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Acta resumo nº 1/2016      
 

 
 

Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Aprovação de programas de unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – das Licenciaturas em 

Gestão de Empresas e em Negócios Internacionais. 

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

Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação. 

3. Aprovação do programa da uc “Aplicações Informáticas” – formação complementar dos TeSP. 

4. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em:  

4.1. Contabilidade e Finanças 
4.2. Gestão de Organizações de Economia Social 

5. Deliberação sobre a constituição de Júri de dissertação de Mestrado em Gestão de Organizações de Economia 
Social da lic. Vanessa Isabel Monteiro de Oliveira. 

6. Deliberação sobre propostas de não realização de provas orais nos termos do nº 5 do artº 13º do regulamento de 
avaliação de conhecimentos. 

Deliberações 

1. Aprovação de programas de unidades curriculares – 1º semestre, ano letivo 2015/2016 – das Licenciaturas 

em Gestão de Empresas e em Negócios Internacionais. 

Foram aprovados, por unanimidade, os programas das unidades curriculares de Competências Transversais das 

Licenciaturas em Gestão de Empresas e em Negócios Internacionais.  -------------------------------------------------------------  

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

Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação. 

Foram aprovados, por unanimidade, os programas das unidades curriculares de Métodos Quantitativos e Sistemas de 

Informação.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Aprovação do programa da uc “Aplicações Informáticas” – formação complementar dos TeSP. 

Foi aprovado, por unanimidade, o programa da unidade curricular Aplicações Informáticas.  ---------------------------------  

4. Homologação de creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em:  

4.1. Contabilidade e Finanças 
Foi homologada, por unanimidade, a creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em 

Contabilidade e Finanças. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4.2. Gestão de Organizações de Economia Social 
Foi homologada, por unanimidade, a creditação da formação certificada no plano de estudos do mestrado em Gestão de 

Organizações de Economia Social.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Deliberação sobre a constituição de Júri de dissertação de Mestrado em Gestão de Organizações de 
Economia Social da lic. Vanessa Isabel Monteiro de Oliveira. 

A constituição do júri foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------  

6. Deliberação sobre propostas de não realização de provas orais nos termos do nº 5 do artº 13º do 
regulamento de avaliação de conhecimentos. 

As propostas das Áreas Cientificas/Departamentos foram aprovadas por unanimidade. 

A presidente 

Ana Costa 

 

 

 


