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BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Outubro 2015 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

- 
 
 
 

RREUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

18.ª - 14.10.2015 

19.ª - 28.10.2015 

COMISSÃO PERMANENTE 

8.ª – 28.10.2015

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Provas e Graus Académicos 

José Carlos Marques foi aprovado nas provas de 

Agregação em Sociologia, realizadas nos dias 24 e 

25 de Setembro, na Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 

Edgar Lameiras obteve o grau de Doutor em 

Turismo no dia 2 de outubro na Faculdade de 

Economia da Universidade do Algarve. 

Reconhecimento 

Hugo Menino foi reconhecido pelo Sr. Secretário de 

Estado do Ensino Superior com a publicação de um 

Louvor pela sua participação do júri do concurso 

“Projetos de desenvolvimento e avaliação de 

indicadores de desempenho para a produção, 

transferência e difusão do conhecimento nas 

Instituições de Ensino Superior Politécnico”. 

 

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (comunicação, 

pela A3ES, da composição das Comissões de 

Avaliação Externa e ao agendamento das visitas de 

avaliação dos Cursos de Licenciatura em Educação 

Social e de Mestrado em Ciências da Educação – 

Utilização Pedagógica das TIC, Mestrado em 

Ciências da Educação – Educação e 

Desenvolvimento Comunitário e Mestrado em 

Ciências da Educação – Gestão, Avaliação e 

Supervisão Escolares; bem como à indicação das 

datas da visita da Comissão de Avaliação Externa 

do curso de Tradução e Interpretação Português – 

Chinês / Tradução e Interpretação Chinês – 

Português). 

- Às diligências no sentido de ampliar e consolidar 

o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido no 

âmbito da formação contínua e acompanhamento 

dos projetos dos Agrupamento afetos ao 

CENFORMAZ. 



 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 4.º CTC ESECS 
Outubro 2015 

 

 
2 

 

- À próxima chegada de quinze estudantes do 

Equador para o mestrado em Ciências da Educação 

- Utilização Pedagógica das TIC, no âmbito do 

Programa de Becas Cofinanciadas SENESCYT. 

- À colaboração de docentes da ESECS com outras 

instituições. 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- À participação de uma docente da ESECS num 

projeto internacional em que o IPLeiria é parceiro. 

 

Ratificações e homologações de atos 

Foram homologadas 3 propostas de júris de provas 

públicas de estudantes de Mestrados da ESECS. 

Foram homologadas atas de 4 provas públicas de 

estudantes de Mestrados da ESECS.  

Foram ratificados atos da Presidente do CTC, por 

delegação de competências aprovada pelo CTC de 4 

de março de 2015 (homologação de 2 propostas de 

júris de provas públicas de estudantes de 

Mestrados 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. 

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 

Comissões de Avaliação de docentes com cargos 

dirigentes 

No respeito pelo princípio aprovado na reunião de 

25.06.2015 do CCAD de que as comissões de 

avaliação (CA) de docentes que em algum momento 

exerceram funções dirigentes devem obedecer ao 

estipulado no n.º7 do art.º 15.ª do RADD, foi 

deliberado que as CA aprovadas em reunião do CTC 

de 17.06.2015, e nomeadas na reunião do CCAD de 

25.06.2015, relativas aos docentes da ESECS que 

exercem ou exerceram cargos dirigentes, sejam 

aplicadas a todos os períodos de avaliação 

(ponderação curricular e avaliação trianual 

regular) destes docentes, substituindo as 

anteriormente nomeadas 

Pedidos de diferenciação de ponderações da 

grelha do RADD  

Foi dado parecer positivo a um pedido de 

diferenciação relativo ao período de ponderação 

curricular de 2004-2007, a um pedido de 

diferenciação relativo ao período de ponderação 

curricular de 2008-2013 e a um pedido de 

diferenciação relativo à Avaliação Trianual Regular 

de 2014-2017. 

Coordenação de unidades curriculares  

Foram aprovadas alterações a responsáveis por 2 

unidades curriculares (UC) dos cursos da ESECS 

para o ano letivo de 2015/2016. 

Júris de outras instituições 

Foi indicado vogal para integrar um júri para 

atribuição do título de especialista na área de 

formação de Educadores de Infância e de 

Professores  do Ensino Básico – Língua 

Portuguesa, no Instituto Politécnico de Lisboa. 

 

Mestrados da ESECS 

Candidatos a mestrados 

Foi deliberado não estarem reunidas as condições 

para a admissão de uma candidata ao curso de 

mestrado em Desporto e Saúde para Crianças e 

Jovens, cujo processo foi remetido pela 

Coordenação do Curso para apreciação pelo 

plenário do CTC. 

Júris 

Foram aprovadas as seguintes orientações gerais 

para fundamentação de propostas de júri e 

definição do respetivo presidente para 

cumprimento do ponto 3, art.º 49.º do 

Regulamento Académico do 2.º Ciclo de Estudos 

do IPL, aplicável a estudantes matriculados no ano 

letivo de 2015/16: 

Nas propostas de júri de provas públicas:  



 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 4.º CTC ESECS 
Outubro 2015 

 

 
3 

 

1- A Presidência do júri caberá ao coordenador do 

curso ou a um dos elementos da comissão 

científico-pedagógica do curso.  

2- Relativamente ao elemento externo à escola 

deverá ser apresentada a identificação da 

instituição de origem, departamento a que está 

afeto (se aplicável), categoria profissional, área de 

doutoramento/especialização ou título de 

especialista (se for o caso) que revele para a 

nomeação.  

Foi aprovada 1 proposta de júri de provas públicas 

de estudantes de Mestrados da ESECS. 

 

Regulamentos dos Mestrados de Formação de 

Educadores de Infância e Professores do Ensino 

Básico 

Foi aprovado o Regulamento dos Mestrados de 

Formação de Educadores de Infância e Professores 

do Ensino Básico 

Estudantes Internacionais 

Foi deliberado solicitar informações adicionais à 

presidência do IPL relativamente ao Despacho de 

Estatuto de Estudante Internacional recebido para 

pronúncia do órgão. 

Posteriormente, o CTC emitiu pronunciou-se 

favoravelmente ao Despacho com a indicação de, 

relativamente à Licenciatura em Desporto e Bem-

Estar, e ouvida a Comissão Científica, deverem ser 

incluídas, adicionalmente, as provas de Português 

e Filosofia. 

Foram considerados como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado, para efeitos de 

candidatura ao acesso/ingresso de mestrados, 15 

candidatos seriados para o curso de Mestrado em 

Ciências da Educação- UPTIC. 

Emissão de pareceres 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 3 pedido 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. 

Creditações 

Programa LLP/ERASMUS 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às UC 

creditada pela Comissão Científica de Curso a 1 

estudante. 

Estudantes da BLCU 

Foi homologada, pela CPCTC, a proposta, da 

Comissão Científica do Curso, de creditações das 

UC realizadas por 21 estudantes do 2.º ano do curso 

de TIPC na Beijing Languages and Cultures 

University

 

 

 

 


