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NOTA INFORMATIVA 

Reunião do Conselho Científico de 20 de janeiro de 2021 

 

1. Informações 

Foram prestadas informações sobre: 

 O Despacho RT-05/2021 de 15 de janeiro, que determina novas medidas no âmbito da prevenção 
da pandemia COVID-19; 

 A aprovação pela Comissão Pedagógica do Senado Académico das propostas de alteração ao 
Programa Doutoral em Modernidades Comparadas, ao Mestrado em Língua, Literatura e Cultura 
Inglesas e ao Mestrado em Português Língua Não Materna; 

 Os Despachos VRT-LL-36/2020 e VRT-LL-37/2020, de 14 de dezembro de 2020, de Subdelegação 
de Competências na Presidente do Instituto de Letras e Ciências Humanas. 

 

2. Aprovação de votos de repúdio  

Foram aprovados por maioria Votos de Repúdio, tendo como objeto: 

a) A declaração de voto de vencido apresentada pelo Doutor João Mendes relativa à votação da 
manutenção do contrato em funções públicas por tempo indeterminado da Doutora Alexandra 
Abranches; 

b) A mensagem eletrónica da Direção de Departamento de Música endereçada aos Estudantes a 18 
de dezembro de 2020, relativa à participação em eventos. 

 

3. Aprovação de propostas de contratação / renovação de contratação de Pessoal Docente 
Especialmente Contratado para o segundo semestre do ano letivo 2020/2021 

 

Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação da Doutora Orquídea da 
Conceição Lima Ferreira Maia Santos Cadilhe, na categoria de Professora Convidada Equiparada a 
Prof. Auxiliar, a 59%, pelo período de um ano, com início a 1 de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação do Doutor Tales Frey, na 
categoria de Professor Convidado Equiparado a Prof. Auxiliar, a 20%, por seis meses, com início a 
22 de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por maioria, com dois votos contra, a proposta de contratação da Mestre Patrícia Portela, 
como Professora Convidada, a 25%, por seis meses, com início a 22 de fevereiro de 2101; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação da Mestre Sónia Baptista, na 
categoria de Assistente Convidada, a 50%, por seis meses, com início a 22 de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação da Licenciada Joana 
Providência, na categoria de Assistente Convidada, a 50%, por seis meses, com início a 22 de 
fevereiro de 2021; 
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 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação da Licenciada Mariana 
Carballal, na categoria de Assistente Convidada, a 25%, por seis meses, com início a 22 de fevereiro 
de 2021. 

Departamento de Música 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Doutora 
Janete Soares da Costa Ruiz, na categoria de Professora Convidada Equiparada a Professora 
Auxiliar, a 20%, pelo período de seis meses, com início a 4 de março de 2021; 

 Aprovada por maioria, com três votos contra, a proposta de renovação da contratação do Doutor 
Mateusz Stasto na categoria de Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 30%, pelo 
período de seis meses, com início a 2 de março de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação do Doutor Pedro Filipe Russo 
Moreira, na categoria de Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 35%, pelo período 
de seis meses, com início a 4 de março de 2021; 

 Aprovada por maioria, com um voto contra, a proposta de contratação da Doutora Vera Maria Seco 
Afonso da Fonte, na categoria de Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar, a 85%, 
pelo período de seis meses, com início a 4 de maio de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação do Mestre José Romeu 
Barbosa da Silva, na categoria de Assistente Convidado, a 30%, pelo período de seis meses, com 
início a 31 de maio de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Mestre Sara 
Cristina Veloso Vilaça na categoria de Assistente Convidada, a 25%, pelo período de seis meses, 
com início a 2 de março de 2021;  

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação do Mestre 
Sérgio Pires, na categoria de Assistente Convidado, a 20%, pelo período de seis meses, com início 
a 4 de maio de 2021; 

 Aprovada por maioria, com três votos contra, a proposta de renovação da contratação da Licenciada 
Isolda Crespi Rubio, na categoria de Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar, a 70%, 
pelo período de seis meses, com início a 2 de abril de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação do Licenciado João Casimiro 
Almeida, na categoria de Assistente Convidado, a 59%, pelo período de seis meses, com início a 2 
de junho de 2021; 

 Não aprovada, com dez votos contra e três votos a favor, a proposta de contratação da Doutora 
Isabel Samartim, na categoria de Professora Convidada Equiparada a Professora Auxiliar, a 20%, 
pelo período de seis meses, com início a 3 de maio de 2021. 

