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BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Maio 2016 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

3.ª - 04.05.2016 

 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

             7.ª - 25.05.2016 

COMISSÃO PERMANENTE 

4.ª - 10.05.2016 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (Acreditação por 

6 anos, sem condições, da Licenciatura em 

Comunicação e Media e da Licenciatura em 

Tradução e Interpretação Português / Chinês - 

Chinês / Português; acreditação condicional, por 1 

ano, da Licenciatura em Educação Social). 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- A eventos a realizar na ESECS durante o mês de 

maio e a eventos em que a ESECS é parceira, a 

decorrer também neste mês. 

- À publicação de trabalhos científicos por docentes 

da ESECS. 

- À inauguração das novas instalações do CDRSP, 

na Marinha Grande. 

- A diligências desenvolvidas no sentido de 

fortalecer o fluxo de estudantes chineses a realizar 

estudos na ESECS. 

- À aprovação, no dia 3 de maio, pelo Conselho 

Gera, do plano estratégico do IPL para 2016-20. 

- À criação do espaço 

http://www.ipleira.pt/esecs/edições. 

- A visitas de entidades à ESECS. 

Retificações a atas 

Foram aprovadas retificações a duas atas 

anteriores.  

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 para 2015/16 

Foi emitido parecer favorável a 1 proposta de 

renovação de contrato de 1 docente 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 1 docente da ESECS. 

http://www.ipleira.pt/esecs/edições
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Constituição de júris de atos relativos a 

cursos ministrados pela ESECS do IPL 

Na sequência da publicação do Regulamento n.º 

168_2016_ Creditações foi novamente deliberado 

designar as comissões científicas dos cursos da 

ESECS como júris para a prática dos atos relativos 

aos respetivos cursos, para os quais coubesse ao 

CTC designar júris.  

Avaliação de desempenho docente 

Relatores 

Procedeu-se à designação de relatores para a 

avaliação de desempenho docente (ADD) de 1 

docente com contrato a termo resolutivo certo de 

duração igual ou inferior a seis meses, em funções 

no ano letivo de 2015/16. 

Validação de classificações 

Foi validada uma proposta de classificação de ADD 

de docente com contrato a termo resolutivo certo 

de duração igual ou inferior a seis meses, em 

funções no ano letivo de 2015/16. 

Aprovação de calendários de ADD 

Foram aprovados duas calendarizações para o 

processo de ADD pelo período experimental (PE) 

para docentes cujo PE se iniciou após a entrada em 

vigor do Regulamento de Avaliação de 

Desempenho Docente do IPL. 

Planos de Estudos 

Foi apreciada e aprovada uma proposta de 

alteração ao plano de estudos do curso de 

Licenciatura em Educação Social, decorrente de 

exigências no âmbito do processo de 

avaliação/acreditação pela A3ES. 

Foi apreciada e aprovada uma proposta de plano de 

estudos do curso de Pós graduação "MSA1 para 

Dirigentes do Terceiro Setor e Intervenção Social", 

com indicações a considerar pelos proponentes. 

Mestrados da ESECS 

Júris 

Foram apreciadas, e aprovadas, 14 propostas de 

júri de provas públicas de Mestrado de estudantes 

inscritos no ano letivo de 2015/16. 

Estudantes estrangeiros 

Foram considerados como satisfazendo os 

objetivos do grau de licenciado, para efeitos de 

candidatura ao acesso/ingresso de mestrados, 

candidatos seriados para os cursos de Mestrado 

Mediação Intercultural e Intervenção Social e 

Mestrado em Intervenção e Animação Artísticas 

Outros Estudantes 

Foi considerado como cumprindo os requisitos 

estipulados na alínea d) do n.º 1 do artigo 17.º do 

Decreto-Lei n.º 115/2013 o CV apresentado por 

uma candidata ao Mestrado em Comunicação 

Acessível. 

