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DA ESECS 
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REUNIÕES OCORRIDAS:

REUNIÕES ORDINÁRIAS 

- 

 

REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS 

             6.ª - 13.04.2016 

COMISSÃO PERMANENTE 

3.ª - 13.04.2016 

 

SÍNTESE INFORMATIVA  

 

Alterações à constituição do CTC 

Tomaram posse como conselheiros do órgão Sara 

Mónico e Jorge Varela, substituindo 

definitivamente Tânia Santos e Carla Freire, 

respetivamente. 

Informações 

Foram presentes informações relativas: 

- À  emissão, pela Presidente do órgão, do Despacho 

de designação da Secretária do CTC como 

Presidente da Comissão Permanente, em sua 

substituição, em caso de ausência, falta ou 

impedimento. 

- À avaliação de cursos pela A3ES (Acreditação do 

Mestrado em Ciências de Educação – Gestão, 

Avaliação e Supervisão Escolares por três anos com 

condições, designadamente, alteração da 

denominação para Mestrado em Ciências de 

Educação – Gestão Escolar. 

- Ao Parecer n.º 22/2015 relativo ao acesso a atas. 

- A eventos a realizar na ESECS. 

- À participação de docentes da ESECS em eventos 

científicos. 

- À ausência por doença comprovada por junta 

médica de docente da ESECS. 

- 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. 

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 

alteração a contrato e a 1 proposta de contratação 

de docentes a termo resolutivo certo. 



 

 
 

BOLETIM INFORMATIVO 4.º CTC ESECS 
Abril 2016 

 

 
2 

 

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. 

Avaliação de desempenho docente 

Relatores 

Procedeu-se à designação de relatores para a 

avaliação de desempenho docente (ADD) de 

docentes em Período Experimental. 

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. 

Validação de adequações ao instrumento de 

avaliação 

A CPCTC verificou a conformidade de 1 pedido de 

adequação da grelha de ADD de 1 docente não 

integrados na carreira com contrato a termo certo. 

Alteração de denominação de ciclo de 

Estudos 

O CTC pronunciou-se favoravelmente à alteração 

da designação do Mestrado em Ciências de 

Educação – Gestão, Avaliação e Supervisão 

Escolares para Mestrado em Ciências de Educação 

– Gestão Escolar, conforme condição exarada no 

Relatório do Conselho de Administração da A3ES. 

Planos de Estudos 

Foi apreciada e aprovada uma proposta de 

alteração ao plano de estudos do curso de Mestrado 

em Ciências da Educação – Gestão, Avaliação e 

Supervisão Escolares, que incorporava alterações e 

correções introduzidas ao plano de estudos do ciclo 

de estudos, decorrentes de exigências no âmbito do 

processo de avaliação/acreditação pela A3ES. 

Alteração ao Regimento do CTC  

Foi apreciada e aprovada uma proposta de revisão 

e alteração do Regimento do CTC decorrente da 

vigência do novo Código do Procedimento 

Administrativo e do Regulamento Académico do 

2.º Ciclo de Estudos do IPLeiria. 

Mestrados da ESECS 

Júris 

Foram apreciadas, e aprovadas, 35 propostas de 

júri de provas públicas de Mestrado de estudantes 

inscritos no ano letivo de 2015/16. 

Concursos 

Foi dado parecer favorável a uma proposta de 

abertura de concurso para provimento de 6 lugares 

de professor Adjunto da ESECS. 

Preparação do ano letivo 2016/2017 

Foram analisadas e aprovadas propostas 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. 

Emissão de pareceres 

Alteração do Regulamento dos Concursos 

Especiais 

Projeto de decreto-lei que visa alterar o Decreto-

Lei n.º 74/2006   

Coordenadores de curso 

Foi dado parecer favorável à proposta de 

coordenador de curso para os cursos de: 

- Mestrado em Educação Pré-Escolar. 

- Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico. 

- Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º Ciclos do Ensino 

Básico. 

- Pós-Graduação/Formação Especializada em 

Educação Especial. 

- Pós-Graduação em Línguas e Recursos Humanos. 

Participação em eventos de caráter científico 

Foi dado parecer favorável a 4 pedidos de 

participação de docentes da ESECS em eventos de 

caráter científico no território nacional e a 7 

pedidos de participação em eventos de caráter 

científico no estrangeiro. 
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Equiparação a Bolseiro 

Foi dado parecer favorável a 1 pedido de 

equiparação a bolseiro, fora do país. 

Colaboração com outras instituições 

Foi dado parecer favorável a 1 pedido de 

colaboração com outras instituições e Ensino 

Superior. 

Relatórios de avaliação dos cursos da 

ESECS 2014/2015 (Sicursos) 

A CPCTC apreciou e aprovou, na generalidade, 5 

relatórios anuais de curso de Licenciatura e 5 

relatórios anuais de curso de Mestrado da ESECS. 

 

 

Creditações 

Programa LLP/ERASMUS 

Em CPCTC foram atribuídas classificações às UC 

creditadas pela Comissão Científica de Curso a 4 

estudantes. 

Estudantes da BLCU 

Foi homologada, pela CPCTC, a proposta, da 

Comissão Científica do Curso, de creditações das 

UC realizadas por 1 estudante do 2.º ano do curso 

de TIPC na Beijing Languages and Cultures 

University. 

 

 

 

 
 


