a 3 de março, Universidade Autónoma de Madrid;
Professora Idalete Maria Silva Dias, 6 a 10 de março, Université de Lorraine/Nancy. Laboratório de
Investigação: Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) – França;

Aprovação de propostas de contratação/ renovação de pessoal docente especialmente
contratado
Departamento de Estudos Asiáticos
 Proposta de renovação da contratação da licenciada CUI ZHE, como Leitora a 30%, pelo período de seis
meses, com inicio a 20 de maio de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da licenciada LI LING como Leitora a 29%, pelo período de seis
meses, com inicio a 20 de maio de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da licenciada MEGUMI IM como Leitora a 20%, pelo período de
seis meses, com inicio a 3 de abril de 2018.
Estas propostas foram aprovadas por unanimidade.
DEINA
 Proposta de renovação de contratação da licenciada Maria Amélia Ribeiro de Carvalho como Leitora a
59% por seis meses, com início a 2 de abril de 2018;
 Proposta de renovação da contratação da licenciada Tânia Patrícia Leite Ribeiro dos Reis Azevedo como
Leitora a 40% por seis meses, com início a 2 de maio de 2018.
Estas propostas foram aprovadas por unanimidade.
Apreciação de relatórios de Licença Sabática
Foi apreciada o Relatório de Licença Sabática da Professora Anabela Leal de Barros referente ao período de
sabática 1 de setembro de 2015 e término a 28 de fevereiro de 2016.
Pedidos de Licença Sabática para o ano de 2018/2019
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos (DEPL)
Foram apreciados os pedidos de licença sabática, a saber:
 Professor Álvaro Iriarte Sanromán, pelo período e 6 meses, com início a 1 de setembro de 2018 a fim de
desenvolver o projeto de investigação na área da Linguística Aplicada, intitulado Aplicação de palavras e
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expressões multipalavra na construção de recursos para a gestão do turismo no Caminho Português, com
parecer favorável do Conselho do Departamento;
 Professor Carlos Alberto Mendes de Sousa, pelo período de um ano, com início a 01 de setembro de
2018, a fim de desenvolver o projeto de investigação em anexo, na área da Literatura Brasileira e da
Literatura Portuguesa, em torno da obra de Clarice Lispector e da obra de Miguel Torga, com parecer
desfavorável do Conselho do Departamento;
 Professora Eunice Maria Silva Ribeiro, pelo período de um ano, com início a 1de setembro de 2018, a
fim de desenvolver o projeto de investigação, nas áreas dos Estudos Literários e Intermediais e das
Indústrias Criativas, intitulado Indústrias Criativas e Produção Literária e Intermedial, com parecer
favorável do Conselho do Departamento. A votação foi realizada de forma condicionada à verificação da
legalidade do pedido de licença;
 Professora Maria Pilar Pereira Barbosa, pelo período de seis meses, com inicio a 1 de fevereiro de 2019,
na área da Linguística Teórica e Experimental, com parecer favorável do Conselho do Departamento.
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-americanos (DEINA)
 Professora Francesca Clare Rayner, pelo período de 6 meses, com início a 1 de fevereiro de 2019, a fim
de desenvolver o projeto de investigação na área do Teatro, com parecer favorável do Conselho do
Departamento.
Depois de algumas intervenções, o pedido apresentado pelo Prof. Carlos Sousa teve parecer desfavorável,
por unanimidade, e os restantes pedidos tiveram parecer favorável por unanimidade.
Distribuição do Serviço Docente do ano letivo de 2018/2019
O Presidente começou por referir que recebeu propostas cuja validade não suscita dúvidas de todos os
departamentos do ILCH, com exceção do Departamento de Música. Por esta razão, será necessário deliberar
sobre a Distribuição do Serviço Docente do Departamento de Música noutra ocasião, possivelmente em
reunião do Conselho Científico convocada extraordinariamente para esse efeito.
Também foi referida pelo Presidente a necessidade de reforçar a dotação do DEA nos próximos anos, de
acordo com indicações do Senhor Reitor.
O Presidente acrescentou ainda que, no caso da DSD do DF, a votação é feita na previsão de que os pedidos
de licença sabática aí contemplados, cuja documentação deverá ser apresentada ao próximo Conselho
Científico, serão aprovados pelo órgão.
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de distribuição de serviço docente para o ano letivo de 20182019 dos Departamentos de Estudos Ingleses e Norte-Americanos; Estudos Portugueses e Lusófonos;
Estudos Germanísticos e Eslavos; Estudos Asiáticos; de Estudos Românicos; e Filosofia.
Relatório-síntese de UOEI 2016-2017
Os membros do órgão analisaram o relatório elaborado pela Presidente do Conselho Pedagógico. O relatóriosíntese de UOEI 2016-2017 foi aprovado por unanimidade.
Proposta de criação do curso de Ensino a Distância Storytelling em Turismo Cultural
A proposta mereceu uma apreciação detalhada dos membros do órgão. Foi deliberado, por unanimidade,
emitir um parecer favorável sobre a proposta de criação do curso de Ensino a Distância Storytelling em
Turismo Cultural.
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Pedidos de reconhecimento/equivalência ao nível do grau de licenciatura
Foi aprovado por unanimidade o pedido de reconhecimento do título de licenciado em “Interpretação Teatral”,
conferido pela Universidade Estadual de Londrina da Republica Federativa do Brasil, requerido por Samara
Azevedo de Souza, tendo como relatoras, a Doutora Francesca Rayner, Professora Auxiliar do Departamento
de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, e o Doutor Vítor Manuel Ferreira Ribeiro de Moura, Professor Auxiliar
do Departamento de Filosofia.