Concursos 

Foi dado parecer favorável a duas propostas de 

especificação de áreas de concurso para 

provimento de lugar de professor Adjunto da 

ESECS anteriormente aprovadas e a uma proposta 

de abertura de mais duas vagas para concurso da 

mesma categoria. 

Preparação do ano letivo 2016/2017 

Foram analisadas e aprovadas propostas de 

alteração às propostas anteriormente aprovadas 

de: 

- Coordenadores das unidades curriculares em 

funcionamento nos diversos cursos da ESECS em 

2016/17; 

- Unidades curriculares optativas a funcionar nos 

diversos cursos da ESECS no ano letivo 2016/2017; 

- Junções de turmas a considerar nos diversos 

cursos da ESECS no ano letivo 2016/2017. 

Foram analisadas e aprovadas propostas de: 

- Desdobramentos de turmas a considerar nos 

diversos cursos da ESECS no ano letivo 2016/2017. 

Elencos de provas de ingresso (Concurso 

Nacional de Acesso) nos cursos de 1.º Ciclo 

da ESECS  

Foi deliberada a manutenção dos elencos de provas 

em vigor. Deliberou-se ainda questionar a DGES 

sobre a necessidade de comunicação adicional do 

elenco de provas para acesso à Licenciatura em EB, 

a partir de 2017/18, determinado pela Deliberação 

n.º 40/2015. 
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Candidatura de estudantes titulares de 

cursos do ensino secundário estrangeiro - 

âmbito da candidatura à matrícula e 

inscrição no ano letivo de 2017-2018 

Foi deliberado deverem ser oferecidos todos os 

cursos de 1.º Ciclo aos estudantes supracitados, não 

tendo havido indicações de alterações ao elenco de 

exames terminais do ensino secundário estrangeiro 

homologados pela CNAES, referidos no Anexo II da 

Deliberação n.º 973/2015, de 29 de maio. 

Provas de acesso a licenciatura para 

estudantes internacionais e júris de provas 

O CTC deu parecer favorável à integração dos 

docentes da ESECS nos júris indicados na proposta 

de Despacho para o «Júri das Provas de Avaliação 

de Qualificação Académica Específica para 

ingresso em cursos de 1º Ciclo - Concurso Especial 

de Acesso e Ingresso para Estudantes 

Internacionais» e à proposta de Despacho 

«Qualificação Académica Específica para ingresso 

em cursos de 1º Ciclo - Concurso Especial de Acesso 

e Ingresso para Estudantes Internacionais», com a 

indicação de se retirar o curso de Animação 

Cultural do elenco de cursos e de se corrigir a 

designação da Licenciatura em Comunicação e 

Media. 

 

Emissão de pareceres 

Coordenadores de curso 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

coordenador de curso para os cursos de: 

- Licenciatura em Educação Social; 

- Mestrado em Comunicação Acessível; 

- Mestrado em Ciências da Educação – Gestão 

Escolar. 

 

 

 

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 eventos de caráter científico no 

estrangeiro. 

Colaboração com outras instituições 

Foi dado parecer favorável a pedidos de 

colaboração com outras instituições de Ensino 

Superior. 

 

Júris de outras instituições 

Foi indicado 1 docente para integrar um júri de 

procedimento concursal da Câmara Municipal de 

Leiria. 

Foi dado parecer favorável à integração de docentes 

em 6 júris de Mestrado (em território nacional) de 

outras instituições de ensino superior e 1 de outra 

escola do IPL. 

Relatórios de avaliação dos cursos da 

ESECS 2014/2015 (Sicursos) 

A CPCTC apreciou e aprovou, na generalidade, 2 

relatórios anuais de curso de Licenciatura da 

ESECS. 

Creditações 

Programa LLP/ERASMUS 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às UC 

creditadas pela Comissão Científica de Curso a 3 

estudantes. 

Outros programas de mobilidade internacional 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às 

unidades curriculares realizadas no Centro 

Universitário UNIVATES, creditadas pela 

Comissão Científica de Curso, a 2 estudantes.  

 

 
 


