
1/3 

 

 

 

NOTA INFORMATIVA  

Reunião do Conselho Científico de 23 de fevereiro de 2022 

 

1. Aprovação da ata da reunião do dia 12 de janeiro de 2022 

Foi aprovada por unanimidade a ata da reunião do Conselho Científico do dia 12 de janeiro de 2022. 

 

2. Informações 

Foram comunicados pela Presidente:  

 A mudança da Licenciatura de Teatro para as novas instalações do Teatro Jordão / Garagem Avenida; 

 A realização, nos dias 21 e 22 de fevereiro, no Largo do Paço, das Provas de Agregação da Professora 
Cristina Flores; 

 O agendamento das provas de Agregação do Professor Orlando Grossegesse para os dias 5 e 6 de 
abril; 

 Os dados do mapa elaborado pela Reitoria relativos aos alunos imputados à ELACH, em que se 
verificava no ano em curso o número mais elevado de alunos no período analisado (2004/2005-
2021/2022). 

 

3. Aprovação de propostas de alteração à DSD 2021-2022: DEPL, DEINA e DEGE 

Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração à DSD 2021-2022 submetidas pelo 
Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos, pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-
Americanos e pelo Departamento de Estudos Germanísticos e Eslavos. 

 

4. Aprovação de propostas de contratação / renovação de contratação de Pessoal Docente 
Especialmente Contratado para o ano letivo 2021/2022 

DER 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de contratação do Dr. Alberto Paz Félix como Leitor a 60% do 
Centro de Estudos Galegos, pelo período de seis meses, com início a 01 de março de 2022. 

 

DEINA-Teatro 

Foram aprovadas por maioria as propostas apresentadas, designadamente: 

 Aprovada por maioria, com dois votos contra, a proposta de contratação da Mestre Maria Fernanda 
Duarte Rodrigues, como Professora Convidada equiparada a Professora Auxiliar a 50%, pelo período 
de 6 meses, com início a 02 de março de 2022; 

 Aprovada por maioria, com duas abstenções, a proposta de contratação da Mestre Cátia Ferreira dos 
Santos Faísco, como Assistente Convidada a 50%, pelo período de 6 meses, com início a 16 de março 
de 2022. 
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DEGE 

Foram aprovadas por unanimidade as propostas submetidas, designadamente:  

 Proposta de contratação da Dra. Carina Faria da Eira, como Leitora a 59% pelo período de 1 ano, com 
início a 01 de março de 2022; 

 Proposta de contratação da Dra. Jacinta Marta Peixoto de Oliveira, como Leitora a 25% pelo período 
de 6 meses, com início 01 de março de 2022. 

 

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

Foram apreciados favoravelmente por unanimidade os relatórios de progresso anual de investigação de 
3º ciclo apresentados por Serafim Kahala Muenho, sob orientação da Doutora Maria do Pilar Pereira 
Barbosa; Kátia Solange Fraifer Palhano Lopes, sob orientação da Doutora Maria Aldina de Bessa Ferreira 
Rodrigues Marques; Cláudia Sofia Rocha Rosário, sob orientação da Doutora Margarida Isabel Esteves 
Silva Pereira; Francisco Mateus António Wache, sob orientação da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa; 
e Mário Biriate, sob orientação da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa. 

 

6. Aprovação de candidaturas de admissão a Doutoramento 

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

 Candidatura da Mestre Song Lin, com o plano de trabalhos intitulado “Contributo para a Área dos 
Estudos de Tradução Chinês Português: o Caso da Tradução de Expressões Idiomáticas “成语 chéngyŭ 

e Quatro Carateres”, sob orientação da Doutora Sun Lam e da Doutora Bruna Patrícia Cardoso Peixoto; 

 Candidatura do Mestre Thiago da Costa Monteiro de Souza, com o plano de trabalhos intitulado “O 
valor moral, económico e social do Rendimento Básico Universal: um exame crítico da experiência 
piloto de Maricá”, sob orientação do Doutor Nathaniel Roberto Buil Merrill. 

 

7. Aprovação de propostas de constituição de júris de Doutoramento 

Foi aprovada por maioria, com um voto contra e três abstenções, a proposta de constituição do Júri de 
Provas de Doutoramento da Mestre Tânia Cristina Lopes Senra, para defesa da tese intitulada ‘O 
português de herança falado na Alemanha: um estudo sobre conhecimento e uso dos tempos verbais’, 
no ramo de conhecimento de Ciências da Linguagem, na especialidade de Linguística Aplicada, elaborada 
sob a orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores e da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa. 
 