Foi aprovado por unanimidade o pedido de reconhecimento do título de licenciado em “Letras: Português –
Inglês” conferido pela Fundação Educacional de Caratinga, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Caratinga, Minas Gerais, República Federativa do Brasil, requerido por Maria Conceição Barroso de Oliveira,
tendo como 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 da
Universidade do Minho.
Proposta de admissão a doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a candidatura a doutoramento apresentada pela Mestre Kátia Solange Fraifer
Palhano Lopes, no ramo de conhecimento em Ciências da Linguagem, na especialidade de Análise do
Discurso, e o respetivo plano de trabalhos com o título “com o título Discursos de tomada de posse
presidencial e construção dos objetos discursivos. Brasil e Portugal nos tempos da democracia”, sob a
orientação da Doutora Maria Aldina de 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 de pedido de reinscrição em doutoramento
Foi apreciado o pedido de reinscrição fora do prazo no ano letivo 2016/2017 e 2017/2018 do aluno António
dos Santos Mabota, estudante do Doutoramento em Filosofia – Filosofia Social e Política, sob a orientação
do Doutor Pedro Miguel Páscoa Santos Martins, Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia do Instituto
de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho.
Mediante parecer favorável da Comissão Diretiva do Curso e da Presidente do Conselho Pedagógico, este
pedido foi aprovado unanimidade.
Aprovação de proposta de constituição de júri de doutoramento
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento em
Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes, Culturas, com a tese intitulada “Do retrato poético: leituras
interartísticas na poesia portuguesa contemporânea” requeridas pelo licenciado Daniel dos Santos Tavares.
O júri é constituído pelos Professores Ana Gabriela Macedo, Departamento de Estudos Ingleses e NorteAmericanos, Eunice Ribeiro Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos (orientadora), Fernando Pinto
do Amaral, Professor Auxiliar do Departamento de Literaturas Românicas da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa; Joana Matos Frias, Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e
Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; Carlos Mendes de Sousa,
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
Aprovação de candidaturas a estágio científico avançado
Foi apreciada a candidatura a um Estágio Científico Avançado de Doutoramento, apresentada por Jerónimo
Méndez Cabrera, que foca a recuperação de textos literários clássicos medievais para o contexto educativo,
sob orientação do Doutor Pedro Dono López do Departamento de Estudos Românicos do Instituto de Letras
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e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante parecer favorável do orientador, este pedido foi
aprovado por unanimidade.
Foi apreciada a candidatura a um Estágio Científico Avançado de Doutoramento, apresentada por Lui Jie,
que visa o Estudo sobre expressões coloquiais no “Arte China” e “Gramática e Diálogos em Português e
Chinês” do Padre Joaquim Gonçalves, sob orientação da Doutora Sun Lam do Departamento de Estudos
Asiáticos do Instituto de Letras e Ciências Humanas da Universidade do Minho. Mediante parecer favorável
do orientador, este pedido foi aprovado por unanimidade.
Apreciação dos relatórios de atividades de estágio científico avançado
Foram apreciados os relatórios de atividades de estágio científico avançado dos Doutores:
Fernando Marín, sob a orientação da Doutora Ana María Cea Álvarez, Professora Convidada equiparada a
Professora Auxiliar do Departamento de Estudos Românicos;
Angelina Paulino Comé, sob a orientação da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa, Professora Associada
do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos;
Patricia Martínez León, sob a orientação do Doutor Pedro Dono López, Professor Auxiliar do Departamento
de Estudos Românicos;
Simião Alberto Muhabe, sob a orientação do Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa Professor Auxiliar, do
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos
Os relatórios foram aprovados por unanimidade.
Apreciação de requerimentos de admissão à preparação de tese no Programa Doutoral em
Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas
Foi apreciado o requerimento apresentado por Uziel Moreira dos Santos, para admissão à preparação da
tese do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, com título “O Olhar
Intersemiótico de Luiz Fernando Carvalho: Processos e Produtos do Fenómeno da Adaptação’: sob a
orientação da Doutora Margarida Isabel Esteves da Silva Pereira, Professora Auxiliar do Departamento de
Estudos Ingleses e Norte-Americanos. Este pedido foi aprovado unanimidade.
Foi apreciado o requerimento apresentado por Maria de Fátima Ferreira da Silva, para admissão à preparação
da tese do Programa Doutoral em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, com título “Why
be Happy When you Could Be Normal? Jeanette Winterson - revisitações do tempo, da memória, da ficção e
da autobiografia’: sob a orientação da Doutora Ana Gabriela Macedo, Professora Catedrática Departamento
de Estudos Ingleses e Norte-Americanos. Este pedido foi aprovado unanimidade.
Proposta de nomeação de comissão diretiva do Mestrado em Filosofia Política
Foi analisada a proposta para a nomeação da comissão diretiva do Mestrado em Filosofia Política. A proposta
foi aprovada por unanimidade.
Outros assuntos
As alterações propostas ao Serviço Docente do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos para o
2º. Semestre do ano letivo de 2017-2018 foram aprovadas por unanimidade.
Foi apreciado o pedido da Faculdade de Letras da Universidade do Porto de designação de um Professor
Catedrático para emissão de parecer sobre relatório de atividades apresentado pela Doutora Maria João
Couto para efeitos de avaliação do período experimental. Foi designado, por unanimidade, o Professor Manuel
Gama, Professor Catedrático do Departamento de Filosofia do Instituto de Letras e Ciências Humanas.
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Foi apreciado o pedido de "contrapartida equivalente ao pagamento parcial de propinas de doutoramento"
da aluna Orquídea da Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe, do Doutoramento em Modernidades
Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas e leitora no Departamento de Estudos Ingleses e NorteAmericanos. O pedido foi rejeitado por unanimidade.
ILCH, 21 março de 2018
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