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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações 

2. Aprovação da acta nº 60 da reunião de 04 de Junho de 2014 

3. Deliberar sobre a constituição dos júris de selecção e seriação de candidaturas aos Mestrados em: 

3.1. Contabilidade e Finanças 

3.2. Empreendedorismo 

3.3. Gestão de Organizações de Economia Social 

3.4. Gestão Pública 

3.5. Marketing 

3.6. Sistemas de Informação de Gestão 

4. Designação de um professor para integrar o júri do concurso especial de acesso 2014/2015 do 

estudante internacional. 

5. Deliberar sobre a acção de formação extracurricular “Oficina de Programação 2014”. 

6. Deliberar sobre a fixação de vagas, condições de acesso, constituição de júri, critérios de selecção e 

seriação para os cursos de 1º ciclo (ano lectivo 2014/2015) para: 

6.1. Concurso nacional – regime geral de acesso 

6.2. Concursos especiais 

6.3. Regimes de mudança de curso e transferência 

6.4. Regimes especiais 

7. Deliberar sobre a proposta de nomeação de Coordenadores dos CETs em: 

7.1. Técnicas de Gestão 

7.2. Técnicas e Gestão de Marketing 

7.3. Tenologias e Programação de Sistemas Informáticos 

8. Deliberar sobre a proposta de constituição de júri, critérios de selecção e seriação dos candidatos aos 

CETs para o ano lectivo 2014/2015. 

8.1. Deliberar sobre a proposta de acesso aos cursos de licenciatura dos titulares de DET. 

9. Deliberar sobre a “Proposta de critérios de distribuição de serviço docente para 2014/2015”. 

10. Deliberar sobre as propostas de pós-graduações em: 

10.1. Estudos Europeus 

10.2. Gestão de Unidades de Saúde 

10.3. Gestão de Negócios Agro-Florestais (em conjunto com a ESAS) 

10.4. Gestão do Envelhecimento Ativo 

10.5. Gestão do Turismo 

10.6. Marketing Agroalimentar 

10.7. Internet Marketing 

10.8. Distribuição e Logística de Marketing 

10.9. Gestão de Exportações e Internacionalização 
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Deliberações 

2. Aprovação da acta nº 60 da reunião de 04 de Junho de 2014 

A acta nº 60 foi aprovada por maioria. 

3. As propostas de constituição dos júris de selecção e seriação de candidaturas aos Mestrados em: 

2.1. Contabilidade e Finanças 

2.2. Empreendedorismo 

2.3. Gestão de Organizações de Economia Social 

2.4. Gestão Pública 

2.5. Marketing 

2.6. Sistemas de Informação de Gestão 

foram aprovadas por unanimidade. 

4. A designação do Prof. Adjunto Filipe Madeira para integrar o júri do concurso especial de acesso 

2014/2015 do estudante internacional foi aprovada por unanimidade. 

5. A acção de formação extracurricular “Oficina de Programação 2014”, proposta pelo Prof. Adjunto 

Jorge Constantino foi aprovada por unanimidade. 

6. As propostas sobre a fixação de vagas, condições de acesso, constituição de júri, critérios de 

selecção e seriação para os cursos de 1º ciclo (ano lectivo 2014/2015) para: 

6.1. Concurso nacional – regime geral de acesso 

6.2. Concursos especiais 

6.3. Regimes de mudança de curso e transferência 

6.4. Regimes especiais 

foram aprovadas por maioria. 

7. As propostas de nomeação de Coordenadores dos CETs em: 

7.1. Técnicas de Gestão – Prof. Adjunto Emilio Mateus 

7.2. Técnicas e Gestão de Marketing – Prof. Adjunto Dário Rodrigues 

7.3. Tecnologias e Programação de Sistemas Informáticos – Prof. Adjunto Jorge Constantino. 

foram aprovadas por unanimidade. 

8. A proposta de constituição de júri, critérios de selecção e seriação dos candidatos aos CETs para o 

ano lectivo 2014/2015, foi aprovada por unanimidade. 

8.1. A proposta de acesso aos cursos de licenciatura dos titulares de DET foi aprovada por 

unanimidade. 

9. A “Proposta de critérios de distribuição de serviço docente para 2014/2015”, foi aprovada por 

maioria. 

O ponto 10 foi retirado. 

 A Presidente do CTC 

       Ana Costa 

 


