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NOTA INFORMATIVA  

Reunião do Conselho Científico de 12 de janeiro de 2022 

 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 24 de novembro de 2021 

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Científico anterior.  

 

2. Informações 

Foram comunicados pela Presidente: 

 A rescisão do contrato do Dr. Paulo Martins, a seu pedido; 

 A abertura do Teatro Jordão a 12 de fevereiro, sendo aí celebrado o Dia da Universidade a 17 de 
fevereiro. 

 

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

Foi aprovada, por unanimidade, a proposta de contratação da Mestre Joana Mafalda Pires Leite, como 
Assistente Convidada a 25% pelo período de 6 meses, com início a 01 de fevereiro de 2022. 

 

4. Apreciação de relatórios e pareceres de progresso anual dos trabalhos em investigação de 
3º ciclo 

Foram apreciados favoravelmente, por unanimidade, os relatórios de Qunying Li, sob orientação da 
Doutora Cristina Maria Moreira Flores, e de Clemente Garcia Delgado, sob orientação do Doutor Pedro 
Miguel Páscoa Santos Martins. 

 

5. Aprovação de candidaturas a estágio científico avançado 

[Ponto retirado da agenda, por desistência do candidato.] 

 

6. Aprovação de projetos de Doutoramento em Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes 
e Culturas 

Foram aprovados por unanimidade os seguintes projetos de doutoramento: 

 “Imagem, identidade e desapropriação: representações clássicas e contemporâneas dos indígenas do 
nordeste brasileiro”, de Ellen Cristine Cruz de Lima, sob coorientação da Doutora Eunice Maria Silva 
Ribeiro e do Doutor José Pacheco de Oliveira; 

 “Rebel Songs: Olhar a música e a palavra cantada na Irlanda como expressão de identidade, cultura, 
tradição e história”, de Lara Andrea Ferreira Freitas Roseta, sob orientação da Doutora Maria Filomena 
Pereira Rodrigues Louro; 

 “A nova poesia brasileira: uma fissura no sistema literário hegemónico”, da Mestre Manuella Bezerra 
de Melo Martins, sob a coorientação da Doutora Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira e do 
Doutor Carlos Alberto Mendes Sousa. 
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7. Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento 

Foi aprovada por unanimidade a candidatura do Mestre Daniel Filipe da Silva de Jesus, com o plano de 
trabalhos intitulado “A identidade e a cultura dos portugueses nascidos em Macau após a transição da 
soberania para a República Popular da China”, sob orientação da Doutora Maria do Carmo Pinheiro e 
Silva Cardoso Mendes, no ramo de conhecimento de Ciências da Cultura. 

Foi devolvida para retificação de aspetos formais a candidatura apresentada pelo Mestre Thiago da Costa 
Monteiro de Souza, com o plano de trabalhos intitulado “Mumbuca, o Rendimento Básico de Cidadania 
de Maricá”, sob orientação do Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill, no ramo de conhecimento de 
Filosofia.  

 

8. Aprovação de propostas de constituição de júris de Doutoramento 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento do pós-
graduado Ndjimi Dumba Watembo Malaka, para defesa da tese intitulada “Teacher education: a 
proposal of a CLT in-service training course for unqualified secondary school English language teachers 
in Huambo – Angola”, no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de 
Linguística Inglesa, elaborada sob a orientação da Doutora Isabel Cristina da Costa Alves Ermida. 
 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri de Provas de Doutoramento da Mestre 
Renata Flaiban Zanete, para defesa da tese intitulada “Meninas adolescentes em busca da vida e da 
identidade na literatura infantojuvenil, no contexto das ditaduras brasileira e portuguesa - Lygia Bojunga 
e Alice Vieira”, no ramo de conhecimento de Modernidades Comparadas: Literaturas, Artes e Culturas, 
elaborada sob a orientação da Doutora Ana Gabriela Vilela Pereira de Macedo e da Doutora Sara Raquel 
Duarte Reis da Silva. 
 

9. Aprovação da distribuição das vagas dos concursos de promoção interna no âmbito do 
Dec-Lei nrº 112/2021 de 14 de dezembro 

Como pré-requisito para a abertura de vagas de Professor Associado, os professores associados e 
catedráticos do Conselho Científico decidiram, por unanimidade, respeitar o artigo 41º do ECDU, que 
define a obrigatoriedade de os candidatos a vagas de Professor Associado terem obtido o grau de doutor 
há mais de 5 anos. Neste sentido, não reunindo condições legais, foi excluído o DEA da votação de 
atribuição de vagas. 

Foi levado à votação o critério de a seleção se realizar por departamento ou por área científica, tendo 
sido aprovada, por maioria, com 7 votos, a adoção do critério departamental. Analisadas as propostas 
dos departamentos, foi decidido abrir: 

1. Uma vaga para o DER, atualmente com 30% de professores do quadro. Uma vez que este 
departamento tinha proposto a abertura de 4 vagas, 2 para Professor Associado e 2 para 
Professor Catedrático, distribuídas equitativamente pelas duas áreas do departamento, foi 
decidido solicitar ao departamento uma proposta de seleção da área disciplinar a contemplar.  

2. Uma vaga para o DF, atualmente com 33,3% de professores do quadro. 

3. Uma vaga para o DEGE, atualmente com 40% de professores do quadro. 

4. Uma vaga para o DM, atualmente com 40% de professores do quadro. 

5. Uma vaga para o DEPL, atualmente com 46,6% de professores do quadro, na área de Teoria 
da Literatura e Literatura Portuguesa (atualmente com 42,8% de professores do quadro). 

6. Uma vaga para o DEINA, atualmente com 54,5% de professores do quadro, na área de Estudos 
Teatrais (atualmente com 33,3% de professores do quadro). 

Foi, ainda, decidido abrir a primeira vaga, em janeiro de 2022, para o DM. 

Seguidamente, foram aprovados os critérios de mérito absoluto, que incluem, para além das 
publicações, a experiência pedagógica, a orientação de teses de doutoramento concluídas, a integração 
de equipas de projetos financiados e o desempenho de cargos de gestão completados. 
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10. Aprovação do pedido de colaboração docente da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto 

Foi aprovada por unanimidade a colaboração docente do Doutor João Cardoso Rosas na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto durante o 2º semestre do ano letivo em curso. 

 

11. Aprovação da composição do júri relativo ao processo de recrutamento e contratação de 
doutorado no âmbito de projetos financiados pela FCT: Projeto PTDC/LLT-
LIG/31113/2017 – CEHUM 

Foi aprovada por unanimidade a proposta apresentada. 

 

 

ELACH, 14 de janeiro de 2022 


