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BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Dezembro 2015 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

- 
 
 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

20.ª - 02.12.2015 

21.ª - 16.12.2015  

 

CCOMISSÃO PERMANENTE 

- 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À avaliação de cursos pela A3ES (relatório 

preliminar da CAE relativo ao curso de mestrado 

em Ciências da Educação - Especialização em 

Utilização Pedagógica das TIC com a 

recomendação de acreditação do curso). 

- À colaboração de docentes da ESECS com outras 

instituições. 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- À publicação de trabalhos científicos por docentes 

da ESECS. 

- A atos praticados pela presidente do CTC, por 

delegação de competências aprovada pelo CTC de 4 

de março de 2015 (emissão de parecer favorável à 

participação de 1 docente em evento de caráter 

científico em território nacional e à integração de 1 

docente em júri de provas públicas de Mestrado de 

outra escola do IPL). 

- À receção de documentos para divulgação. 

 

Ratificações e homologações de atos 

Foram homologadas atas de provas públicas de 2 

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. 

Planos de Estudos 

Foi apreciada e aprovada na generalidade, com a 

indicação de alterações efetivar pelo grupo de 

trabalho responsável, a proposta de criação da Pós-

graduação “Educação de crianças em idade de 

creche (0 aos 3 anos)» e o respetivo plano de 

estudos.  

 

Avaliação de desempenho docente 

Comissões de Avaliação 

Procedeu-se à substituição de um relator nas 

Comissões de Avaliação de 2 docentes de carreira, 

por se terem detetado erros na sua constituição.  
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Alteração do art.º 10.º do RADD 

Discutida a alteração ao artigo 10.º e a deliberação 

da sétima reunião da CCAD de 2015, o CTC 

deliberou que: 

A partir do próximo semestre, para os contratos 

até seis meses, os docentes continuarão a fazer o 

relatório simplificado, cujo modelo foi 

anteriormente aprovado pelo CTC da ESECS, 

subscrito por dois relatores, de acordo com a 

alteração do artigo 10.º . 

Relativamente ao início da aplicabilidade do novo 

modelo definido pelo artigo 10º:  

- Para os contratos que terminam na transição de 

semestres do ano letivo 2015/2016, não se alteram 

procedimentos por se considerar que o processo já 

teve início e já está em fase adiantada;  

- Para os contratos a tempo integral de duração 

igual ou superior a um ano será nomeado um 

segundo relator, podendo o avaliado optar por 

manter a avaliação nos mesmos moldes já 

desencadeados (relatório circunstanciado 

acompanhado da grelha do anexo do RADD, 

adequada ao número de meses em avaliação). 

Relatores 

Dando cumprimento ao artigo 10º foram 

nomeados os segundos relatores para: 

- Docentes com contrato a termo resolutivo certo 

por período igual ao inferior a seis meses. 

- Docentes com contrato a termo resolutivo certo de 

1 e de 2 anos. 

- Docente requisitada do ensino básico e 

secundário para o período de ponderação 

curricular de 2011 a 2014.  

 

Calendários 

Foi aprovado o calendário do processo de ADD por 

ponderação curricular para o período de 2011 a 

2014 da docente requisitada do ensino básico e 

secundário. 

 

Validação de classificações – Período 

Experimental 

 

Foi validada uma proposta de classificação de ADD 

pelo período experimental de uma docente do 

Departamento de Matemática e Ciências da 

Natureza. 

Creditação de UC de cursos de 

Especialização Tecnológica 

Foram aprovadas as creditações a conceder aos 

estudantes que sejam titulares dos cursos de 

Especialização Tecnológica (CET) em Técnico/a 

Especialista em Desenvolvimento de Produtos 

Multimédia, Técnico/a Especialista em Técnico/a 

Gestão Hoteleira e Alojamento, Técnico/a 

Especialista de Gestão de Turismo e Técnico/a 

Especialista em Desenvolvimento de Produtos 

Multimédia, do IFACC – Instituto de Formação 

Avançada Cristóvão Colombo (Funchal), e que 

venham a ingressar na licenciatura em 

Comunicação e Media. 

Júris de outras instituições 

Foi indicado vogal para integrar um júri para 

atribuição do título de especialista área de 

formação de Educadores de Infância no Instituto 

Politécnico de Lisboa. 

Foram indicados docentes para integrarem júris de 

3 procedimentos concursais para cargos do 

Município de Ourém. 

Foi dado parecer favorável à integração de docentes 

em júris de Mestrado de outras instituições 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 3 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional. 

 


