
 

 
1 

 

 
 

BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Fevereiro 2016 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

- 
 
 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

1.ª - 01.02.2016 
2.ª - 11.02.2016 
3.ª - 24.02.2016 
4.ª - 24.02.2016 

 
 

COMISSÃO PERMANENTE 

2.ª – 24.02.2015 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Provas e Graus Académicos 

Susana Isabel da Cunha Sardinha Monteiro obteve 

o grau de Doutor na Área – Direito, Especialidade- 

Direito da União Europeia, no dia 11 de fevereiro, 

na Universidade da Extremadura. 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (receção do 

relatório preliminar da CAE referente ao processo 

de avaliação do curso de Mestrado em Ciências da 

Educação – Gestão, Avaliação e Supervisão 

Escolares, com a recomendação final de 

acreditação condicional). 

- À colaboração de docentes da ESECS com outras 

instituições. 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- À publicação de trabalhos científicos por docentes 

da ESECS. 

- A atos praticados pela presidente do CTC, por 

delegação de competências aprovada pelo CTC de 4 

de março de 2015 (parecer favorável a 1 pedido de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no estrangeiro e a 1 participação 

em júri de provas de Mestrado por solicitação de 

outra IES em território nacional). 

- À publicação do Regulamento de Creditação da 

Formação e Experiência Profissional no IPLeiria. 

- Ao Início do processo de alteração dos 

Regulamentos dos Estatutos Especiais Aplicáveis 

aos Estudantes do Instituto Politécnico de Leiria 

(Despacho n.º 1/2016) e do Estatuto do Estudante 

Internacional do Instituto Politécnico de Leiria 

(Despacho n.º 2/2016). 

- A eventos ocorridos na ESECS. 

- A eventos em parceria com a ESECS. 

- Ao agendamento de reuniões com a presidência 

do IPL sobre a oferta formativa para 2016/2017 e 

sobre o Plano estratégico do IPL até 2020. 

- À reorganização do Departamento de Línguas e 

Literaturas em seções. 

- À abertura de concurso para recrutamento de um 

Professor-Adjunto para a área disciplinar de 

Estudos da Criança – Psicopedagogia da Criança. 
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- À receção de documentos para divulgação. 

 

Ratificações e homologações de atos 

Foi homologada a ata de provas públicas de 1 

estudante de Mestrado da ESECS.  

 

Alterações à Distribuição de Serviço 

Docente de 2015/2016 

Foram aprovadas alterações à Distribuição de 

Serviço Docente (DSD) anteriormente aprovada 

para o ano letivo de 2015/16. 

Renovações / contratações / alterações a 

contratos de docentes com contratos a 

termos resolutivo certo (tempo parcial) 

para 2015/16 

Foi emitido parecer favorável a 5 propostas de 

renovação de contratos de duração inferior a 6 

meses (4 assistentes convidados, 1 professor 

adjunto convidado) e a 8 propostas de contratação 

de docentes de duração inferior a 6 meses (8 

assistentes convidados) e a 4 alterações a contratos, 

de docentes a tempo parcial para o 1.º semestre de 

2015/16, para os vários departamentos da ESECS. 

Foi corrigido um processo de deliberação sobre 

proposta de contratação e recebida comunicação da 

desistência de 2 docentes com proposta de 

contratação aprovada. 

 

Planos de Estudos 

Foi reapreciada e aprovada na generalidade, com a 

indicação de alterações efetivar pelo grupo de 

trabalho responsável, a proposta de criação da Pós-

graduação “Educação de crianças em idade de 

creche (0 aos 3 anos)» e o respetivo plano de 

estudos já alterado.  

Foi apreciada e aprovada uma proposta de 

alteração ao plano de estudos do curso de Mestrado 

em Comunicação Acessível.  

Foi apreciada e aprovada uma proposta de 

alteração ao plano de estudos do curso de Mestrado 

em Ciências da Educação – Gestão, Avaliação e 

Supervisão Escolares, decorrente da avaliação pela 

A3ES. 

 

 

 

Alteração da denominação do curso de 

Mestrado em Ciências da Educação – UPTIC 

O CTC pronunciou-se favoravelmente à alteração 

da designação do curso de Mestrado em Ciências 

da Educação – Utilização Pedagógica das TIC 

para Utilização Pedagógica das TIC na sequência 

de deliberação do Conselho de Administração da 

A3ES.  

