
REPRESENTANTE DA LISTA 

 

A lista concorrente ao Conselho de Escola da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, 

encabeçada por Álvaro Iriarte Sanromán, nos termos do artigo 13.º, N. 2, alínea b), do 

Regulamento Eleitoral para o Conselho do Instituto, Presidente e Conselho Científico, tem 

como representante: 

João Manuel Cardoso Rosas 

Contactos: rosas@elach.uminho.pt 

       964484210 

 

 

Braga e Universidade do Minho, 18 de maio de 2022 

 



LISTA CANDIDATA AO CONSELHO DE ESCOLA DA ELACH  

COM O LEMA “AS PESSOAS PRIMEIRO” 

 

Efetivos (11): 

Álvaro Iriarte     

Cristina Flores  

Jaime Costa 

Pilar Barbosa 

Micaela Ramon Moreira 

Idalete Dias 

Alexandra Abranches 

José Eduardo Silva  

Joanne Paisana 

Vítor Matos 

Bruna Peixoto 

 

Suplentes (3): 

Vítor Moura 

António Freitas 

Giuseppe Ballacci 

 

 

Representante da lista: João Rosas 

 

 

 

Braga, Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, 18 de maio de 2022 
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“As Pessoas Primeiro” 

Princípios Orientadores da Lista Candidata ao Conselho de Escola 

 

Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas  

2022 

 

A Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas é uma comunidade com cerca de 1500 

estudantes imputados, quase 60 docentes de carreira e outros tantos convidados, duas 

dezenas de investigadores e bolseiros de investigação e 14 trabalhadores técnicos, 

administrativos e de gestão. Valorizar estas pessoas, a nossa comunidade, e a as condições 

em que desenvolvem a sua atividade na Escola é essencial para o sucesso da ELACH. 

Apesar de a candidatura reconhecer os avanços conseguidos na Escola nos últimos anos, 

é ciente dos desafios, ameaças e dificuldades com que a ELACH se depara, bem como da 

persistência de alguns problemas, como a precarização dos vínculos contratuais e a lenta 

progressão das carreiras dos professores e investigadores (mesmo com o expressivo 

aumento de abertura de concursos no atual mandato) e do pessoal técnico, administrativo 

e de gestão da Escola, assim como o alarmante envelhecimento do corpo docente e não-

docente.  

A candidatura “As Pessoas Primeiro”, está empenhada em que a ELAH continue a 

concretizar a sua missão e objetivos e a promover o bem-estar das pessoas que a integram. 

Assim, o Conselho da Escola, ao qual cabe a orientação geral da Escola e a formulação 

dos seus planos de atividades, deve: 

1. Monitorizar os projetos de ensino e refletir sobre a racionalização da oferta 

educativa da Escola, tendo em conta a previsível redução da população 

universitária, o envelhecimento da população portuguesa e a necessidade de 

formação de professores nos próximos anos; 

2. Reforçar a aposta na captação de alunos, especialmente ao nível da pós-graduação 

de segundo ciclo (que aumentaram 30% no corrente ano), tanto provenientes de 

Portugal como do estrangeiro, especialmente da China, do Brasil e de outros 

países de expressão portuguesa; 
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3. Repensar o funcionamento dos Conselhos de Escola, reforçando o seu papel e 

promover um encontro de Presidentes de Conselhos de Escola da UMinho; 

4. Promover a simplificação dos processos burocráticos, eleitorais, documentais e de 

gestão administrativa da Escola; 

5. Estudar as possíveis soluções para os processos burocráticos (vistos, etc.) que 

dificultam a vinda de estudantes para os cursos do BabeliUM e para cursos 

conferentes de grau, especialmente do 2.º ciclo;  

6. Pugnar pela manutenção e melhoria dos espaços afetos à ELACH, distribuídos 

pelos três Campi: em Gualtar (a sede da Escola), nos Congregados, e no Teatro 

Jordão, em Guimarães; 

7. Dado o significativo envelhecimento do corpo docente, defender, junto da 

Reitoria, a abertura de mais concursos e alertar para a necessidade da sua 

renovação;   

8. Defender, junto da Reitoria, a requalificação e o aumento de dotação do pessoal 

técnico, administrativo e de gestão da Escola, dado o seu reduzido número e 

significativo envelhecimento; 

9. Favorecer a melhoria e estabilização dos vínculos contratuais a tempo parcial, 

reduzindo a precariedade laboral dos docentes e investigadores e do pessoal 

técnico, administrativo e de gestão da Escola; 

10. Pugnar por melhores condições para os responsáveis pelas direções de 

subunidades e de projetos de ensino, contribuindo assim para a redução do 

excessivo número de declarações de indisponibilidade. 

 

Braga, Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, 18 de maio de 2022   

 

 
































