ATA DE REUNIÃO DA
COMISSÃO EXTERNA DE ACONSELHAMENTO CIENTÍFICO
No dia 18 de novembro de 2016, pelas onze horas, realizou-se no Centro de Estudos
Humanísticos da Universidade do Minho uma reunião da Comissão Diretiva do CEHUM
com a Comissão Externa de Aconselhamento do Centro (CEAC), na qual estiveram
presentes os seguintes Professores: Ángel Rivero Rodríguez, Bernard McGuirk, Tomás
Albaladejo Mayordomo. O novo elemento da comissão, Maria Teresa Espinal não
participou na reunião, tendo justificado a sua ausência.
Foram discutidos os seguintes pontos da ordem de trabalhos:
1. Reflexão sobre a situação atual do CEHUM
a) Atividades desenvolvidas no CEHUM em 2015 – 2016
b) Regulamento do CEHUM
c) Indicadores da Política de Investigação Científica do CEHUM
d) Autonomização do Grupo de Investigação em Filosofia Política
Os membros da CEAC começaram por agradecer não só a hospitalidade oferecida, mas
também o facto de a Direção do CEHUM ter enviado a todos, oportunamente, o
relatório e outra documentação que permitiram ajuizar da situação atual do centro.
No ponto 1 foram tomadas as seguintes deliberações:
 Foi aprovada a inclusão, por convite da Direção do CEHUM, de um novo
membro na Comissão Externa de Aconselhamento Científico, com especialidade
na área de Ciências da Linguagem (Prof.ª Maria Teresa Espinal), tendo sido
apreciado o seu parecer enviado em 15 de novembro e anexo à ata desta reunião;
 Os membros expressaram o seu agradecimento à Direção cessante,
reconhecendo o seu grande empenho ao longo de vários mandatos;
 Congratularam a nova Direção, que entrou em funções em julho de 2016, pelo
seu plano ambicioso da reorganização do centro (vd. pontos a seguir) na
sequência do resultado desfavorável da última avaliação internacional, ocorrida
em 2013, mesmo considerando-a injusta, tendo em conta as provas do
crescimento qualitativo e quantitativo do centro; o alto nível das pesquisas já
realizadas, em curso ou previstas; e o elevado grau de internacionalização
através da participação em redes com universidades e centros de investigação
congéneres (conforme consta do recurso apresentado pela anterior direção);
 Foi apreciado o novo Regulamento do CEHUM, tendo os membros proposto
algumas alterações, nomeadamente a distinção entre investigador sénior e júnior,
e aprovando-o na sua generalidade;
 Foi sublinhada a relevância do documento sobre a Política de Investigação do
CEHUM para o triénio de 2017 a 2020, nomeadamente no que se refere a
indicadores de produção científica para os investigadores que fazem parte do
centro e a parâmetros para a constituição de grupos de investigação,
concordando plenamente os membros da CEAC com a sua implementação;
 Foi apreciado favoravelmente o projeto de reorganização da revista oficial
Diacrítica que, a partir de 2017, passará a publicação online, através do Open
Journal System (OJS). Todos os números passarão a ser temáticos, aceitando-se
ainda a submissão de trabalhos atemáticos. Mesmo cessando a edição habitual
pelas três linhas temáticas, mantém-se a periodicidade trianual;

 Passou-se à discussão do pedido de autonomia do grupo de investigação em
Filosofia Política, que manifestou a intenção de constituir um centro de
investigação próprio, tendo sido analisadas as suas eventuais consequências para
a estrutura do CEHUM. Neste âmbito, foi aprovada a decisão tomada pela atual
direção de não se opor a esta autonomização. Esta mudança também terá reflexo
na composição da Comissão Externa de Aconselhamento Científico com a saída
do Prof. Doutor Ángel Rivero Rodríguez;
 Recomendou-se uma maior articulação dos doutoramentos sem curso nas áreas
de Ciências da Literatura, Ciências das Cultura e Ciências da Linguagem com as
atividades científicas do CEHUM;
 A comissão realçou que o centro tem sido capaz de manter os seus objetivos de
interdisciplinaridade, sem perder de vista os propósitos específicos respetivos, o
que reforça e justifica a excelência do seu desempenho, auspiciando uma
próxima avaliação internacional mais favorável;
 Foram apreciadas favoravelmente as atividades desenvolvidas no CEHUM em
2015 – 2016, conforme relatório apresentado, bem como o conjunto de
atividades planeadas para o ano de 2017, tendo os membros da CEAC
acrescentado sugestões, nomeadamente no que se refere à integração de
investigadores juniores;
 Por fim, referiu-se que o plano de aplicação orçamental foi cumprido
inteiramente durante o ano de 2016.
Seguem em anexo a esta ata:
 O relatório sucinto para a Comissão Externa de Aconselhamento Científico
(ponto 1.a)
 O parecer apresentado pela Prof.ª Teresa Espinal, novo elemento da Comissão
Externa de Aconselhamento Científico
Braga, a 18 de novembro de 2016
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