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NOTA INFORMATIVA 

Reunião do Conselho Científico de 20 de abril de 2022 

 

 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 23 de fevereiro de 2022 

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Científico do dia 23 de fevereiro de 2022. 

 

2. Informações 

Foram comunicados pela Presidente: 

 A abertura de um lugar de carreira para Professor Auxiliar no Departamento de Música no âmbito do 
processo de acreditação do Mestrado em Ensino de Música; 

 Recomendações da Reitoria relativas a prazos de resposta aos orientandos, designadamente no 
âmbito de orientação de trabalhos finais de Mestrado e Doutoramento; 

 O Relatório de missão do Doutor Henrique Barroso, relativo à deslocação a Olomouc, na República 
Checa, entre 27 de março a 1 de abril de 2022, no âmbito do Programa Mobilidade Docente 
Erasmus+; 

 O ponto de situação sobre a instalação do curso de Licenciatura em Teatro no Teatro Jordão. 

 

3. Aprovação de pedidos de licença sabática para 2022-2023 

Foram apreciados e aprovados por unanimidade os seguintes pedidos de licença sabática: 

 Doutora Maria do Carmo Pinheiro e Silva Cardoso Mendes (Departamento de Estudos Portugueses e 
Lusófonos), pelo período de um ano, com início a 1 de setembro de 2022, para realização de trabalho 
de investigação e publicação de obra, incompatíveis com a manutenção das tarefas escolares 
correntes. 

 Doutor João Manuel Cardoso Rosas (Departamento de Filosofia), pelo período de 1 ano, com inicio a 
1 de fevereiro de 2023, para realização de investigação no âmbito do CEPS, nomeadamente no projeto 
com referência EXPL/FER-ETC/1226/2021; 

 Doutora Cristina Flores (Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos), pelo período de um 
semestre, a partir de 6 de fevereiro de 2023, a fim de desenvolver trabalhos de investigação na área 
das Ciências da Linguagem; 

 Doutor José de Sousa Teixeira (Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos), pelo período de 
um semestre, a partir de fevereiro de 2023, a fim de desenvolver trabalho de investigação no CEL e 
Projeto de Publicação sobre obra do século XVIII. 

 

Foi emitido parecer desfavorável, votado por maioria, com um voto contra e uma abstenção, ao pedido 
de licença sabática, acompanhado de parecer desfavorável do Conselho do Departamento do DEPL, 
submetido pelo Doutor Henrique Barroso Fernandes (Departamento de Estudos Portugueses e 
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Lusófonos), pelo período e 1 ano, com início a 1 de setembro de 2022, para desenvolvimento do projeto 
de investigação na área da Linguística Portuguesa, intitulado “Fonética e Fonologia do Português Europeu: 
Teoria(s) e Descrição”. A emissão de parecer desfavorável baseou-se na impossibilidade, apontada pelo 
Conselho de Departamento, de substituir as aulas do docente ao longo de dois semestres letivos. 

 
4. Aprovação da distribuição de serviço docente para 2022/2023 

Foram analisadas, tendo sido objeto das deliberações especificadas, as propostas submetidas de 
distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023, a saber: 

 

Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 
 

Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos 

Foi aprovada por maioria, com um voto contra, a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 
2022/2023 apresentada. 

 

Departamento de Estudos Românicos 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 

 

Departamento de Estudos Asiáticos 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 

 

Departamento Estudos Ingleses e Norte-Americanos 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 

 

DEINA –Teatro 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 

 

Departamento de Filosofia 

Foi aprovada por unanimidade a distribuição de serviço docente para o ano letivo de 2022/2023 
apresentada. 

 

Departamento de Música 

Deliberou-se, por unanimidade, devolver para reformulação a proposta submetida de distribuição de 
serviço docente para o ano letivo de 2022/2023. 

