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Ordem de Trabalhos (OT) 

1. Informações  

2. Deliberar sobre proposta de regulamento dos coordenadores de curso de 1º ciclo 

3. Homologar a lista de candidatos ao Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão. 

4. Deliberar sobre proposta de contratação de 

4.1. Márcio João Carapinha Rosado Martins 

4.2. Luís Manuel Teixeira Barata 

5. Deliberar sobre proposta de alteração contratual de Cecília Maria Beecher Martins 

6. Deliberar sobre ajustamentos à DSD 2015/2016 – áreas de Contabilidade e de Marketing 

7. Ratificação das alterações ao plano de estudos do Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão  

8. Ratificação da proposta de alteração do plano de estudos do Mestrado em Marketing 

9. Deliberar sobre relatório de reconhecimento de especialista – Juvenal da Silva Melo 

10. Deliberar sobre proposta de alteração do plano de estudos da licenciatura em Gestão de Empresas. 

11. Deliberar sobre proposta de regulamento de estágio do Mestrado em Gestão de Organizações de Economia 

Social 

Deliberações 

2. Deliberar sobre proposta de regulamento dos coordenadores de curso de 1º ciclo 

Considerando a quantidade de propostas de alteração e as muitas dúvidas levantadas pela proposta em discussão, 

a Presidente do CTC decidiu adiar este ponto da OT para uma próxima reunião de modo a que o regulamento 

possa ser reformulado. 

3. Homologar a lista de candidatos ao Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão  

Foi homologada a lista de candidatos ao Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão, por unanimidade. 

4. Deliberar sobre proposta de contratação de: 

4.1. Márcio João Carapinha Rosado Martins  

A proposta de contratação foi aprovada, por maioria. 

4.2. Luís Manuel Teixeira Barata  

A proposta de contratação foi aprovada, por unanimidade.  

5. Deliberar sobre proposta de alteração contratual de Cecília Maria Beecher Martins  

A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. 

6. Deliberar sobre ajustamentos à DSD 2015/2016 – áreas de Contabilidade e de Marketing  

Os ajustamentos foram aprovados, por unanimidade. 

7. Ratificação das alterações ao plano de estudos do Mestrado em Sistemas de Informação para a Gestão  

As alterações foram ratificadas, por unanimidade. 
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8. Ratificação da proposta de alteração do plano de estudos do Mestrado em Marketing 

A proposta foi ratificada, por unanimidade. 

9. Deliberar sobre relatório de reconhecimento de especialista – Juvenal da Silva Melo  

A proposta foi aprovada, por unanimidade. 

10. Deliberar sobre proposta de alteração do plano de estudos da licenciatura em Gestão de Empresas 

A proposta foi aprovada, por unanimidade. 

11. Deliberar sobre proposta de regulamento de estágio do Mestrado em Gestão de Organizações de 

Economia Social 

A proposta de regulamento foi aprovada, por unanimidade. 

A Presidente do CTC deu por encerrada a reunião pelas dezoito horas e cinquenta e cinco minutos. 

A Presidente 

Ana Costa 

 

 


