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NOTA INFORMATIVA 
Reunião do Conselho Científico de 24 de novembro  
 
1. Informações 

A Presidente forneceu as seguintes informações: 
 A conclusão do processo concursal de que resultou a contratação do Professor Chao Zhou, com 

início de funções a 12 de novembro de 2021; 

 A seleção para financiamento de quatro candidaturas no âmbito do Concurso de Estímulo ao 
Emprego Científico Individual promovido pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, duas das 
quais do CEHUM e duas outras do CEPS; 

 A emissão de parecer unanimemente favorável da comissão Cientifica do Senado sobre a proposta 
de Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Investigador da ELACH, sujeita a posterior 
homologação pelo Reitor; 

O Diretor Adjunto do Departamento de Música, Prof. Luís Pipa, forneceu a seguinte informação: 

 A conclusão do Concurso Local para a Matrícula e Inscrição no Ciclo de Estudos Conducente ao 
Grau de Licenciado em Música para o ano académico 2021-2022, com um decréscimo de 17 (46) 
alunos face ao ano anterior. 

 

2. Aprovação de proposta de alteração à DSD 2021-2022: DEA  
Foi aprovada por unanimidade a proposta submetida pelo Departamento de Estudos Asiáticos. 

 
3. Aprovação de propostas de contratação / renovação de contratação de pessoal docente 

especialmente contratado para o ano letivo 2021/2022 – 2º semestre 
Foram aprovadas por unanimidade: 
 A proposta de contratação do Mestre Armando Miguel Nogueira Magalhães como Assistente 

Convidado a 15%, por 6 meses, com início a 1 de fevereiro de 2022, submetida pelo Departamento 
de Estudos Portugueses e Lusófonos; 

 A proposta de contratação da Mestre Fernanda Prazeres Ferreira Andrade, como Leitora a 40%, por 
6 meses, com início a 02 de abril de 2022, submetida pelo Departamento de Estudos Românicos. 

 
Foram aprovadas por maioria, com duas abstenções:  
 A proposta de contratação do Doutor Tales Frey Dias, como Professor Convidado equiparado a 

Professor Auxiliar a 20%, por 6 meses, com início a 14 de fevereiro de 2022, submetida pelo 
Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, para prestação de serviço no âmbito da 
área de Estudos Teatrais; 

 A proposta de contratação da Mestre Maria Fernanda Duarte Rodrigues, como Professora Convidada 
equiparada a Professora Auxiliar a 50%, por 6 meses, com início a 14 de fevereiro de 2022, 
submetida pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, para prestação de serviço 
no âmbito da área de Estudos Teatrais; 
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 A proposta de contratação da Licenciada Rosa Mariana Fernández Pérez, como Professora 
Convidada equiparada a Professora Auxiliar a 25%, por 6 meses, com início a 14 de fevereiro de 
2022, submetida pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, para prestação de 
serviço no âmbito da área de Estudos Teatrais. 

Foi aprovada por maioria, com um voto contra e duas abstenções, a proposta de contratação da Mestre 
Sónia Alexandra Ramos Baptista, como Assistente Convidada a 50%, por 6 meses, com início a 14 de 
fevereiro de 2022, submetida pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-Americanos, para 
prestação de serviço no âmbito da área de Estudos Teatrais. 

 
4. Aprovação da composição do júri relativo ao processo de recrutamento e contratação de 

doutorado no âmbito de projeto financiado pela FCT (projeto PTDC/FER-FIL/28078/2017) 
- CEPS  
Foi aprovada por unanimidade a proposta submetida. 

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

3º ciclo e de Estágios Científicos Avançados  
Foram apreciados favoravelmente, por unanimidade, os relatórios de progresso anual de trabalhos de 
investigação de 3º ciclo dos doutorandos enunciados, a saber: 
 Liliana Manuela Osório Correia, sob orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores; 
 Jorge Daniel Martins Mateus, sob orientação do Doutor João Manuel Cardoso Rosas e do Doutor 

Carlos Ribeiro Cardoso Mendes; 
 Duarte Nuno Carvalho Oliveira, sob orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores; 
 João Tiago de Freitas Gouveia, sob orientação do Doutor João Manuel Cardoso Rosas e da Doutora 

Flávia Noversa Loureiro; 
 Ana Catarina de Brito Monteiro, sob orientação da Doutora Paula Alexandra Varanda Ribeiro 

Guimarães. 
 