 Foram devolvidas ao DM, sem votação, para correção na instrução: 

 Proposta de contratação do Doutor Rodrigo Teodoro de Paula, na categoria de Professor 
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 20%, pelo período de seis meses, com início a 3 
de fevereiro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Diogo Maria Pupo Correia Alte da Veiga, na categoria de 
Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 45%, pelo período de seis meses, com 
início a 3 de maio de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Mestre Miguel Lessa Lopes Simões, na categoria de 
Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 55%, pelo período de seis meses, com 
início a 2 de março de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Mestre Vitor Manuel da Cunha Lima, na categoria 
de Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 30%, pelo período de seis meses, 
com início a 1 de março de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado José Pedro Costa Leite Telles de Freitas, na categoria 
de Assistente Convidado, a 59%, pelo período de seis meses, com início a 4 de março de 2021. 
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Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de contratação do Mestre Armando Miguel 
Nogueira Magalhães, na categoria de Assistente Convidado, a 15%, pelo período de 6 meses, com 
início a 1 de fevereiro. 

Departamento de Estudos Asiáticos 

 Aprovada por maioria, com um voto contra, a proposta de renovação da contratação do Doutor Liu 
Jie, na categoria de Professor Convidado Equiparado a Professor Auxiliar, a 85%, pelo período de 
seis meses, com início a 28 de abril de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Mestre 
Megumi Im, na categoria de Leitora, a 45%, pelo período de seis meses, com início a 3 de abril de 
2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação do Mestre 
Pedro Filipe de Azevedo Oliveira Marques Vieira, na categoria de Leitor, a 35% pelo período de seis 
meses, com inicio a 25 de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Mestre 
Tomoko Yaginuma, na categoria de Leitora, a 50%, pelo período de seis meses, com início a 2 de 
março de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Dra Li Líng 
na categoria de Leitora, a 25%, pelo período de seis meses, com início a 20 de maio de 2021. 

Departamento Estudos Românicos 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Mestre 
Alícia González (AEEHA) na categoria de Leitora, a 59%, pelo período de seis meses, com início a 
28 de abril de 2021; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de renovação da contratação da Mestre 
Fernanda Andrade (AEFI) na categoria de Leitora, a 59%, pelo período de seis meses, com início a 
2 de abril de 2021. 

 

4. Aprovação de propostas de contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado 
suportada por verbas da Reitoria para o Curso Maiores de 23 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação do Doutor Daniel Santos Tavares, na categoria 
de Assistente Convidado, a 50%, pelo período de cinco meses, com início a 1 de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação da Mestre Ana João Herdeiro de Brito Alves 
Moreira, na categoria de Assistente Convidada, a 25%, pelo período de cinco meses, com início a 1 
de fevereiro de 2021; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação da Mestre Micaela Maria Assis de Aguiar, na 
categoria de Assistente Convidada, a 50%, pelo período de cinco meses, com início a 1 de fevereiro 
de 2021; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação do Mestre Tiago de Moura Leitão Fontes, na 
categoria de Assistente Convidado, a 45%, pelo período de cinco meses, com início a 1 de fevereiro 
de 2021. 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação da Mestre Vanda de Fátima Lopes Teixeira, 
na categoria de Assistente Convidada, a 25%, pelo período de cinco meses, com início a 1 de 
fevereiro de 2021; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de contratação da Licenciada Cátia Sofia da Silva Elias, na 
categoria de Assistente Convidada, a 50%, pelo período de cinco meses, com início a 1 de fevereiro 
de 2021. 

 

5. Aprovação de propostas de alteração à DSD 2020-2021: DEPL, DER, DMúsica  
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Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração à Distribuição de Serviço Docente (DSD) 2020-
2021 do Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos e do Departamento de Estudos Românicos. 
 
Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração à DSD do Departamento de Música, com 
exceção de: 

 Proposta relativa ao Licenciado Pedro Junqueira Maia, que não foi considerada por implicar uma 
alteração da contratação; 

 Proposta relativa ao Mestre Hermano Carneiro, que não foi considerada por implicar uma alteração 
da contratação. 

 

6. Aprovação da alteração do júri para recrutamento de um (1) posto de trabalho de 
Professor Associado, na área disciplinar de Estudos Teatrais  

Foi aprovado por unanimidade passar a integrar o júri para recrutamento de um posto de trabalho de 
Professor Associado na área disciplinar de Estudos Teatrais a Professora Christine Mathilde Thérèse 
Zurbach, em substituição do Professor António de Sousa Ribeiro. 

