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NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho do ILCH de 30 de outubro de 2019
Na reunião do Conselho do Instituto, realizada a 30 de outubro, foram tratados os seguintes assuntos:

Criação de um grupo de trabalho para revisão do Regimento do CI
O Presidente explicou a necessidade de rever o Regimento do CI, adequando-o aos novos Estatutos
da UMinho e do ILCH. Nesse sentido foi proposto criar um grupo de trabalho, que será constituído
por:
- Professora Maria Cristina Daniel Alvares;
- Professora Idalete Maria Silva Dias;
- Estudante Gonçalo Monteiro Amorim, Representante dos alunos.
Solicitar aos Conselhos dos Departamentos a elaboração do respetivo regulamento
O Presidente informou que o CI deveria solicitar aos Conselhos dos Departamentos a elaboração
do respetivo regulamento, conforme aos novos Estatutos da UMinho e do ILCH, que será alvo de
análise nas próximas reuniões do CI. Será enviado um oficio aos Diretores de Departamento a
solicitar o mesmo.
A proposta foi aprovada por unanimidade.
Proposta de calendário das reuniões ordinárias para 2020
O Presidente propôs o calendário das reuniões ordinárias para 2020, tendo a proposta foi
aprovada por unanimidade, a saber:
 29.abril 2020 - 14:30h
 22.julho 2020 - 14:30h
 25.novembro 2020 - 14:30h
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Fixar os princípios a que deve obedecer a afetação dos recursos do Instituto
O Professor Xaquín referiu a necessidade de definir critérios de execução de verbas próprias
nomeadamente, as verbas dos Mestrados afetos aos Departamentos. Referiu ainda a necessidade
de os Orientadores poderem usufruir das verbas dos Estágios Científicos Avançados.
O professor Xaquín sugeriu que se discutisse os critérios para a atribuição/ distribuição de ETI por
áreas disciplinares como objetivo para o mandato do órgão.
Assuntos da iniciativa da Presidente do ILCH:
Informações
A Presidente prestou informações sobre os seguintes pontos:
 Resultados de reunião com o Sr. Reitor:
a) Serão abertos, até final do corrente ano civil, concursos para ingresso na carreira de
quatro docentes do ILCH, ao abrigo do Decreto-Lei 122/2019 para Leitores;
b) Está ainda em discussão o que irá ser feito pela Universidade no que respeita a
promoções na carreira para docentes que se encontram na mesma categoria desde
2009.
 Resultados de reunião com o Sr. Administrador:
Foram prometidos vários arranjos e melhoramentos nas instalações do ILCH, tanto em
Gualtar como nos Congregados, a curto prazo.
 O Dia do ILCH será este ano comemorado a 12 de dezembro próximo e terá como principal
convidada a escritora Luísa Costa Gomes.
 Avaliação Institucional – Decisão Final
A Decisão Final do Conselho de Administração (CA) da A3ES sobre o processo de Avaliação
Institucional da UMinho foi de Acreditação por um período de 6 anos.
Relatório de Atividades do Instituto relativo ao ano de 2018
A Presidente fez a apresentação do Relatório de Atividades, referindo que nele se pode colher
informação acerca da estrutura organizativa e das atividades dos órgãos do governo; acerca do
ensino; da investigação; de atividades diversas, mormente dos Departamentos; dos recursos
humanos – docentes e não docentes, com diversos de detalhes, tais como as novas contratações,
a alteração na situação contratual, a formação, as licenças; e ainda dados relativos ao pessoal não
docente, aos colaboradores e à formação profissional realizada. Inclui também um setor dedicado
aos recursos infraestruturais (instalações, espaços e equipamentos). Por outro lado, o Relatório é
complementando com um documento onde são enunciados os Recursos Financeiros e a execução
orçamental de 2018.
O Relatório de Atividades e as Contas foram discutidos e submetidos à votação, tendo sido
aprovado por maioria com uma abstenção.
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Relatório de Atividades do BabeliUM relativo ao ano de 2018
Foi apreciado o Relatório Anual de Atividades do BabeliUM – Centro de Línguas referente ao ano
de 2018, que condensa as atividades de realização e análise de projetos do BabeliUM, na área de
ensino/aprendizagem, assim como nas áreas da gestão, tradução, revisão e outros serviços. De
realçar que foram comemorados os 10 anos do BabeliUM, a consolidação da plataforma de Gestão
Administrativa, a aprovação de 4 concursos de Técnicos Superiores (2 PLE e 2 Inglês). Por fim, o
Vice-Presidente deixou uma palavra de agradecimento à equipa cessante pelo trabalho
desenvolvido.
Depois de analisado e discutido o relatório, o mesmo foi aprovado por unanimidade.
Constituição da Comissão Executiva do BabeliUM
A Presidente apresentou ao Conselho, nos termos do disposto no artigo 40º dos Estatutos do ILCH,
a proposta de constituição da Comissão Executiva do BabeliUM, cujo Diretor é por inerência o
Doutor Carlos Pazos Justo, Vice-Presidente do Instituto, sendo vogais os Doutores João Jorge
Coelho Pereira, Doutora Anabela Leal de Barros e Fernando Gonçalves Ferreira Alves.
A constituição da Comissão Executiva do BabeliUM foi aprovada por maioria com um voto contra.

ILCH, Campus de Gualtar, 31 de outubro de 2019
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