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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações  

2. Deliberar sobre proposta de Acta nº 2/2015 da reunião de 31 de Julho 

3. Eleição do subcoordenador do Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão 

4. Deliberar sobre proposta de DSD 2015/2016: 

4.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais (DCSO) 

4.2. Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) 

4.3. Departamento de Informática e Métodos Quantitativos (DIMQ) 

4.4. Departamento de Marketing e Recursos Humanos (DMRH) 

5. Deliberar sobre alteração ao plano de estudos do Mestrado em Sistemas de Informação de Gestão. 

Foram introduzidos, por unanimidade, 3 pontos à OT: 

6. Homologação das listas ordenadas finais dos candidatos aos Mestrados da ESGT e à Pós-Graduação em 

Gestão de Unidades de Saúde. 

7. Abertura de segunda fase de candidaturas aos Mestrados em Contabilidade e Finanças, em Gestão de 

Organizações de Economia Social e em Marketing, bem como, ao curso de Pós-Graduação em Gestão de 

Unidades de Saúde. 

8. Abertura da 3ª fase do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior. 

Deliberações 

2. Deliberar sobre proposta de Acta nº 2/2015 da reunião de 31 de Julho - Aprovada, por maioria. 

3. Eleição do subcoordenador do Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão – Foi eleito, por proposta 

do Coordenador do MSIG, por escrutínio secreto e por maioria, o Prof. Adjunto João António Marujo Nascimento, como 

subcoordenador do MSIG. 

4. Deliberar sobre proposta de DSD 2015/2016: 

4.1. Departamento de Ciências Sociais e Organizacionais (DCSO) 

Foi aprovada, por unanimidade, a DSD para as três áreas científicas do DCSO 

4.2. Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) 

Foi aprovada, por unanimidade, a DSD para as três áreas científicas do DCF 

4.3. Departamento de Informática e Métodos Quantitativos (DIMQ) 

Foi aprovada, por unanimidade, a DSD para as duas áreas científicas do DIMQ 

4.4. Departamento de Marketing e Recursos Humanos (DMRH) 

Foi aprovada, por maioria, a DSD para a área científica de GRH do DMRH 

Não foi aprovada a DSD para a área científica de MKT do DMRH 

O ponto 5 foi adiado para reunião seguinte. 

6. Homologação das listas ordenadas finais dos candidatos aos Mestrados da ESGT e à Pós-Graduação em 

Gestão de Unidades de Saúde - Foram homologadas, por unanimidade, as listas ordenadas finais dos 

candidatos aos mestrados em Contabilidade e Finanças, em Empreendedorismo, em Gestão de Organizações 
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de Economia Social, em Gestão de Organizações de Economia Social – estudante internacional, em Marketing 

e à Pós-Graduação em Gestão de Unidades de Saúde. 

7. Abertura de segunda fase de candidaturas aos Mestrados em Contabilidade e Finanças, em Gestão de 

Organizações de Economia Social e em Marketing, bem como, ao curso de Pós-Graduação em Gestão 

de Unidades de Saúde - A proposta foi aprovada por unanimidade. 

8. Abertura da 3ª fase do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior - Foi aprovada, por 

unanimidade, a abertura da 3ª fase do concurso nacional devendo ser colocadas a esta fase do concurso 

apenas as licenciaturas com vagas sobrantes e após colocação dos candidatos dos concursos especiais e dos 

regimes especiais de mudança de par/instituição. 

A Presidente  

Ana Costa 

 

 

 

 

 