 

5. Apreciação de relatório de licença sabática 

Foram apreciados favoravelmente os relatórios de licença sabática do Doutor Bernhard Josef Sylla, com 
início a 01 de setembro de 2020 e término a 31 de agosto de 2021, e da Doutora Maria do Pilar Pereira 
Barbosa, com início a 1 de fevereiro de 2019 e término a 31 de agosto de 2019. 
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6. Aprovação de critérios de avaliação da atividade desenvolvida em período experimental e 
designação dos relatores (Artº 25º do Estatuto da Carreira Docente Universitária) dos 
docentes: Doutor Carlos Pazos Justo e Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill 

 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de critérios de avaliação sobre a atividade científico-pedagógica 
desenvolvida pelo Doutor Carlos Pazos Justo durante o quinquénio experimental. Foram também 
aprovados por unanimidade os relatores para a emissão de parecer, a saber: 

 Doutora Maria de Lurdes Correia Fernandes, Professora Catedrática do Departamento de Estudos 
Portugueses e Estudos Românicos da Faculdade de Letras da Universidade do Porto; 

 Doutor Pedro Alfonso Ferré da Ponte, Professor Catedrático Emérito do Departamento de Artes e 
Humanidades da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. 

 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de critérios de avaliação sobre a atividade científico-pedagógica 
desenvolvida pelo Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill durante o quinquénio experimental. Foram 
também aprovados por unanimidade os relatores para a emissão de parecer, a saber: 

 Doutor Manuel Rosa Gonçalves Gama, Professor Catedrático do Departamento de Filosofia da Escola 
de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho; 

 Doutora Maria Luísa Portocarrero Ferreira da Silva, Professora Catedrática do Departamento de 
Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. 

 

7. Aprovação da composição do júri relativo ao processo de recrutamento e contratação de 
dois doutorados no âmbito do projeto financiado pela FCT: Projeto UIDP/04952/2020 – 
CEPS 

Foi aprovada por unanimidade a composição do júri para o processo de recrutamento e contratação de 
dois doutorados no âmbito do projeto financiado pela FCT, com a referência ID/04952/2020. 

 

8. Aprovação da composição do júri relativo ao processo de recrutamento e contratação de 
um doutorado no âmbito do emprego científico-institucional, com a refª 
CEECINST/00018/2021 – CEHUM 

Foi aprovada por unanimidade a composição do júri para o processo de recrutamento e contratação de 
doutorado no âmbito do emprego cientifico-institucional com a referência CEECINST/00018/2021. 

 

9. Duração dos mandatos das Comissões Diretivas dos Cursos de Doutoramento 

Foi aprovada por maioria, com uma abstenção, a fixação em 3 anos da duração dos mandatos das 
Comissões Diretivas dos cursos de Doutoramento. 

 

10. Aprovação das propostas das Comissões Diretivas do MELEX e do MHD, para o biénio 
2022-2024, bem como do Doutoramento em Ciências da Cultura, do Doutoramento em 
Ciências da Literatura e do Doutoramento em Ciências da Linguagem, para o triénio 2022-
2025  

Foram aprovadas por unanimidade, com a composição indicada, as Comissões Diretivas dos seguintes 
cursos: 
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Mestrado Europeu em Lexicografia 
Diretora:  Doutora Idalete Maria Silva Dias; 

Vogais:  Doutor Álvaro Iriarte Sanromán; 
 Doutor José Antunes Guimarães Dias Almeida, Professor Auxiliar do 
 Departamento de Informática da Escola de Engenharia. 

 
Mestrado em Humanidades Digitais 
Diretora:  Doutora Sílvia Lima Gonçalves Araújo; 
Vogais:  Doutor Álvaro Iriarte Sanromán; 
 Doutora Idalete Maria Silva Dias.  
 
Doutoramento em Ciências da Literatura  
Diretor:  Doutora Eunice Maria Silva Ribeiro 
Vogais:  Doutor Orlando Alfred Arnold Grossegesse 

Doutora Maria Filomena Pereira Rodrigues Louro 
 
Doutoramento em Ciências da Linguagem 
Diretor:  Doutora Maria Aldina Bessa Ferreira Rodrigues Marques 
Vogais:  Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa 

Doutora Cristina Maria Moreira Flores 
 

Mais se deliberou, relativamente ao Doutoramento em Ciências da Cultura, solicitar uma proposta à 
direção cessante. 

