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NOTA INFORMATIVA 

Reunião do Conselho Científico de 30 de junho 
 
1. Informações 

Foram comunicados pela Presidente: 

• A publicação em Diário da República de 16 de junho de 2021, do Despacho Normativo n.º 15/2021, 
em que são homologadas as alterações aos Estatutos da Universidade do Minho e, em particular, a 
instituição da designação de Escola para Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas; 

• O reforço de dotação da ELACH em 0,8 ETI para a área de Música e de 0,4 ETI para a área de 
Teatro; 

• A integração da Doutora Maria de Jesus Quintas Reis Cabral no mapa de pessoal docente do 
Departamento de Estudos Românicos, com início de funções a 1 de setembro;  

• O ajustamento da dotação para contratação de convidados no Departamento de Estudos Românicos; 

• A aposentação da Professora Eduarda Keating; 

• A expectável retoma do ensino presencial no ano académico 2021-2022. 

 

2. Aprovação de proposta de alteração à DSD 2021-2022: DEPL, DEGE, DEINA  

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

Foi aprovada por maioria com uma abstenção a proposta de alteração à DSD 2021-2022 submetida 
pelo e Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos.  

 

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

Foram aprovadas por maioria, com uma abstenção, as propostas de contratação de pessoal docente 
especialmente contratado submetidas pelo Departamento de Estudos Ingleses e Norte-
Americanos - Área de Estudos Teatrais, designadamente: 

 Proposta de contratação da Doutora Maria Manuela Costa Silva, como Professora Convidada 
equiparada a Professora Auxiliar a 20%, por um ano, com início a 2 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação da Mestre Cátia Faísco, como Assistente Convidada a 50%, por 6 meses, 
com início a 16 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Nuno Miguel da Sousa Capelo Cardoso, como Professor 
Convidado equiparado a Professor Auxiliar a 50%, por 6 meses, com início a 1 de outubro de 2021. 

 Proposta de contratação da Licenciada Joana Providência, como Assistente Convidada a 50%, por 6 
meses, com início a 1 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Victor Hugo Pontes, como Assistente Convidado a 50%, por 
6 meses, com início a 1 de outubro de 2021. 
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Foram aprovadas por unanimidade as propostas de contratação e renovação de contratação de pessoal 
docente especialmente contratado submetidas pelo Departamento de Estudos Românicos, 
designadamente: 

 Proposta de contratação da Doutora Ana Varajão, como Leitora a 10%, pelo período de seis meses, 
com inicio a 15 de fevereiro de 2022 (novo contrato); 

 Proposta de contratação do Doutor Giovanni Battista Tedesco, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 59%, pelo período de um ano, com inicio a 01 de outubro de 2021 
(renovação do contrato); 

 Proposta de contratação da Mestre Fernanda Prazeres Ferreira Andrade, como Leitora a tempo 
parcial a 50%, pelo período de seis meses, com inicio a 02 de outubro de 2021 (novo contrato); 

 Proposta de contratação da Mestre Syndi Carolina Valbuena Guliérrez, como Leitora a 30%, pelo 
período de um ano, com inicio a 15 de setembro de 2021 (novo contrato); 

 Proposta de contratação do Mestre Raúl Costas Pereira como Leitor a 60%, nomeado pela Secretaria 
Xeral de Política Linguística da Conselheria de Educaçión Universitaria de Xunta e pela Universidade 
do Minho, a partir de 23 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação da Dra Alícia Suárez González, como Leitora a 59%, pelo período de um 
ano, com inicio a 28 de outubro de 2021. 

 

4. Aprovação da distribuição de serviço docente para 2021/2022 

Foi aprovada por maioria, com uma abstenção, a proposta de distribuição de serviço docente para o 
ano letivo de 2021-2022 da área de Estudos Teatrais do Departamento de Estudos Ingleses e Norte-
Americanos. 

Foi aprovada por unanimidade a propostas de distribuição de serviço docente do Departamento de 
Estudos Românicos para o ano letivo de 2021-2022. 

 

5. Aprovação da proposta de júri para as provas de agregação requeridas pela Doutora 
Cristina Maria Moreira Flores  

Foi aprovado por unanimidade o júri para as provas de agregação requeridas pela Doutora Cristina 
Maria Moreira Flores. 

 

6. Aprovação da proposta de creditação do Curso de Português Língua Estrangeira – 
Consórcio Instituto Camões & IES portuguesas  

Foi aprovada por unanimidade a proposta de creditação do Curso de Português Língua Estrangeira – 
Consórcio Instituto Camões & IES portuguesas. 

 

7. Apreciação de relatório de licença sabática  

Foi apreciado favoravelmente o Relatório de Licença Sabática da Doutora Eunice Maria da Silva 
Ribeiro, referente ao período de sabática com início a 1 de setembro de 2018 e término a 31 de 
agosto de 2019. 
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8. Propostas de admissão ao Doutoramento  

Foi aprovado por unanimidade a candidatura a doutoramento em Ciências da Cultura, apresentada pelo 
Mestre Rafael Filipe Moreira Araújo, com o plano de trabalhos intitulado “A Composição de ópera Infantil 
e as dimensões da intertextualidade ética, o pensamento crítico e a criatividade” e a orientação do 
Doutor Pedro Filipe Russo Filipe Russo Moreira e do Doutor Vasco Manuel Paiva de Abreu Trigo de 
Negreiros; 

Foi aprovado por unanimidade Candidatura a doutoramento em Ciências da Linguagem, na 
especialidade de Linguística Aplicada, apresentada pelo Mestre Alfredo Salomão Gomes, com o plano 
de trabalhos intitulado “A Interferência do Cicopi no Português: a Regência Verbal nas Produções 
Linguísticas dos Estudantes Submetidos ao Ensino Bilíngue na Escola Primária Completa de Mungói, 
na Província de Gaza, no Sul de Moçambique” e a orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores 
e da Doutora Maria do Pilar Pereira Barbosa. 

 

9. Aprovação da proposta de extinção do Curso de Ensino à Distância Storytelling em 
Turismo Cultural  

Foi remetida para momento oportuno posterior a apreciação da proposta de extinção do Curso de Ensino 
à Distância Storytelling em Turismo Cultural. 
 

10. Aprovação do Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Investigador (RAPI) 

Foi aprovado por maioria com uma abstenção o Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal 
Investigador. 

 

11. Apreciação do requerimento da aluna Huang Kunqi  

Foi apreciado favoravelmente o requerimento da aluna Huang Kunqi de nova calendarização da 
realização do pós-doutoramento, com início em 01 de maio e término em 31 de janeiro de 2022. 

 

12. Outros Assuntos  

 

ELACH, 5 de julho de 2021 

 


