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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Aprovação de programas de unidades curriculares–2º semestre, ano letivo 2015/2016–das Licenciaturas em: 
1.1. Contabilidade e Fiscalidade 
1.2. Gestão de Empresas 
1.3. Informática 
1.4. Marketing e Publicidade 
1.5. Negócios Internacionais. 

2. Homologação de creditação de formação certificada no plano de estudos da licenciatura em Gestão de Empresas.  
3. Deliberação sobre proposta de orientadores e coorientadores da unidade curricular “dissertação” do Mestrado em 

Gestão de Organizações de Economia Social (3ª edição).  
4. Deliberação sobre proposta de não aplicação do método de avaliação final na unidade curricular de “Estratégia 

aplicada em simulador” da licenciatura em Gestão de Empresas. 
5. Deliberação sobre constituição de júris da unidade curricular “dissertação” do Mestrado em Gestão de 

Organizações de Economia Social: 
5.1. Cátia Alexandra Rodrigues Caçador 
5.2. Maria João Soares Valente 
5.3. Tânia Sofia Bernardo da Graça 
5.4. Maria do Céu Santos Freire 

6. Aprovação dos programas das unidades curriculares – 2º semestre, ano letivo 2015/2016 – do Mestrado em 
Gestão de Organizações de Economia Social. 

Deliberações 

1. Foram aprovados, por unanimidade, os programas de unidades curriculares – 2º semestre, ano letivo 2015/2016 – 

das Licenciaturas em Contabilidade e Fiscalidade, Gestão de Empresas, Informática, Marketing e Publicidade e 

Negócios Internacionais. 

2. Foi homologada a creditação de formação certificada no plano de estudos da licenciatura em Gestão de Empresas. 

3. A proposta de orientadores e coorientadores da unidade curricular “dissertação” do Mestrado em Gestão de 
Organizações de Economia Social (3ª edição) apresentada pelo respetivo coordenador foi aprovada, por 
unanimidade, após eliminação de uma co-orientação por não reunir, neste momento, as condições para a 
orientação da dissertação fixadas no artigo 10º do Regulamento dos 2º ciclo do IPSantarém.   

4. A proposta de não aplicação do método de avaliação final na unidade curricular de “Estratégia aplicada em 
simulador” da licenciatura em Gestão de Empresas foi aprovada, por unanimidade. 

5. Foram aprovadas, por unanimidade, as propostas de constituição de júris da unidade curricular “dissertação” do 
Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social de: 

5.1. Cátia Alexandra Rodrigues Caçador 
5.2. Maria João Soares Valente 
5.3. Tânia Sofia Bernardo da Graça 
5.4. Maria do Céu Santos Freire 
6. Foram aprovados os programas das unidades curriculares – 2º semestre, ano letivo 2015/2016 – do Mestrado em 

Gestão de Organizações de Economia Social. 
A Presidente do CTC 

Ana Costa  

 
 