 
11. Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento 

Foram aprovadas por unanimidade as seguintes candidaturas de admissão a doutoramento: 

 Candidatura do Mestre Pedro Paulo Zanforlin Netto, com o plano de trabalhos intitulado “O conceito 
do Negantropoceno de Bernard Stiegler à luz das noções críticas da época do Antropoceno e da 
transição digital”, a desenvolver sob orientação do Doutor Bernhard Josef Sylla e da Doutora Maria 
Adelaide Neto de Mascarenhas Pacheco, Investigadora do Centro de Investigação Praxis – Centro de 
Filosofia, Política e Cultura da Universidade de Évora. 

 Candidatura da Mestre Niceia Nicole Costa Oliveira, com o plano de trabalhos intitulado “Siri Hustvedt 
– Literary Visions on the Arts, Women and the Mind”, a ser desenvolvido sob orientação do Doutor 
Jaime José Becerra da Costa. 

 

12.  Aprovação de propostas de constituição de júris de Doutoramento 

Foi aprovada por maioria, com um voto contra e uma abstenção, a proposta de constituição do Júri de 
Provas de Doutoramento requeridas pelo Mestre Hugo Manuel Fernandes Rajão, para defesa da tese 
no ramo de conhecimento de Filosofia intitulada “A abordagem das Capabilities e o Rendimento Básico 
Incondicional – Uma defesa de uma métrica da Justiça baseada em Capabilities e de um RBI para as 
distribuir”. 
 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição do Júri de Provas de Doutoramento requeridas 
pela licenciada Ana Teresa Varajão Moutinho Pereira Correia, para defesa da tese no ramo de 
conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de Linguística Aplicada, intitulada “Nos 
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meandros da interpretação simultânea: a anáfora pronominal num corpus bidirecional (PT>EN, EN>PT) 
de discursos do Parlamento Europeu”, bem como, para efeitos da atribuição do título de Doutoramento 
Europeu, a designação, como relatores de parecer externo, do Doutor Óscar Ferreiro Vázquez, Profesor 
Axudante Doutor do Departamento de Tradução e Linguística da Facultade de Filoloxía e Tradución da 
Universidad de Vigo, e do Professor Salvador Pippa, Professor Auxiliar do Lingue, Departamento de 
Literatura e Cultura Estrangeira da Università degli studi Roma Tre. 

 
13. Apreciação do relatório de atividade de Estágio Científico Avançado de pós-doutoramento  

Foi apreciado favoravelmente o relatório de atividade de estágio científico avançado de pós-
doutoramento da Doutora Sandra Trabucco Valenzuela, sob a orientação do Doutor Sérgio Guimarães 
de Sousa. 

 
14. Aprovação da alteração do Júri do edital do concurso de promoção interna no âmbito do 

Dec-Lei nº 112/2021 de 14 de dezembro para o Departamento de Música 

Em substituição dos Professores Matilde Olarte Martinez e Enrique Camara de Landa, foi aprovado por 
maioria, com uma abstenção, passarem a integrar o júri do Concurso para Professor Associado do DM, 
aberto ao abrigo do DL 112/2021, o  Doutor João Filipe Soutelo Soeiro de Carvalho, Professor 
Catedrático do Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa, e o Doutor Manuel Pedro Ramalho Ferreira, Professor Catedrático 
também do Departamento de Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 

 

15. Deliberação sobre a abertura faseada de concursos internacionais para Professor 
Catedrático a propor ao Senhor Reitor 

Na ausência de impedidos, foi aprovado por maioria, com um voto contra, afetar por Departamento o 
pedido de abertura de concursos internacionais para Professor Catedrático, devendo o primeiro pedido 
reverter em favor do Departamento de Estudos Românicos, na Área Científica de Estudos Francófonos 
e Italianos. 

 

ELACH, 22 de abril de 2022 


