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NOTA INFORMATIVA 

Reunião do Conselho Científico 21 de julho  

 
1. Aprovação de proposta de alteração à DSD 2021-2022: DFilosofia, DEPL 

Foram aprovadas por unanimidade as propostas de alteração à DSD 2021-2022 submetidas pelos 
Departamento de Filosofia e pelo Departamento de Estudos Portugueses e Lusófonos.  

 

2. Aprovação da distribuição de serviço docente para 2021/2022; DMúsica 

Foi aprovada por unanimidade a proposta de distribuição de serviço docente do Departamento de 
Música para o ano letivo de 2021-2022 

 

3. Aprovação de propostas de contratação / renovação de contratação de Pessoal Docente 
Especialmente Contratado para o ano letivo 2021/2022: DMúsica; DER (Leitor do EL 
Corte Inglês) 

Foram aprovadas por maioria, com uma abstenção, as propostas de contratação de pessoal docente 
especialmente contratado submetidas pelo Departamento de Música, designadamente: 

 Proposta de contratação do Doutor Eliot Alexander Lawson Walton, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 53,1%, pelo período de um ano, com início a 26 de novembro de 
2021; 

 Proposta de contratação do Doutor José Gil Pacheco Soares Magalhães, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 93,8%, pelo período de um ano, com início a 15 de outubro de 
2021; 

 Proposta de contratação da Doutora Janete Soares da Costa Ruiz, como Professora Convidada 
Equiparada a Professora Auxiliar a 26,5%, pelo período de um ano, com início a 6 de setembro de 
2021; 

 Proposta de contratação do Doutor Mateusz Stasto, como Professor Convidado Equiparado a 
Professor Auxiliar a 43,8%, pelo período um ano, com início a 2 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Aldo Salvetti, como Assistente Convidado a 53,10%, pelo 
período de um ano, com início a 6 outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Doutor Nuno Mendes Moreira Aroso, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 93,8%, pelo período de um ano, com início a 6 de outubro de 
2021; 

 Proposta de contratação do Doutor Pedro Filipe Russo Moreira, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 50%, pelo período de um ano, com início a 6 de setembro de 
2021; 

 Proposta contratação do Doutor Vasco Silva de Faria, como Professor Convidado Equiparado a 
Professor Auxiliar a 93,8%, pelo período de um ano, com início a 18 de outubro de 2021; 
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 Proposta de contratação da Doutora Vera Maria Seco Afonso da Fonte, como Professora Convidada 
Equiparada a Professora Auxiliar a 93,8%, pelo período de um ano, com início a 4 de novembro de 
2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Prof. Ilja Chaimovitsj Grubert, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 40%, pelo período de um ano, com início a 29 de outubro de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Mestre António Luís Oliveira Ribeiro, como Professor 
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 64%, pelo período de um ano, com início a 4 de outubro 
de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Diogo Maria Pupo Correia Alte da Veiga, como Professor 
Convidado Equiparado a Professor Auxiliar a 50%, pelo período um ano, com início a 2 de novembro 
de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Hermano Filipe Gomes Carneiro, como Assistente Convidado a 
59,4%, pelo período de um, com início a 8 de novembro de 2021; 

 Proposta de contratação da Mestre Isolda Crespi Rubio, como Professora Convidada Equiparada a 
Professora Auxiliar a 68,8%, pelo período de um ano, com início a 4 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre João Casimiro Almeida, como Assistente Convidado a 46,90%, 
pelo período de um, com início a 2 de dezembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre José Romeu Barbosa da Silva, como Assistente Convidado a 
40%, pelo período de um ano, com início a 2 de dezembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Manuel Lopes Simões, como Assistente Convidado a 59,4%, pelo 
período de um ano, com início a 1 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Miguel Lessa Lopes Simões, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 75%, pelo período de um ano, com início a 2 de setembro de 
2021; 

 Proposta contratação do Mestre Nuno Manuel Calheno Arrais, como Assistente Convidado a 43,8%, 
pelo período de um ano, com início a 6 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Roberto Erculiani, como Assistente Convidado a 56,2%, pelo 
período de um ano, com início a 4 de outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Rui Magno Pinto, como Assistente Convidado a 25%, pelo período 
de 6 meses, com inicio a 20 de setembro de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação da Mestre Sara Cristina Veloso Vilaça, como Assistente 
Convidada a 25%, pelo período um ano, com início a 2 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Sérgio Pires, como Assistente Convidado a 20%, pelo período de 
um ano, com inicio a 4 de novembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Mestre Vitor Manuel da Cunha Lima, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 34,6%, pelo período um ano, com inicio a 1 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Bruno Adriano Alves Dias Rafael, como Assistente Convidado 
a 56,3%, pelo período de um ano, com início a 6 outubro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Paulo Pinto Pereira de Barros, como Assistente Convidado a 
9,4%, pelo período de um ano, com início a 3 de setembro de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Licenciado Pavel Gomzyakov, como Professor Convidado 
Equiparado a Professor Auxiliar a 75%, pelo período de um ano, com início a 3 de agosto de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Francisco José Macedo Barbosa, como Assistente Convidado 
a 20%, pelo período de um ano, com início a 20 de setembro de 2021; 

