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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – dos Mestrados em: 

1.1. Contabilidade e Finanças 

1.2. Gestão de Organizações de Economia Social 

1.3. Marketing 

2. Aprovação de programas de unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – da Licenciatura em Marketing 

e Publicidade. 

3. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – dos TeSP em: 

3.1. Apoio à Gestão  

3.2. Contabilidade  

3.3. Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação  

4. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – da pós graduação em 

Gestão de Unidades de Saúde. 

5. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos da licenciatura em:  

5.1. Gestão de Empresas 
5.2. Informática 
5.3. Negócios Internacionais 

6. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em:  
6.1. Contabilidade e Finanças 
6.2. Gestão de Organizações de Economia Social 

7. Homologação da creditação da experiência profissional no plano de estudos da Licenciatura em Gestão de Empresas. 
8. Deliberação sobre creditação das unidades curriculares “Inglês” e “Língua inglesa”, respetivamente, das licenciaturas 

em Marketing e Publicidade e em Negócios Internacionais. 
9. Ratificação da constituição do júri do trabalho de fim de curso da aluna Ana Filipa Louro Correia da licenciatura em 

Administração Pública 
10. Deliberação sobre a constituição de Júris de dissertação de: 

10.1. Mestrado em Contabilidade e Finanças: 
a) Maria do Carmo Gião Alves  
b) Sérgio Manuel Antunes da Silva 

10.2. Mestrado em Marketing: João Diogo Duarte Carloto. 
11. Deliberação sobre Orientador e Coorientadora da dissertação de António José Ramos Soares do Mestrado em 

Sistemas de Informação para a Gestão. 

Deliberações 

1. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – dos Mestrados em: 

1.1. Contabilidade e Finanças 

Foram aprovados, por unanimidade, os oito programas das unidades curriculares do Mestrado em Contabilidade e 

Finanças para o primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

1.2. Gestão de Organizações de Economia Social 

Foram aprovados, por unanimidade, os nove programas das unidades curriculares do Mestrado em Gestão de 

Organizações de Economia Social para o primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

1.3. Marketing 

Foram aprovados, por unanimidade, os seis programas das unidades curriculares do Mestrado em Marketing para o 

primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

2. Aprovação de programas de unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – da Licenciatura em 

Marketing e Publicidade. 
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A presidente informou que estes programas tinham sido atempadamente enviados pela responsável das unidades 

curriculares ao coordenador de curso, que, por lapso, não os remeteu ao CTC.  -------------------------------------------------  

Foram aprovados, por unanimidade, os programas das unidades curriculares “Redação Publicitária” e “Tática de 

Publicidade” da Licenciatura em Marketing e Publicidade para o primeiro semestre do ano letivo 2015/2016.  ----------  

3. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – dos TeSP em: 

A Presidente informou que o modelo adotado para os programas dos TeSP foi o da DGES, com a inclusão de um campo 

para a “Metodologia de Ensino (inclui avaliação) ”.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

3.1. Apoio à Gestão 

Foram aprovados, por unanimidade, os seis programas das unidades curriculares do TeSP em Apoio à Gestão para o 

primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

3.2. Contabilidade 

Foram aprovados, por unanimidade, os sete programas das unidades curriculares do TeSP em Contabilidade para o 

primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

3.3. Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação 

Foram aprovados, por unanimidade, quatro programas das unidades curriculares do TeSP em Tecnologias e 

Programação de Sistemas de Informação para o primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

4. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – da pós graduação 

em Gestão de Unidades de Saúde. 

Foram aprovados, por unanimidade, os seis programas das unidades curriculares da pós graduação em Gestão de 

Unidades de Saúde para o primeiro semestre do ano letivo 2015/2016. 

5. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos da licenciatura em:  

5.1. Gestão de Empresas. Foi homologada, por unanimidade, a creditação da formação certificada no plano de 

estudos da licenciatura em Gestão de Empresas. 

5.2. Informática Ausência de propostas.  

5.3. Negócios Internacionais. Foi homologada, por unanimidade, a creditação da formação certificada no plano de 

estudos da licenciatura em Negócios Internacionais.  

6. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em:  
6.1. Contabilidade e Finanças - Ausência de propostas.   
6.2. Gestão de Organizações de Economia Social. Foi homologada, por unanimidade, a creditação.  

7. Homologação da creditação da experiência profissional no plano de estudos da Licenciatura em Gestão de 
Empresas. Foi homologada, por unanimidade, a creditação.  
8. Deliberação sobre creditação das unidades curriculares “Inglês” e “Língua inglesa”, respetivamente, das 

licenciaturas em Marketing e Publicidade e em Negócios Internacionais. A proposta foi aprovada por unanimidade. 

9. Ratificação da constituição do júri do trabalho de fim de curso da aluna Ana Filipa Louro Correia da 
licenciatura em Administração Pública A constituição do júri foi ratificada por unanimidade. 
10. Deliberação sobre a constituição de Júris de dissertação de: 

10.1. Mestrado em Contabilidade e Finanças: 
a) Maria do Carmo Gião Alves  - A constituição do júri foi aprovada por unanimidade.  
b) Sérgio Manuel Antunes da Silva - A constituição do júri foi aprovada por unanimidade.   

10.2. Mestrado em Marketing: João Diogo Duarte Carloto. A constituição do júri foi aprovada por unanimidade 
11. Deliberação sobre Orientador e Coorientadora da dissertação de António José Ramos Soares do Mestrado 
em Sistemas de Informação para a Gestão. A proposta foi aprovada por unanimidade.   
 

A Presidente 

Ana Costa 

 


