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NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho do ILCH de 31 de janeiro de 2019
Na reunião do Conselho do Instituto, realizada a 31 de janeiro, foram tratados os seguintes assuntos:
Informações
O Presidente prestou informações sobre os seguintes pontos:
- O crescimento do número de alunos imputados ao ILCH;
- A situação orçamental da UMinho e do Instituto;
- O plano de redução do uso de plástico descartável no Instituto.
Nomeação de grupo de trabalho para a revisão do regulamento do BabeliUM;
O Presidente explicou a necessidade propor a criação de um grupo de trabalho para proceder à adequação
do Regulamento do Centro de Línguas – BabeliUM do ILCH e apresentou a proposta da direção do
BabeliUM nesse sentido. De acordo com a proposta, este Grupo terá a seguinte constituição:
-

Doutor Bernhard Josef Sylla, Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia, do ILCH;

-

Doutor Henrique Barroso, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos,
do ILCH;

-

Doutor Fernando Gonçalves Ferreira Alves, Professor Auxiliar do Departamento de Estudos Ingleses
e Norte-Americanos, do ILCH;

-

Dr.ª Maria José da Silva Vieira, Técnica Superior dos Serviços Administrativos do ILCH.

A proposta foi aprovada por unanimidade.
Balanço do processo de consulta pública dos Estatutos do ILCH
Neste ponto, participou como convidada a Professora Maria do Carmo Mendes.
Foi analisada a proposta de revisão estatutária aquando da consulta pública efetuada. Vários membros do
ILCH enviaram contributos que foram apreciados e sistematizados pela comissão. Das vinte e cinco
sugestões específicas recebidas, o Conselho decidiu deixar de lado as que favoreciam novas configurações
departamentais – a saber, a colocação em causa da existência do Departamento de Estudos Asiáticos e a
criação de um Departamento de Estudos Espanhóis e Hispano-Americanos -- uma vez que o objetivo da
revisão estatutária, como inicialmente definido pelo Conselho, consistia na adaptação dos Estatutos do
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ILCH aos novos Estatutos da UMinho e excluía explicitamente qualquer reconfiguração departamental.
Analisadas cada uma das restantes vinte e três sugestões, o Conselho decidiu acolher treze delas,
incorporando-as no texto final dos Estatutos, tendo ainda acrescentado algumas modificações
suplementares. A proposta de revisão estatutária foi então novamente submetida a votação e aprovada por
unanimidade, seguindo para a reitoria.
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