NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho do Instituto do ILCH de 21 de dezembro de 2016
Na reunião do Conselho do Instituto, realizada hoje, dia 21 de dezembro, foram tratados os
seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou algumas informações de âmbito geral, designadamente, que foi transmitido
pelo Reitor aos Presidentes das UOEI que o novo processo de revisão dos Estatutos da
Universidade do Minho, em curso no Conselho Geral, e cujo texto foi já aprovado na generalidade,
deverá estar concluído brevemente, apontando para o mês de março a homologação pela tutela e
posterior publicação do Despacho Normativo. Assim, as Escolas devem ter em atenção que terão
de proceder à revisão dos seus Estatutos, de modo a conformá-los com o novo enquadramento
estatutário, em particular no que respeita ao impedimento dos Presidentes e dos Vice-presidentes
integrarem os Conselhos de Escola. Para o efeito, prevê-se nas disposições transitórias que
dispõem do período de um ano a contar da data da entrada em vigor dos novos Estatutos da
Universidade.
Porém, os atuais titulares de cargos completam o seu mandato, de acordo com os Estatutos
vigentes das respetivas UOEI e com as competências neles previstos. Por outro lado, até à
publicação dos novos regulamentos da Universidade, continuam em vigor, naquilo em que não
contrariarem a lei e os Estatutos, os atuais regulamentos.
Alteração à Tabela de Emolumentos do BabeliUM.
Foi submetida ao Conselho, nos temos do disposto no nº 2 do artigo 10º do Regulamento do
BabeliUM, a alteração à Tabela de Emolumentos a praticar na Secretaria do BabeliUM, no sentido
de introduzir um aumento no valor a cobrar pelos serviços de interpretação, tendo a mesma sido
aprovada por unanimidade.
Criação de um centro de investigação na área da Ética e Filosofia Política.
Os membros do Conselho do Instituto apreciaram a proposta de criação de um centro de
investigação na área da Ética e Filosofia Política, com Parecer favorável da Comissão Diretiva do

CEHUM, e que foi já aprovada por unanimidade na reunião do Conselho Científico do passado dia
30 de novembro, conforme estabelecido no artigo 14º dos Estatutos do ILCH.
A proposta de criação do centro de investigação foi submetida à votação, nos termos do disposto
na alínea d) do nº 2 do artigo 6º, e no segundo segmento do artigo 34º dos Estatutos do ILCH,
tendo sido aprovada por unanimidade.

Iniciativa do Presidente do CG sobre as propostas do ILCH e da EA no quadro da
revisão estatutária em curso.
O Presidente relatou pormenorizadamente ao CI o processo que se seguiu à proposta do órgão
relativa à alteração da designação da escola.
O assunto foi debatido pelos membros do Conselho, tendo sido unanimemente entendido
mandatar o Presidente para concertar uma proposta de alteração da designação do ILCH que,
sendo fiel à proposta anteriormente feita, possa eventualmente incorporar o termo “Ciências
Humanas”.

Outros assuntos
O Doutor Ângelo Martingo suscitou alguns problemas associados ao Departamento de Música,
nomeadamente o défice dos ETIs, a questão da gestão dos espaços nos Congregados, e a falta de
uma Biblioteca.
A Doutora Idalete Dias reportou também problemas na gestão e apoio nos Laboratórios de Línguas
do CP I (salas 1224 e 1225).
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