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NOTA INFORMATIVA 

Reunião do Conselho Científico de 13 de outubro 

 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 21 de julho de 2021 

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Científico do dia 21 de julho de 2021. 

 

2. Aprovação para a abertura de um Procedimento Concursal para o recrutamento de um 
doutorado na modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo incerto - 
Financiamento Programático – UIDP/04952/2020 – CEPS 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de composição do júri apresentada. 

 

3. Aprovação da proposta de júri para as provas de agregação requeridas pela Doutor 
Orlando Alfred Arnold Grossegesse 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de composição do júri apresentada. 

 

4. Aprovação das propostas de alteração à DSD 2021-2022: DEINA e DEGE 

Foram aprovadas por unanimidade as propostas apresentadas. 

 

5. Aprovação das propostas das Comissões Diretivas do Mestrado 

Foram aprovadas por unanimidade as propostas submetidas, a saber: 

  Comissão Diretiva do Mestrado em Teoria da Literatura e Literaturas Lusófonas/Mestrado em 
Literaturas de Língua Portuguesa. 

  Comissão Diretiva do Mestrado em Português Língua Não Materna (PLNM) - Português Língua 
Estrangeira (PLE) e Língua Segunda (PL2). 

  Comissão Diretiva do Mestrado em Espanhol Língua Segunda e Língua Estrangeira. 

 

6. Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento 

Foi aprovado por maioria, com duas abstenções e um voto contra, remeter para reformulação à 
Comissão Diretiva do Doutoramento em Ciências da Literatura a proposta de constituição de júri das 
provas de doutoramento requeridas pela Mestre Jane Maria Bastos Ewerton, com vista à integração de 
um membro adicional da especialidade de Literatura Inglesa pertencente à ELACH.  

 

7. Ratificação de proposta de admissão ao doutoramento 

Foi ratificada por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Cultura, com o respetivo 
plano de trabalhos, apresentada pela Mestre Maria Clara Alcobia Coelho. 
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8. Proposta de alteração do plano de estudos da Licenciatura em Artes Visuais (EAAD) 

Foi aprovada por unanimidade, condicionalmente à emissão de Parecer Favorável pelo Departamento 
de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, a proposta de alteração apresentada. 

 

9. Aprovação das alterações aos cursos da ELACH envolvidos em processos de acreditação 
(A3ES) 

Foram aprovadas, com as votações enunciadas, as propostas submetidas, a saber: 

 Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Doutoramento em Ciências da Cultura; 

 Aprovada por maioria, com três votos contra e sete abstenções, a proposta de alteração ao 
Doutoramento em Ciências da Linguagem; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Doutoramento em Ciências da 
Literatura; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Doutoramento em Filosofia; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Mestrado em Ciências da Linguagem; 

 Aprovada por unanimidade a proposta de alteração ao Mestrado em Filosofia Política; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de alteração ao Mestrado em 
Literaturas de Língua Portuguesa; 

 Aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de alteração à Licenciatura em Estudos 
Portugueses. 

 

ELACH, 15 de outubro de 2021 