 Proposta de renovação da contratação do Licenciado José Pedro Venâncio Junqueira Guimarães 
Maia, como Assistente Convidado a 40%, pelo período de um ano, com início a 6 de novembro de 
2021; 
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 Proposta de contratação do Licenciado José Pedro Costa Leite Telles de Freitas, como Assistente 
Convidado a 34,60%, pelo período de um ano, com início a 6 de setembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Vitor Silva de Faria, como Assistente Convidado a 50%, pelo 
período de um ano, com início a 16 e novembro de 2021; 

 Proposta de contratação do Licenciado Yury Popov, como Assistente Convidado a 34,6%, pelo 
período de um ano, com início a 24 de dezembro de 2021. 

Departamento de Estudos Românicos 

Foi aprovada por unanimidade a proposta do Departamento de Estudos Românicos para contratação 
do Mestre David Cortés Garcia como Leitor El Corte Inglês, a 10%, pelo período de um ano, com inicio 
a 1 setembro de 2021. 

 

4. Aprovação de propostas de admissão a Doutoramento 

Foram aprovadas por unanimidade as candidaturas a doutoramento submetidas, designadamente: 

 Candidatura a doutoramento em Ciências da Linguagem apresentada pelo Mestre Ernesto Milando 
Fiti, com o plano de trabalhos intitulado “A Influência do Português na Antroponímia de Cabinda” e 
orientação do Doutor Álvaro Iriarte Sanromán; 

 Candidatura a doutoramento em Ciências da Linguagem apresentada pelo Mestre Li Ling, com o 
plano de trabalhos intitulado “Referências interculturais nas obras de Joaquim Gonçalves: uma 
abordagem linguística, histórica e contrastiva” e orientação da Doutora Anabela Leal de Barros e do 
Doutor Uchida Keiichi, da Graduate School of East Asian Cultures, Kansai University; 

 Candidatura a doutoramento em Ciências da Literatura apresentada pelo Mestre Vitor Manuel Torres 
Ribeiro, com o plano de trabalhos intitulado “Paisagens Cinemáticas para as Metáforas de J. G. 
Ballard” e orientação do Doutor Sérgio Paulo Guimarães de Sousa. 

 

5. Aprovação de propostas de constituição de júris de doutoramento 

Foi aprovado por unanimidade o júri de Provas de Doutoramento no ramo de conhecimento de Ciências 
da Linguagem, na especialidade de Linguística Alemã, requeridas pela Mestre Joana Zehner da Silva 
Matos para defesa da tese “Kland, Kländer, Klanden? Aquisição do plural por falantes portugueses de 
alemão língua segunda”, desenvolvida sob a orientação da Doutora Cristina Maria Moreira Flores. 

  

6. Proposta da Comissão Diretiva do Doutoramento em Filosofia 

Foi aprovada por unanimidade a proposta para a nomeação da comissão diretiva do Doutoramento em 
Filosofia. 

 

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

Foi aprovada por unanimidade a proposta de extinção do Curso de Ensino à Distância Storytelling em 
Turismo Cultural. 

 

8. Ponto de situação sobre o andamento dos processos de acreditação (A3ES) de cursos da 
ELACH  

O Presidente do Conselho Pedagógico apresentou o ponto de situação dos processos de acreditação 
em curso na ELACH. 
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9. Ratificação do Processo de Avaliação do Desempenho dos Docentes da ELACH 

Foi ratificado por unanimidade o processo de avaliação do desempenho dos docentes relativo ao triénio 
2018-2020. 

 

10. Outros Assuntos 

Foi apreciado favoravelmente o requerimento da aluna Luiza Alves Chaves para alteração da 
calendarização do Estágio Científico Avançado de Doutoramento, que passa a ter início a 01 de 
setembro de 2021 e término em 28 de fevereiro de 2022. 

 

 

ELACH, 23 de julho de 2021 
 