 

Passagem a tempo indeterminado de 

Professor Adjunto em Período 

Experimental 

Na sequência da homologação da avaliação positiva 

no período experimental, foi aprovada a proposta 

de manutenção do contrato de trabalho por tempo 

indeterminado, após a conclusão do período 

experimental de 1 docente da ESECS. 

 

Avaliação de desempenho docente 

Validação de classificações 

Foram validadas as propostas de classificação de 

ADD de 18 docentes com contratos a termo 

resolutivo certo de duração igual ou inferior a seis 

meses, em funções no 1.º semestre do ano letivo de 

2015/16. 

Foram validadas as propostas de classificação de 

ADD de 16 docentes com contratos a termo 

resolutivo certo de duração superior a seis meses e 

igual ou inferior a um ano, em funções no 1.º 

semestre do ano letivo de 2015/16. 

Foi validada a proposta de classificação de ADD por 

ponderação curricular para o período de 2011 a 

2014 da docente requisitada do ensino básico e 

secundário. 

Foram validadas as propostas de classificação de 

ADD dos docentes de carreira, relativas aos 

períodos de ponderação curricular de 2004 a 2007 

e de 2008 a 2013. 

 

Pedidos de diferenciação de ponderações da 

grelha do RADD  

Foi dado parecer positivo a um pedido de 

diferenciação relativo à Avaliação Trianual Regular 

de 2014-2017. 
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Calendários 

Foi aprovado o calendário para a ADD do pessoal 

docente não integrado na carreira a avaliar ao 

abrigo da nova redação do artigo 10º do RADD. 

Relatores 

Procedeu-se à designação de relatores para a 

avaliação de desempenho docente (ADD) de 

docentes com contratos a termos resolutivo certo. 

Programas de unidades curriculares  

Foi ajustado pela CPCTC o procedimento de 

aprovação de programas relativos ao 2º semestre 

de 2015/2016. 

 

Júris de outras instituições 

Foi indicado vogal para integrar um júri para 

atribuição do título de especialista na área de na 

área de Serviço Social no Instituto Politécnico de 

Castelo Branco. 

Foi indicado vogal para integrar um júri para 

atribuição do título de especialista na área de 

Audiovisuais e Produção dos Media – Conceção 

Gráfica/Design Gráfico no Instituto Politécnico de 

Santarém. 

Foi dado parecer favorável à integração de docentes 

em 3 júris de Doutoramento (2 em território 

nacional e 1 no estrangeiro) e num júri de Mestrado 

(em território nacional) de outras instituições de 

ensino superior. 

 

Docentes Especialistas  

Foi reconhecido 1 docente como «especialistas de 

reconhecida experiência e competência 

profissional» para efeitos da acreditação pela A3ES 

dos cursos da ESECS (designadamente, dos cursos 

de Licenciatura em Comunicação e Media), nos 

termos do artigo 3.º, alínea g), subalínea ii), do 

Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 de Agosto.  

 

Pedido de Dispensa de serviço  

O CTC emitiu parecer favorável a 1 pedido de 

dispensa total de serviço docente efetivo, nos 

termos previstos na alínea b) do nº 5 do artigo 7º 

do III capítulo do Decreto-lei nº207/2009, de 31 de 

agosto, pelo período de cinco meses. 

 

Mestrados da ESECS 

Júris 

Foi aprovada a proposta de júri de provas públicas 

de Mestrado de 1 estudante inscrita no ano letivo de 

2015/16. 

 

Emissão de pareceres 

Coordenadores de curso 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

coordenador de curso para o curso de Curso de 

Mestrado em Intervenção e Animação Artísticas. 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 5 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 2 

pedidos de participação em eventos de caráter 

científico no estrangeiro. 

Participação projetos internacionais 

Foi dado parecer favorável ao interesse da ESECS 

na participação no projeto Creating opportunities 

for migrant education (COME) e indicados 2 

docentes como coordenadores das atividades do 

Projeto por parte da ESECS. 

 

Oferta Formativa para o ano letivo de 

2016/17  

Foi aprovada a proposta de oferta formativa para 

2016/2017. 

Relatórios de avaliação dos cursos da 

ESECS 2014/2015 (Sicursos) 

A CPCTC apreciou e aprovou, na generalidade, 9 

relatórios anuais de curso de Licenciatura e 6 

relatórios anuais de curso de Mestrado da ESECS. 

Creditações 

Formação realizada no estrangeiro 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às 

unidades curriculares creditadas pela Comissão 

Científica de Curso a 1 estudante. 

 


