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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA DE REUNIÃO  

 
CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

Nº 3/2020 
 

Aos dezasseis dias do mês de dezembro, do ano de dois mil e vinte, pelas dezoito horas e 

dez minutos, o Presidente do Conselho Pedagógico, Professor João Samartinho, verificada 

a existência de quórum, deu início à reunião extraordinária em vídeo conferência ao abrigo 

do artigo 240-A do Código do Procedimento Administrativo, na sua redação atual 

(https://videoconf-colibri.zoom.us/i/7334895845) com a seguinte ordem de trabalhos (OT): 

 

Ponto único: Deliberar sobre proposta de prorrogação excecional do prazo de entrega dos 

Relatórios Finais dos Cursos de Licenciatura da ESGTS das Unidades Curriculares Projeto 

Aplicado / Estágio. 

 

Verificada a existência de quórum, o Presidente do Conselho Pedagógico, informou que 

haveria lugar à aprovação da ata desta reunião no final da mesma e deu início à reunião 

entrando-se de imediato no ponto único Ordem de Trabalhos. 

 

Ponto único: Deliberar sobre proposta de prorrogação excecional do prazo de entrega dos 

Relatórios Finais dos Cursos de Licenciatura da ESGTS das Unidades Curriculares Projeto 

Aplicado / Estágio. 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico passou de imediato à votação da proposta, que foi 

aprovada por unanimidade. 

 

O Conselho Pedagógico votou por unanimidade com 16 (quinze) membros presentes.  

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas vinte horas e quinze 

minutos. Lavrou-se a presente ata, que posta à aprovação de todos os membros foi provada, 

por unanimidade, com 16 (quinze) votos e vai ser assinada pelo Presidente do Conselho 

Pedagógico e pela Secretária. 
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Santarém, aos dezasseis dias do mês de dezembro de 2020 

 

 

O Presidente do Conselho 

Pedagógico 

A Secretária 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

João Samartinho Ana Cristina Gomes 

 

 

 