 

7. Aprovação da composição dos júris relativos ao processo de recrutamento e contratação 
de doutorados no âmbito de projetos financiado pela FCT 

Foram aprovados por unanimidade as composições dos júris relativos ao processo de recrutamento e 
contratação de doutorados no âmbito de projetos financiados pela FCT, a saber:  
 Projeto PTDC/LLT-LIG/31113/2017 – CEHUM (2 contratos);  
 Projeto UIDP/04952/2020 – CEPS  
 Projeto UIDP/00305/2020 – CEHUM. 
 

8. Aprovação do Edital relativo ao processo de recrutamento e contratação de doutorados 
ao abrigo do regime de emprego cientifico institucional (CEHUM) 

Foi devolvida para reformulação a proposta do Edital relativo ao processo de recrutamento e contratação 
de doutorados ao abrigo do regime de emprego cientifico institucional (CEHUM), a ser oportunamente 
submetida à aprovação por correio eletrónico. 

 

9. Apreciação de relatórios de progresso anual dos trabalhos de investigação de 3º ciclo  

Foi apreciado favoravelmente o relatório de progresso anual de trabalhos de investigação de 3º ciclo de 
Francisco José Macedo Barbosa, sob orientação do Doutor Ricardo Barceló e do Doutor Vítor Matos. 

 

10. Aprovação de candidatura a Estágio Científico Avançado  

Foi aprovada por maioria, com duas abstenções, a candidatura a Estágio Científico Avançado de 
Doutoramento apresentadas por Naďa Hlaváčková, com o título “José Gil: Metamorphosis of the Body 
and Approach to the Body in Terms of Art and Science”, sob orientação do Doutor José Manuel Robalo 
Curado. 

 

11. Aprovação de Relatório de Estágio Científico Avançado  

Foram aprovados por unanimidade os relatórios de atividades de estágio científico avançado de: 

 Elena Guerreira Labrador, sob orientação da Doutora Margarida Isabel Esteves Silva Pereira e da 
Doutora Laura María Lojo Rodriguez (USC); 

 Filipe Venade de Sousa, sob orientação da Doutora Maria Pilar Pereira Barbosa. 

 

Foi devolvido para correção na instrução o relatório de atividades de estágio científico avançado de Ana 
Paula Teixeira de Almeida Vieira Monteiro, sob orientação do Doutor José Manuel Robalo Curado. 
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12. Aprovação de projetos de Doutoramento em Modernidades Comparadas: Literaturas, 
Artes e Culturas  

Foram aprovados por unanimidade os três projetos de doutoramento do Programa Doutoral em 
“Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas”, a saber: 

 “A Lighthouse in the Dark: A Study of the Figure of the Lighthoutse in Cinema/A Lighthouse in the 
Dark: Um Estudo da Figura do Farol no Cinema”, submetido pela Licenciada Cláudia Sofia Rocha 
Rosário, sob orientação da Doutora Margarida Esteves Pereira; 

 “O mundo, o espanto e as imagens: uma leitura poética das reinvenções mitológicas através do 
cinema de língua portuguesa”, submetido pela Mestre Maria Eduarda Filomeno Affonso, sob 
orientação da Doutora Maria Cristina Daniel Álvares e do Doutor Ciro Inácio Marcondes; 

 “Uma imagologia literária do Brasil: natureza, subjetividades e sociedade nos espaços literários 
configurados a partir de Minas Gerais”, submetido pelo Mestre Talles Luiz de Faria e Sales, sob 
orientação do Doutor Carlos Mendes de Sousa. 

 

13. Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento  

Foi aprovada por unanimidade a candidatura a Doutoramento em Ciências da Literatura, apresentada 
pelo Mestre Carlos Gonga Pascoal e o respetivo plano de trabalhos com o título “António Jacinto, um 
Obreiro da Angolanidade”, sob orientação da Doutora Ana Maria Silva Ribeiro. 

 

14. Proposta de alteração do Curso de Mestrado em Ensino de Inglês no 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e do Curso de Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e 
História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico do Instituto da Educação 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao plano de estudos do Mestrado em Ensino do 
Inglês no 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

Foi remetida para melhor instrução, a incluir Parecer do DEPL, a proposta de alteração do plano de 
estudos do Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de 
Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico. 

 

15. Aprovação dos processos de creditação do Mestrado em Estudos Luso-Alemães  

Foi aprovada por unanimidade a tabela de creditação de Aline Siqueira Pape, Carina Daniela Vila Verde 
Vaz, Patrícia Mourão Cartaxo e Valerie Horn. 

 

16. Ratificação das Áreas Cientificas de Ensino do ILCH  

Foi ratificada por maioria a proposta de uniformização das Áreas Cientificas de Ensino do ILCH no 
âmbito do processo de acreditação dos cursos. 

 

ILCH, 22 de janeiro de 2021 


