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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Aprovação dos programas das unidades curriculares das licenciaturas 2014/2015: 

1.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais (DCSO) 

1.2. Departamento de Informática e Métodos Quantitativos (DIMQ) 

1.3. Departamento de Marketing e Recursos Humanos (DMRH) 

2. Aprovação dos programas das unidades curriculares dos Mestrados em: 

2.1. Gestão de Organizações de Economia Social 

2.2. Marketing 

2.3. Contabilidade e Finanças 

3. Aprovação de programa de unidade de formação do plano adicional dos CETs.  

4. Homologação das creditações da experiência profissional nos planos de estudos da licenciatura em Gestão de 

Empresas. 

5. Deliberação sobre orientadores e co-orientadores da unidade curricular “dissertação” do mestrado em Gestão de 

Organizações de Economia Social. 

Deliberações 

1. Aprovação dos programas das unidades curriculares das licenciaturas 2014/2015: 

1.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais (DCSO):  o programa da unidade curricular Língua Inglesa 

da licenciatura em Gestão de Empresas foi aprovado por unanimidade. 

1.2. Departamento de Informática e Métodos Quantitativos (DIMQ): os três programas das unidades curriculares da 

área de Métodos Quantitativos foram aprovados por unanimidade. 

1.3. Departamento de Marketing e Recursos Humanos (DMRH): todos os programas das unidades curriculares 

integradas na área de Gestão de Recursos Humanos foram aprovados por unanimidade. 

2. Aprovação dos programas das unidades curriculares dos Mestrados em: 

2.1. Contabilidade e Finanças: o programa da unidade curricular “Estatística e Análise de Dados” foi aprovado por 

unanimidade. 

2.2. Gestão de Organizações de Economia Social: os programas das unidades curriculares (Anexo 4) foram 

aprovados por unanimidade  

2.3. Marketing: Não foram enviados os programas em falta solicitados ao Coordenador do Mestrado. 

3. Aprovação de programa de unidade de formação do plano adicional dos CETs. 

Posto à votação o programa da unidade de formação “Informática” do plano adicional dos CET em funcionamento na 

Escola foi aprovado por unanimidade  

4. Homologação das creditações da experiência profissional nos planos de estudos da licenciatura em Gestão de 

Empresas: por unanimidade. 
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5. Deliberação sobre orientadores e co-orientadores da unidade curricular “dissertação” do mestrado em Gestão de 

Organizações de Economia Social: posta à votação, a proposta apresentada pelo Coordenador do Mestrado (Anexo 6) 

foi aprovada por unanimidade, condicionada à verificação dos requisitos legais de qualificação académica para a 

orientação e co-orientação de dissertações de Mestrado relativamente aos docentes com grau de mestre identificados na 

proposta anexa.  

A Presidente do CTC 

Ana Costa 

 


