NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho do Instituto do ILCH de 2 de março de 2016
Na reunião do Conselho do Instituto do ILCH agendada para o passado dia 2 de março de 2016,
foram abordados os seguintes assuntos:
Eleição do Secretário do Conselho do Instituto
Foi eleita secretária deste órgão para o triénio 2016/19 a Drª Adelina Gomes.
Informações
•

•

•

Foi divulgado por email para os membros do CI o documento “Orçamento Global UMinho”.
Este orçamento apresenta já os saldos finais de cada UOEI após aplicação do novo
mecanismo de coesão às escolas com saldo negativo, como é o caso do ILCH, o que
permitiu, no caso deste Instituto, finalizar o exercício orçamental de 2015 com saldo
positivo.
A Presidente fez ainda notar que o rácio médio do ILCH para 2015 indicado neste
documento foi retificado para 21,2. O cálculo deste valor toma por referência os rácios da
Portaria nº231/2006 acrescidos de 35% e as percentagens de alunos do ILCH por cada
área de formação consideradas pela RT (Artes do Espetáculo-20%, Línguas Vivas-50%,
Letras-30%). Chamou-se ainda particular atenção para a percentagem de propinas dropout de 3º ciclo do ILCH indicadas no mesmo documento (53%), a mais alta de entre as
várias escolas da UM.
Foi divulgada por email para os membros do CI uma exposição da direção do DER acerca
do nº de alunos imputados ao departamento em 2015-16 segundo os dados fornecidos
pela Reitoria da UM.

Aprovação da proposta de calendário eleitoral para a eleição do Presidente do ILCH
A Presidente informou ter designado, a 25 fevereiro, a comissão eleitoral para o processo de
eleição do próximo presidente do ILCH, composta pela Doutora Micaela Ramon (presidente), pela
funcionária não docente Adelina Gomes (vogal) e pela estudante Raquel Costa (vogal).
Foi discutida a proposta de calendário eleitoral para a eleição do Presidente do ILCH elaborada
por esta Comissão, tendo sido de seguida aprovado por maioria pelo Conselho do Instituto o
calendário definitivo.
A Doutora Eunice Ribeiro declarou que, uma vez que está já em curso o processo eleitoral para a
eleição do novo presidente do ILCH, a sua orientação de voto daqui em diante será sempre a
abstenção, desde que tal seja formalmente possível.
Neste âmbito, o CI votou também favoravelmente por maioria a proposta de alargamento da
elegibilidade para Presidente do ILCH aos professores associados de carreira do Instituto, a enviar
ao Reitor da UM para aprovação.

Designação de responsáveis para a elaboração do Plano de Atividades e QUAR do
ILCH para 2016
Mediante a disponibilidade manifestada pelo Doutor João Mendes, foi aprovada por maioria a
designação deste docente para elaborar uma proposta de Plano de Atividades e do QUAR – Quadro
de Avaliação e Responsabilização do ILCH para 2016.
Outros Assuntos
Sobre a dotação ETI do ILCH para 2016-17, informou a Presidente que, conforme acordado na
anterior reunião do CI, foi proposta à RT a manutenção da dotação atual do ILCH (48 ETI de
carreira + 33 ETI convidados), sendo que a dotação com caráter excecional afeta ao DEA (0,5 ETI)
e ao DF (0,5 ETI) seria deslocada internamente para o DM, com vista a minorar o défice de dotação
desta subunidade. Não tendo havido resposta da RT à data da reunião, a Presidente inquiriu o CI
sobre qual a indicação que este órgão entende dever ser transmitida aos departamentos em
relação à respetiva dotação para o próximo ano letivo.
Foi entretanto colocada na reunião e aprovada por maioria a proposta de manter inalterada a
dotação departamental do presente ano letivo, mantendo 1 ETI excecional (0,5 ETI para o DEA +
0,5 ETI para o DF) e com o retorno ao DER dos 0,4 ETI cedidos no 2º semestre a outras
subunidades.
A Presidente informará assim que possível os membros do órgão da resposta da RT sobre a
proposta de dotação do ILCH para 2016-17.

ILCH, 9 de março de 2016.