Não foram apresentados para apreciação do Conselho Científico relatórios de progresso relativos a 
investigação efetuada no âmbito de estágios científicos avançados. 

 
6. Aprovação de candidaturas a Estágio Científico Avançado  

Foi aprovada por unanimidade a candidatura a Estágio Científico Avançado de Pós-Doutoramento 
apresentada pela Doutora Sandra Trabucco Valenzuela, com o título “A Bela e a Fera e as adaptações 
fílmicas de Jean Cocteau (1946) e de Christophe Gans (2014)”, sob orientação do Professor Sérgio Paulo 
Guimarães de Sousa. 

 
7. Aprovação de propostas de admissão a doutoramento  

Foram aprovadas por unanimidade: 

 A candidatura a Doutoramento em Ciências da Cultura, apresentada pela Mestre Ana Catarina 
Oliveira Brito Real, com o plano de trabalhos intitulado “Arte, Capital e Amor - tríade para pensar 
futuros”, sob a orientação do Doutor José Eduardo Silva e do Doutor Tiago Manuel Monteiro Mora 
Porteiro; 

 A candidatura a Doutoramento em Filosofia, apresentada pela Mestre Ana Sofia Monteiro da Silva, 
com o plano de trabalhos intitulado “Criador do Fim - A Problemática do Final de uma Obra de Arte”, 
sob a orientação do Doutor Vítor Manuel Ferreira Ribeiro de Moura; 
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 A candidatura a Doutoramento em Filosofia, apresentada pelo Mestre Rui Pedro Gonçalves Pinheiro, 
com o plano de trabalhos intitulado “Populismo de esquerda: investigação sobre um dissenso 
subversivo”, sob a orientação do Doutor Giuseppe Ballacci e do Doutor Alexandre Franco de Sá, 
Professor Auxiliar do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra; 

 A candidatura a Doutoramento em Filosofia, apresentada pelo Mestre Walter Mesquita Hupsel, com 
o plano de trabalhos intitulado “Uma Análise Teórica do Conceito de Povo no Populismo de Direita: 
o caso do Bolsonarismo”, sob a orientação do Doutor Giuseppe Ballacci. 
 

Foi aprovada por maioria com uma abstenção a candidatura a Doutoramento em Ciências da Linguagem, 
na especialidade de Linguística Portuguesa, apresentada pela Mestre Yang Min, com o plano de trabalhos 
intitulado “Transferência Positiva e Interferência na Aquisição do Sistema Consonântico da Língua 
Portuguesa por Falantes do Dialeto Chuanyu”, sob a orientação da Doutora Anabela Leal de Barros e da 
Doutora Cristina Maria Moreira Flores.  

 
8. Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento 

Foi aprovada por maioria, com três abstenções, a proposta de constituição de Júri das provas de 
doutoramento requeridas pela Mestre Jane Maria Bastos Ewerton. 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de constituição de Júri das provas de doutoramento requeridas 
pelo Mestre Tiago Morais Ribeiro de Sousa  

 
9. Aprovação da proposta de criação do curso de formação especializada “Práticas 

Artísticas em Contextos Profissionais nas Artes Performativas 
Foi aprovada por maioria, com duas abstenções, a proposta apresentada. 

 
10. Aprovação de uma alteração às siglas das áreas cientificas da ELACH 

Foi aprovada por unanimidade a alteração às siglas das áreas cientificas da ELACH, passando “GL” a 
designar “General Linguistics” e “GERL” a designar “German Linguistics”. 

 
11. Outros Assuntos 

Foi apreciado favoravelmente o processo de candidatura ao programa de financiamento da Japan 
Foundation, a submeter até 1 de dezembro, para contratação de um docente de japonês pela 
Universidade do Minho.  

Foi apreciada favoravelmente a creditação da parte curricular do Programa Doutoral em Modernidades 
Comparadas de Laura Triviño Cabrera, com a classificação de 18 valores a todas as UC.  

Foi apreciado o pedido de isenção integral ou parcial das propinas no âmbito do Estágio Científico 
Avançado solicitado por Luiza Alves Chaves, a devolver à Reitoria para esclarecimento do seu 
enquadramento nos termos do protocolo existente entre a Universidade do Minho e a instituição de 
origem da requerente. 

 

ELACH, 26 de novembro de 2021 


