NOTA INFORMATIVA
Reunião do Conselho Pedagógico do ILCH de 25 de outubro de 2017
Na reunião do Conselho Pedagógico do Instituto de Letras e Ciências Humanas de 25 de outubro
de 2017 foram tratados os seguintes assuntos:
Informações:
A Presidente do Conselho Pedagógico prestou diversas informações, a saber:
•

•

•

•

•
•

•

•

•

As datas de homologação das direções dos cursos de pós-graduação do ILCH devem ser
consultadas de modo a verificar se os mandatos se mantêm em vigor ou precisam de ser
renovados.
Os dados relativos aos inquéritos de perceção de ensino-aprendizagem relativos ao
segundo semestre do ano letivo de 2016-2017 demonstram uma melhoria significativa na
participação dos estudantes do ILCH (PEA-UC estudante). No que respeita aos inquéritos
de perceção de ensino-aprendizagem realizados pelos docentes, a percentagem de
participação (54%) encontra-se abaixo da média institucional (75%).
As Auditorias Pedagógicas reportadas ao ano académico de 2014-2015 foram concluídas
e apresentadas aos membros da Comissão de Acompanhamento do SIGAQ, em reunião
realizada no dia 18 de outubro de 2017.
Os membros do Conselho Pedagógico debateram diversos aspetos relacionados com os
critérios de sinalização de unidades curriculares.
A avaliação institucional realizada pela A3ES à Universidade do Minho terá lugar em 2018,
com a visita da Comissão de Avaliação Externa.
O prazo para elaboração e submissão dos Relatórios de Autoavaliação dos Cursos dos três
ciclos de estudos é o dia 20 de novembro de 2017. A Presidente apelou à participação
dos diretores de cursos e ao cumprimento da data estabelecida pelo SIGAQ.
O Observatório dos Percursos Académicos dos Estudantes da Universidade do Minho
(ObservatoriUM) disponibiliza dados importantes sobre os estudantes inscritos nos cursos
de 1º ciclo do ILCH, sendo da maior relevância a sua análise em reuniões das Comissões
de Cursos.
O processo para eleição dos representantes dos estudantes dos três ciclos de estudos no
Conselho Pedagógico do ILCH deverá ser iniciado até ao final do corrente mês de outubro.
Os prazos para preenchimento dos livros de termos devem ser respeitados nos três ciclos
de estudos. A Presidente chamou a atenção para a análise do Calendário Escolar ILCH
2017-18, fixando como data para encerramento dos livros de termos do primeiro semestre
do ano académico em curso o dia 16 de fevereiro de 2018.
Os processos DocUM devem ser objeto de uma análise e de um parecer céleres dos
diretores de cursos e dos docentes. Processos pendentes durante semanas afetam
gravemente requerimentos apresentados pelos estudantes.
O Regulamento Académico da Universidade do Minho, em vigor desde o dia 1 de setembro
de 2017, deve ser objeto de análise por parte dos docentes, particularmente nos artigos
que foram alterados.
O ILCH atribuirá prémios de mérito a estudantes dos seus cursos, de acordo com critérios
estabelecidos. Tais prémios serão entregues no Dia do ILCH (14 de dezembro de 2017).

Análise dos resultados das candidaturas aos cursos de graduação e pós-graduação
do Instituto de Letras e Ciências Humanas:
A Presidente destacou o panorama muito positivo das candidaturas deste ano no Concurso
Nacional de Acesso ao Ensino Superior e no Concurso Local do Curso de Música, assinalando, no
CNA, o preenchimento de todas as vagas disponíveis na primeira fase de candidaturas, a subida
das classificações mínimas de entrada em todas as licenciaturas, e a presença de dois alunos do
ILCH no ranking dos estudantes com classificação de entrada mais elevada na UM.
Informou ainda sobre o aumento muito significativo no número de estudantes inscritos em cursos
de pós-graduação do ILCH e sobre o número de estudantes internacionais do ILCH, inscritos
através do concurso especial de acesso (três em Línguas Aplicadas e um em Línguas e Literaturas
Europeias). Os diretores de cursos de pós-graduação presentes salientaram os resultados muito
positivos nas inscrições em todas as pós-graduações.
Outros assuntos:
A Presidente informou que:
- Será necessária a realização de uma reunião do Conselho Pedagógico ainda durante o 1º
semestre para discussão e votação do Relatório-Síntese de UOEI;
- Duas questões de ordem técnica com implicações didáticas e pedagógicas foram apresentadas
por vários docentes ao Conselho Pedagógico e serão reencaminhadas para o GAE: a atribuição de
salas demasiado pequenas em momentos de avaliação periódica; a inadequação de uma grande
parte das salas de aulas para a utilização de cabos HDMI, prejudicando tanto a lecionação, quanto
a apresentação de trabalhos pelos estudantes.
- Perante a questão sobre o posicionamento do Conselho Pedagógico em casos de conduta
académica imprópria, a Presidente esclareceu que o Conselho não tem competência em matéria
disciplinar, estando tal competência reservada do Reitor da Universidade do Minho. De acordo
com o Regulamento Académico da Universidade do Minho (artigo 105º, número 3), em casos de
conduta académica imprópria “o docente deve comunicar a conduta ilícita ao presidente do CP
da UOEI de que depende o curso”.
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