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BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Março 2016 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

2.ª - 02.03.2016 

 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

             5.ª - 17.03.2016 

COMISSÃO PERMANENTE 

- 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

 

Provas e Graus Académicos 

Vasco Ribeiro Santos obteve o grau académico de 

Doutor no dia 26 de fevereiro. 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (receção de 

relatórios das Comissões de Avaliação Externa 

relativos À avaliação do curso de licenciatura em do 

curso de Tradução e Interpretação Português – 

Chinês / Tradução e Interpretação Chinês – 

Português e do Mestrado em Ciências da Educação 

– Gestão, Avaliação e Supervisão Escolares) 

- À homologação das deliberações finais dos Júris 

dos Concursos Documentais para recrutamento de 

professor-adjunto para as áreas disciplinares de 

Desporto e Economia Financeira. 

- À realização na ESECS, enquanto LAPE (Local de 

Aplicação e Promoção de Exames) dos primeiros 

exames do CAPLE (Centro de Avaliação de 

Português Língua Estrangeira), em 27 de fevereiro. 

- A eventos ocorridos na ESECS. 

- A eventos em parceria com a ESECS. 

- 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. 

Retificação de atas 

Foram aprovadas retificações a textos de atas 

anteriores onde se detetaram lapsos de escrita e 

transcrição. 

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. 
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Renovações / contratações / alterações a 

contratos de docentes com contratos a 

termos resolutivo certo para 2015/16 

Foi emitido parecer favorável a 1 proposta de 

contratação a termo resolutivo certo. 

Renovações de contratos de docentes em 

Regime Transitório  

Foram apreciados os documentos previstos no 

Despacho n.º 196/2015, do Sr. Presidente do 

IPLeiria, relativos a 2 docentes da ESECS. 

Avaliação de desempenho docente 

Relatores 

Procedeu-se à designação de relatores para a 

avaliação de desempenho docente (ADD) de 

docentes com contratos a termos resolutivo certo. 

Mestrados da ESECS 

Regulamento de Avaliação do Domínio Oral e 

Escrito da Língua Portuguesa e do domínio das 

regras essenciais de argumentação lógica e crítica 

(DL n.º79/2014, de 14 março)  

Foi aprovada a proposta de regulamento com a 

seguinte proposta formulação do artigo 3º, nº 1: 

“As provas realizar-se-ão em duas ou mais fases, 

entre maio e setembro, em datas a definir pelo 

diretor da ESECS”.  

Júris 

Foi apreciada uma proposta de júri de provas 

públicas de Mestrado de 1 estudante inscrita no ano 

letivo de 2015/16. 

 

 

 

Grupos de trabalho  

Foi constituído um grupo de trabalho, composto 

pelo Prof. Coordenador Principal e pelos Profs. 

Coordenadores com assento no 4.º CTC da ESECS, 

e pelo Sr. Diretor da ESECS, nessa qualidade,  para 

estudo de necessidades de corpo docente. 

Emissão de pareceres 

Propostas de despachos para provas de ingresso 

específicas para acesso ao Ensino Superior dos 

titulares de um CET e CTeSP  

Foi dado parecer favorável às propostas de 

despachos para provas de ingresso específicas para 

acesso ao Ensino Superior dos titulares de um CET 

e CTeSP e para júri das provas de ingresso 

específicas para acesso ao Ensino Superior dos 

titulares de um CET e CTeSP. 

Proposta de alteração ao Regulamento do 

Estudante Internacional do IPL 

A proposta foi apreciada e foi aprovado um 

conjunto de sugestões de alteração adicionais. 

Docente responsável pelo acompanhamento de 

turma 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

designação de docente responsável pelo 

acompanhamento da turma do 2º ano do curso de 

licenciatura em Relações Comerciais China-Países 

Lusófonos do IPM. 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 6 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 3 

pedidos de participação em eventos de caráter 

científico no estrangeiro.

 


