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BOLETIM DO 4.º CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO 
DA ESECS 

Setembro 2015 
 

 

 

REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

5.ª - 03.09.2015 
 
 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

15.ª - 11.09.2015 
16.ª - 17.09.2015 
17.ª - 30.09.2015 

COMISSÃO PERMANENTE 

7.ª – 30.09.2015 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À eleição do coordenador do polo do IPLeiria do 

CICS.NOVA. 

- À avaliação de cursos pela A3ES (reconhecimento 

do cumprimento das condições imediatas 

relativamente ao curso de Mestrado em Educação 

Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico; 

especificações para elaboração do relatório de 

follow-up para o curso de Licenciatura em Serviço 

Social). 

- Às diligências em curso para a preparação do 

funcionamento do curso de Relações Comerciais 

China-Países Lusófonos, do Instituto Politécnico 

de Macau. 

- Ao próximo funcionamento na ESECS de um polo 

de lecionação do ensino do mandarim no ensino 

secundário, recebendo uma professora do Instituto 

Confúcio. 

- Às colocações de novos estudantes no âmbito das 

diferentes fases do concurso nacional para o ano 

letivo de 2015/2016. 

- 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. 

 

Ratificações e homologações de atos 

Foram homologadas propostas de júris de provas 

públicas de estudantes de Mestrados da ESECS. 

Foram homologadas atas de 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. 

 

Junções e desdobramentos de turmas para 

2015/16 

Foram aprovadas alterações às junções de turmas 

anteriormente aprovadas para 2015/16. 
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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. 

Alterações a contratos e contratações de 

docentes com contratos a termos resolutivo 

certo (tempo parcial) 

Foi emitido parecer favorável a 8 propostas de 

alteração a contratos e a 32 propostas de 

contratação de docentes a tempo parcial para o 1.º 

semestre de 2015/16 para os vários departamentos 

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. 

Validação de adequações ao instrumento de 

avaliação 

Foi aprovada a manutenção da delegação na 

Comissão Permanente do CTC (CPCTC) da 

verificação dos pedidos de adequação das grelhas 

de ADD dos docentes não integrados na carreira 

com contratos a termo certo, para efeitos da 

validação destes pedidos, nos termos da 

deliberação aprovada em CTC de 10.12.2014, e a 

sua extensão aos pedidos de docentes com 

contratos de duração igual a dois anos. A CPCTC 

verificou a conformidade de 9 pedidos. 

Validação de classificações – Período 

Experimental 

Foi validada uma proposta de classificação de ADD 

pelo período experimental de uma docente do 

Departamento de Motricidade Humana e 

Linguagens Artísticas. 

Coordenação de unidades curriculares  

Foi aprovada a lista dos coordenadores das 

unidades curriculares (UC) dos cursos da ESECS 

para o ano letivo de 2015/2016. 

 

 

Programas de unidades curriculares  

Debateram-se as implicações na elaboração e 

aprovação dos programas das UC, e no seu 

funcionamento, da entrada em vigor dos 

regulamentos do IPLeiria e da ESECS, 

designadamente, no que se refere às modalidades 

de avaliação. 

Transição curricular da Licenciatura em 

Serviço Social 

Foram aprovadas orientações relativas ao processo 

de Transição curricular de estudantes da 

Licenciatura em Serviço Social. 

Creditação de UC de cursos de 

Especialização Tecnológica 

Foram aprovadas alterações às creditações a 

conceder aos estudantes que sejam titulares dos 

cursos de Especialização Tecnológica (CET) em 

Construção e Administração de Websites, 

Desenvolvimento de Produtos Multimédia, 

Técnicas de Gestão Comercial e Vendas, e Técnicas 

de Gestão e Comércio Internacional 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 na área de 

Línguas e Literaturas no Instituto Politécnico de 

Coimbra. 

Foi dado parecer favorável à integração de docentes 

em júris de Mestrado de outras instituições de 

ensino superior. 

 

Docentes Especialistas  

Foram reconhecidos 7 docentes como 

«especialistas de reconhecida experiência e 

competência profissional» para efeitos da 

acreditação pela A3ES dos cursos da ESECS 

(designadamente, dos cursos de Licenciatura em 

Comunicação e Media e Serviço Social), nos termos 

do artigo 3.º, alínea g), subalínea ii), do Decreto-Lei 

n.º 115/2013 de 7 de Agosto.  
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Mestrados da ESECS 

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 em 

Ciências da Educação- UPTIC e Mestrado em 

Comunicação Acessível. 

Regras da elaboração da dissertação, projeto e 

relatório de estágio (Ponto 1, Art.º 24 

Regulamento Geral Académico ESECS)  

Foi deliberada a manutenção das regras 

anteriormente aprovadas relativamente a esta 

matéria. 

Emissão de pareceres 

Coordenadores de curso 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

coordenadores de curso para os cursos de 

Licenciatura em Animação Cultural, Comunicação 

e Media, Desporto e Bem-Estar, Relações Humanas 

e Comunicação Organizacional, regime presencial, 

Relações Humanas e Comunicação Organizacional, 

regime a distância, e de Mestrado em Ciências da 

Educação – Especialização em Utilização 

Pedagógica das TIC. 

Diretores de curso 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

substituição temporária, pelo período de ausência 

 

  

 

por baixa médica, da Diretora do CET em Gestão de 

Animação Turística – edição 2014-2016. 

 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 8 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 4 

pedidos de participação em eventos de caráter 

científico no estrangeiro. 

Regulamentos 

Foi solicitado aos Conselheiros que fizessem chegar 

à Presidente eventuais contributos sobre os 

Projetos de Regulamento para a concessão de 

títulos ou distinções honoríficas no Instituto 

Politécnico de Leiria e de Alteração do artigo 10.º 

do RADD. 

Provas de específicas de M23 

Foi dado parecer favorável aos conteúdos de provas 

específicas de M23 de acordo com as propostas dos 

júris respetivos. 

Classificação de unidades curriculares 

creditadas no âmbito do Programa 

LLP/ERASMUS 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às UC 

creditadas pelas Comissões Científicas de Curso a 5 

estudantes. 

 

 

 

 


