
 

 
1 

 

 
 

BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Novembro 2015 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

6.ª RO – 20.11.15 

 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

- 

COMISSÃO PERMANENTE 

9.ª - 12.11.2015 

 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Alterações à constituição do CTC 

Tomaram posse, no dia 20.11.2015, como 

conselheiros do órgão, Alda Mourão, substituindo 

definitivamente Ricardo Vieira, e Mark Daubney, 

substituindo temporariamente Mário Oliveira. 

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- Ao términus do mandato (triénio) da Direção da 

ARIPESE, que era presidida pelo Sr. Diretor da 

ESECS, a quem se segue, na presidência do 

Conselho Diretivo da Associação, o Sr. Diretor da 

ESSE de Portalegre. A ESECS assume a presidência 

da mesa da Assembleia Geral. 

- Ao envio para a A3ES do relatório de follow-up do 

curso de Licenciatura em Serviço Social. 

- À alteração da composição da Comissão Científica 

do Mestrado em Desporto e Saúde para Crianças e 

Jovens. 

- À realização da visita da CAE da A3ES dos cursos 

de licenciatura em Educação Social, Mestrado em 

Ciências da Educação – Especialização em 

Educação e Desenvolvimento Comunitário, 

Mestrado em Ciências da Educação – 

Especialização em Utilização Pedagógica das TIC e 

Mestrado em Ciências da Educação – 

Especialização em Gestão, Avaliação e Supervisão 

Escolares. 

- À mobilidade ERASMUS de 1 docente da 

Universidad de Extremadura - Espanha, no IPL, 

com participação num seminário na ESTG e numa 

aula aberta na ESECS. 

- À participação de 1 docente em provas de 

Mestrado noutra escola do IPL. 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- A atos praticados pela presidente do CTC, por 

delegação de competências aprovada pelo CTC de 4 

de março de 2015 (parecer favorável a 10 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; homologação de atas 

de provas públicas de 11 estudantes de Mestrados 

da ESECS). 
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Ratificações e homologações de atos 

Foram homologadas atas de provas públicas de 7 

estudantes de Mestrados da ESECS.  

Foram ratificadas as propostas de júris de provas 

públicas de 2 estudantes de Mestrados da ESECS, 

homologadas pela presidente do CTC. 

 

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, para substituição de 

docente ausente por doença. 

Avaliação de desempenho docente 

Parecer 

Foi dado parecer positivo à pertinência técnico-

científica das atividades apresentadas por 1 docente 

da ESECS, para efeitos da sua consideração no item 

Outras atividades técnico-científicas consideradas 

relevantes pelo Diretor da Unidade Orgânica 

ouvido o Conselho Técnico-Científico, e sujeitas a 

apresentação de relatório final da grelha do anexo 

do RADD. 

Foi dado parecer favorável à integração de 3 

docentes em júris de Doutoramento de outras 

instituições de ensino superior. 

 

 

 

 

 

Pedido de demissão do Sr. Conselheiros 

Prof. Doutor Ricardo Vieira 

A Presidente do CTC informou os conselheiros dos 

procedimentos por si desenvolvidos sobre esta 

matéria. O CTC deliberou expressar total apoio à 

Senhora Presidente do CTC da ESECS, pelos 

procedimentos adotados relativamente às matérias 

em causa. O CTC decidiu também dar 

conhecimento da deliberação ao Senhor Presidente 

do Instituto Politécnico de Leiria e ao Senhor 

Diretor da ESECS. 

Emissão de pareceres 

Equiparação a Bolseiro fora do país 

Foi dado parecer favorável a 1 pedido de 

equiparação a bolseiro fora do país 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 7 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 1 pedido 

de participação em evento de caráter científico no 

estrangeiro. 

Relatórios de avaliação dos cursos da 

ESECS 2013/2014 (Sicursos) 

A CPCTC apreciou e pronunciou-se favoravelmente 

relativamente aos relatórios anuais de curso de 4 

cursos de Licenciatura e 3 de Mestrado da ESECS. 

 

 

 

 

 


