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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações 

2. Deliberar sobre avaliação do período experimental do Professor adjunto Nuno Francisco Mendes Santos Jorge. 

3. Eleição do subcoordenador Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social 

4. Deliberar sobre procedimentos das provas públicas de avaliação da competência pedagógica e técnico-científica 

(artº 6º do decreto-lei nº 45/2016, de 17 de agosto) requeridas pelos docentes:  

4.1. José Carlos de Almeida Maurício Nunes 

4.2. Maria Filipa da Silva Ferreira de Lima Miranda Nogueira 

5. Deliberar sobre ajustamentos à DSD 2016/2017 

6. Apreciação preliminar de criação do TeSP em Gestão Comercial e Vendas 

7. Deliberar sobre Regulamento da Coordenação de Curso – 1º Ciclo. 

Deliberações 

2. Deliberar sobre avaliação do período experimental do Professor adjunto Nuno Francisco Mendes Santos 

Jorge. 

Realizada a votação por escrutínio secreto, foi aprovada a proposta do avaliador relativa ao período experimental do 

Professor adjunto Nuno Francisco Mendes Santos Jorge com sete votos a favor e um branco.  -----------------------------  

3. Eleição do subcoordenador Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social 

O coordenador do Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social, Prof. Nuno Jorge, apresentou os motivos 

pelos quais propõe para desempenhar o papel de subcoordenador o Prof. Pedro Oliveira.  ----------------------------------  

Realizada a votação por escrutínio secreto foi eleito, por unanimidade, o Prof. Pedro Oliveira para subcoordenador do 

Mestrado em Gestão de Organizações de Economia Social.  --------------------------------------------------------------------------  

4. Deliberar sobre procedimentos das provas públicas de avaliação da competência pedagógica e técnico-

científica (artº 6º do decreto-lei nº 45/2016, de 17 de agosto) requeridas pelos docentes:  

Foi aprovada por maioria, com as alterações sugeridas pelos membros do CTC, a proposta de procedimentos das provas 

públicas de avaliação da competência pedagógica e técnico-científica.  ------------------------------------------------------------  

5. Deliberar sobre ajustamentos à DSD 2016/2017 

A presidente do CTC informou que os ajustamentos apenas se verificam no DIMQ.  -------------------------------------------  

Colocados à votação os ajustamentos à DSD 2016/2017 foram aprovados por maioria.  --------------------------------------  

6. Apreciação preliminar de criação do TeSP em Gestão Comercial e Vendas 

A convite da presidente do CTC compareceram na reunião os autores da proposta em apreço Profs. Dário Rodrigues, 

Fernando Gaspar, José Figueiredo e Vítor Antunes, que a apresentaram.  --------------------------------------------------------  

Colocada a votação, foi aprovada por unanimidade a apreciação preliminar da criação do TeSP em Gestão Comercial e 

Vendas, devendo a proposta final voltar a este Conselho para aprovação, antes de ser submetido o pedido de registo à 

DGES.. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Deliberar sobre Regulamento da Coordenação de Curso – 1º Ciclo. 

Após debate foi aprovado, por unanimidade, o Regulamento da Coordenação de Curso – 1º Ciclo incorporando as 

sugestões apresentadas pelos membros do CTC. ----------------------------------------------------------------------------------------  

A Presidente  

Ana Costa 

 

 