Foi aprovada por unanimidade a proposta de Júri de constituição do Provas de Doutoramento do Mestre 
José Luís Pimenta Lopes, para defesa da tese intitulada ‘A receção do Holocausto em Portugal: mediação 
e debate intelectual do pós-guerra até 1968’, no ramo de conhecimento de Modernidades Comparadas: 
Literaturas, Artes e Culturas, elaborada sob a orientação do Doutor Orlando Alfred Arnold Grossegesse. 

 

8. Aprovação da proposta da Comissão Coordenadora de Avaliação do Pessoal Investigador 
da ELACH (CCCInv-ELACH) 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de Comissão Coordenadora de Avaliação do Pessoal 
Investigador da ELACH, constituída pela Presidente da Escola, Professora Isabel Ermida; pela Diretora do 
CEHUM, Professora Cristina Flores; pelo Diretor do CEPS, Professor João Rosas; pelo Professor Manuel 
Gama; e pela Professora Ana Gabriela Macedo. 

 

9. Aprovação das propostas de criação de cursos não conferentes de grau, no âmbito da 
candidatura ao Programa PRR 
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Foram apresentadas e aprovadas por unanimidade as propostas de criação dos cursos não-conferentes 
de grau submetidas no âmbito da candidatura ao Programa de Recuperação e Resiliência, a saber: 

 Curso de Formação Especializada em Criação de Conteúdos em Ambientes Digitais; 
 Curso Breve Creditado - Cultura e Comunicação Empresarial entre Portugal e a Ásia; 
 Curso de Formação Especializada em Metodologias e Práticas de Tradução e Comunicação. 

 

10. Aprovação do edital do concurso de promoção interna no âmbito do Dec-Lei nº 112-
2021, para o Departamento de Música 

Foi contextualizada e aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de Edital apresentada, com 
a alteração dos pontos 7.2.2 e 7.2.3, que passam a ter a seguinte formulação:  

“7.2.2 Os candidatos devem observar pelo menos um dos seguintes requisitos 

a) ter orientado pelo menos uma tese de doutoramento concluída com sucesso 

b) ter experiência de ensino pós-graduado. 

7.2.3 Requisitos de desempenho noutras atividades relevantes 

Os candidatos devem ter desempenhado pelo menos 1 cargo completo de gestão universitária, por 
exemplo de direção de curso ou de vice-presidência de Escola.” 

 

11. Pedido de parecer sobre a Proposta de Criação da Licenciatura em Ciência de Dados 

Tendo sido solicitado pelo Senado Académico a emissão de um parecer relativo à proposta, apresentada 
pela Escola de Ciências, de criação da Licenciatura em Ciência de Dados, que integra a UC de Ética, 
foi aprovado por unanimidade o parecer proposto, que se transcreve: 

“Tendo em conta a natureza matricial da Universidade, e considerando que a UC de Ética é da Área 
Científica de Filosofia, estando afeta a um Departamento da Escola de Letras, Artes e Ciências 
Humanas, e sendo desenvolvida no âmbito de um Centro de Investigação desta Escola – o Centro de 
Ética, Política e Sociedade –, deverá ser dotado o Departamento de Filosofia, no âmbito do 
financiamento do Programa de Recuperação e Resiliência, dos recursos necessários que permitam 
assegurar a lecionação na Licenciatura em Ciências de Dados, satisfazendo a necessidade e o pedido 
da Escola de Ciências”  

 

12.  Aprovação da área cientifica para abertura do concurso de promoção interna no âmbito 
do Dec-Lei nº 112 de 14 de dezembro de 2021 para o Departamento de Estudos 
Românicos 

Analisado o Parecer sobre a matéria emanado do Departamento de Estudos Românicos, foi aprovado 
por unanimidade remeter para janeiro de 2023 a decisão da escolha da área disciplinar sobre a qual 
incidirá o concurso de promoção interna. 

 

13. Outros Assuntos 

Foi ratificado o processo de transferência dos alunos da Universidade da Silésia Ketevani Tchigladze e 
Fabian Steuernagel, no âmbito do Mestrado Europeu em Lexicografia. 

 

 

ELACH, 24 de fevereiro de 2022 


