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NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho do Instituto do ILCH de 13 de dezembro de 2017

Na reunião do Conselho do Instituto, realizada a 13 de dezembro, foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente fez um balanço geral sobre o decurso do ano letivo e prestou informações sobre a sessão
comemorativa do Dia do ILCH, a avaliação dos centros de investigação pela FCT e a renovação da oferta
educativa ao nível da pós-graduação.
Valores da taxa dos Estágios Científicos Avançados e critérios para a sua isenção
O Presidente colocou a questão da fixação dos valores a pagar pela taxa de frequência dos ECA de
doutoramento e pós-doutoramento e, tomando como referência o valor anual das propinas de doutoramento
do ILCH, propôs o valor de 1/12 avos mensais, arredondado às unidades. Propôs ainda a isenção desta
taxa de frequência da parte que lhe compete em casos excecionais para os doutorandos ou pósdoutorandos que desempenharem funções de relevo no ILCH, desde que as mesmas sejam
pormenorizadamente atestadas e validadas pelo Conselho Científico.
As propostas foram aprovadas por unanimidade.
Designação da constituição de um novo Grupo de Trabalho na área da Tradução do BabeliUM
O Presidente explicou a necessidade de renovação do Grupo de Trabalho da Tradução e apresentou a
proposta da direção do BabeliUM nesse sentido. De acordo com a proposta, aprovada por unanimidade,
este Grupo passará a ter a seguinte constituição.
-

Doutor Fernando Gonçalves Ferreira Alves, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses e
Norte Americanos, do ILCH, que terá as funções de Coordenador;

-

Doutor João Jorge Coelho Pereira, Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar do
Departamento de Estudos Ingleses e Norte Americanos, do ILCH;

-

Eva Raquel Araújo Gonçalves, Bolseira BTI do BabeliUM.

Alterações introduzidas na tabela de tipologia de serviços do BabeliUM, no que se refere à
área da Tradução/Interpretação
O Presidente submeteu à apreciação do Conselho a proposta do BabeliUM no sentido da atualização de
emolumentos na área da Tradução/Interpretação, tendo sido aprovada por unanimidade.
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Processo de revisão estatutária
O Presidente teceu várias considerações sobre o processo de revisão estatutária do ILCH. Enfatizou, em
particular, o pretendido carácter minimalista e consensual das modificações a introduzir, salientando que,
sendo os Estatutos a “constituição” do ILCH, deverão ser um fator de união e não de divisão na Escola.
Seguiram-se várias intervenções dos membros do Conselho. No final, o Presidente propôs a criação de um
grupo de trabalho para o processo de revisão dos Estatutos do ILCH composto pelos Professores Ana
Gabriela Macedo e Manuel Gama, e ainda por dois dos vice-presidentes do ILCH, Professores Mário Matos
e Maria do Carmo Mendes, como coordenadora, e o mestrando Pedro Sobral, membro do Conselho do
Instituto, tendo a proposta sido aprovada por unanimidade.
Outros assuntos
O Presidente chamou a atenção para um documento aprovado pelo CI que define o número de contratos
de docentes a 0% até 5 docentes para o ILCH. Neste momento, existem mais Departamentos a requerer
contratos para docentes a 0%. Ouvidos os membros do órgão, o Conselho do Instituto emitiu recomendação
ao Conselho Científico no sentido de alargar o número de contratos a 0% para o ILCH. A recomendação foi
aprovada por unanimidade.
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