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REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

1.ª 19.01.2016 
 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

- 

COMISSÃO PERMANENTE 

1.ª 13.01.2016

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (prorrogação da 

acreditação condicional da Licenciatura em Serviço 

Social por dois anos, «…contados a partir da data 

do termo da acreditação condicional inicial por 

um ano”; reagendamento da visita da Comissão de 

Avaliação Externa para a avaliação da Licenciatura 

em Tradução e Interpretação Português-Chines / 

Tradução e Interpretação Chines- Português). 

- À colaboração de docentes da ESECS com outras 

instituições. 

- A atos praticados pela presidente do CTC, por 

delegação de competências aprovada pelo CTC de 4 

de março de 2015 (parecer favorável a 3 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional, a 1 

participação em júri de provas de Doutoramento 

por solicitação de outra IES em território nacional 

e outra no estrangeiro, e a 1 participação em júri de 

provas de Mestrado por solicitação de outra IES em 

território nacional). 

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 (incluindo a redução 

de serviço de 1 docente determinada por atestado 

médico de Medicina do Trabalho). 

Renovações / contratações / alterações a 

contratos de docentes com contratos a 

termos resolutivo certo (tempo parcial) 

para 2015/16 

Foi emitido parecer favorável a 46 propostas de 

renovação de contratos de duração inferior a 6 

meses (36 assistentes convidados, 9 professores 

adjuntos convidados e 1 equiparado a assistente) e 

a 7 propostas de contratação de docentes de 

duração inferior a 6 meses (6 assistentes 

convidados e 1 professor adjunto convidado) a 

tempo parcial para o 1.º semestre de 2015/16, para 

os vários departamentos da ESECS. 

 

 



 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 4.º CTC ESECS 
Janeiro 2015 

 

 
2 

 

 

Avaliação de desempenho docente 

Validação de classificações 

Foram validadas as propostas de classificação de 

ADD de 8 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 26 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. 

 

Aprovação de programas de UC  

Foi feito em CPCTC o balanço da aprovação de 

programas de UC. 

Júris de outras instituições 

Foi dado parecer favorável à integração de 1 

docente em júri de provas de Doutoramento de 

outra instituição de ensino superior. 

 

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 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 1 pedido de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 1 pedido 

de participação em eventos de caráter científico no 

estrangeiro. 

 

Calendário escolar 2016/2017 

Foi dado parecer favorável à proposta de calendário 

escolar para 2016/2017. 

Creditações 

Estudantes da BLCU 

Foi homologada, pela CPCTC, a proposta da 

Comissão Científica do Curso de reapreciação das 

creditações das UC realizadas por 1 estudante do 

2.º ano do curso de TIPC na Beijing Languages and 

Cultures University e a proposta de creditação das 

UC realizadas por 1 estudante do mesmo ano na 

mesma instituição. 

Monitorização do Plano de Gestão de Riscos 

do IPL e SAS 2015  

Em CPCTC foi dado cumprimento ao previsto no 

Plano de Gestão de Riscos do Instituto Politécnico 

de Leiria e Serviços de Ação Social de 2015 no que 

se refere às medidas: 

 Medida 32.3 Creditação de formação - 

Verificações aleatórias, por amostragem, a 

cinco processos por Escola, em cada ano 

letivo. 

 Medida 33.4 Seriação dos candidatos a 

concursos especiais, reingressos, mudanças de 

curso e transferência - Verificações aleatórias, 

por amostragem, a 15 processos em cada 

Escola. 

 Medida 35.3 Creditação de unidades 

curriculares no âmbito de programas de 

mobilidade Verificações aleatórias, por 

amostragem, a 5 processos por Escola, em 

cada ano letivo.

 

 

 

 


