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NOTA INFORMATIVA  
 
 
Reunião do Conselho do ILCH de 10 de fevereiro de 2021 
 
Na reunião do Conselho do Instituto, realizada a 10 de fevereiro, foram tratados os seguintes assuntos: 
 
Informações 
• No dia 17 de janeiro de 2021, o Reitor da Universidade do Minho investiu na função de membro do 

Conselho de Instituto, do ILCH, o representante dos estudantes Hugo Manuel Fernandes Rajão; 
• Reunião do Conselho Geral de 14 de dezembro de 2020 foi aprovada a Estatutos da Universidade 

do Minho: 
-  Criação da Unidade Cultural denominada Casa do Conhecimento; 
-  Alteração da designação da Escola de Arquitetura para Escola de Arquitetura, Arte e Design; 
-  Alteração da designação do Instituto de Letras e Ciências Humanas para Escola de Letras, Artes 

e Ciências Humanas 

Aprovação do calendário de reuniões para o ano 2021 
Foi aprovada, por unanimidade, o calendário de reuniões para o ano 2021:  
• 10 de fevereiro 
• 28 de abril 
• 7 de julho 
• 27 de outubro 

Aprovação do regulamento do Departamento de Estudos Asiáticos 
Foi aprovado, condicionalmente, por unanimidade, o regulamento do Departamento de Estudos Asiáticos, 
alterando os artigos número 3 e 4. 

Aprovação do regulamento do Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos 
Foi aprovado por unanimidade, o Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos. 

Aprovação do regulamento do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos 
Foi aprovado, condicionalmente, por unanimidade, o regulamento o Departamento de Estudos Ingleses e 
Norte-Americanos, incluindo no preâmbulo da área cientifica de linguística inglesa. 

Aprovação do regulamento do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 
Foi aprovado por maioria com um voto contra, o regulamento do Departamento de Estudos Portugueses e 
Lusófonos. 
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Aprovação do regulamento do Departamento de Estudos Românicos 
Foi aprovado, condicionalmente, por unanimidade, o regulamento do Departamento de Estudos Românicos, 
alterando a alínea h) do art. 7, da alínea m) do art. 9, eliminando em ambas as alíneas a referência ao 3º 
ciclo e retirando a alínea .4 do artº9. 

Aprovação do regulamento do Departamento de Filosofia 
Foi aprovado, condicionalmente, por unanimidade, o regulamento do Departamento de Filosofia 
eliminando a alínea m) do artº 4 e o nrº 4 do artº 10. 

Aprovação do regulamento do Departamento de Musica 
Foi aprovado por unanimidade, o Departamento de Música. 
 

Assuntos de iniciativa da Presidente do ILCH  

Informações 
A Presidente prestou informações sobre os seguintes pontos: 
• Foram submetidas as propostas de alteração dos cursos do ILCH à reunião da Comissão Pedagógica 

do Senado Académico, no âmbito da acreditação, e foram aprovadas. 
• O 2º semestre começará com as aulas on-line, que assim se deverão manter até final de março. 

Aprovação do Relatório de Atividades do Instituto relativo ao ano de 2019 
Foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Atividades do Instituto relativo ao ano de 2019 

Aprovação Relatório de Atividades do BabeliUM relativo ao ano de 2019 
Foi aprovado por unanimidade, o Relatório de Atividades do BabeliUM relativo ao ano de 2019. 

Aprovação da Tabela de Emolumentos das Ações de Formação em Línguas do BabeliUM 
Foi aprovada por unanimidade a tabela de Emolumentos das Ações de Formação e Línguas do BabeliUM. 

Aprovação da Tabela de Emolumentos Secretaria do BabeliUM 
Foi aprovada por unanimidade a Tabela de Emolumentos Secretaria do BabeliUM. 

Aprovação da proposta de alteração à Comissão Executiva do BabeliUM 
Foi aprovada por maioria, com um voto contra e duas abstenções, a proposta e alteração à comissão 
executiva do BabeliUM. 
 
Fixação dos valores a pagar pela taxa de frequência dos ECA de doutoramento e pós-
doutoramento 
Foi aprovada por maioria com uma abstenção, os valores a pagar pela taxa de frequência dos ECA de 
doutoramento e pós-doutoramento. 

 
 

ILCH, 12 de fevereiro de 2021 


