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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA DE REUNIÃO 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

N.º 1-2020 
 

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte, pelas dezasseis horas 30 

minutos, na sequência da reunião do CTC, teve início a reunião ordinária do Conselho 

Pedagógico da Escola Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de 

Santarém.  

 

Ordem de Trabalhos conforme convocatória: 

Ponto 1 – Informações; 

Ponto 2 - Pronuncia sobre a proposta de criação do Curso Técnico Superior Profissional em 

Marketing Digital ao abrigo da alínea g) do nº1 do artº 38º dos Estatutos da ESGT e da 

alínea g) do artº6º do Regulamento Interno do Conselho;  

Ponto 3 -Outros assuntos.  

 

O estabelecimento do quórum mínimo de funcionamento fixou-se em 19 (dezanove) 

membros de um total de 36 (trinta e seis) membros em condições de participação efetiva. 

 

Verificada a existência de quórum, o Presidente do Conselho Pedagógico, Professor João 

Samartinho, informou que haveria lugar à aprovação da ata desta reunião no final da mesma 

e deu início à reunião entrando-se de imediato no primeiro ponto Ordem de Trabalhos. 

 

Ponto 1 – Informações 

--sem deliberações-- 

 

Ponto 2 - Pronuncia sobre a proposta de criação do Curso Técnico Superior Profissional em 

Marketing Digital ao abrigo da alínea g) do nº1 do artº 38º dos Estatutos da ESGT e da 

alínea g) do artº6º do Regulamento Interno do Conselho;  

  

 

 

mailto:correio@esg.ipsantarem.pt
http://www.esg.ipsantarem.pt/


INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM 
Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém 

 

Complexo Andaluz – Apartado 295 – 2001-904 SANTARÉM 

Tel.: 243 303 200 – E-mail: correio@esg.ipsantarem.pt – URL: www.esg.ipsantarem.pt  

  

Mod.61.R03-21-12-2018 Página 2 de 2 

  

O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente por unanimidade, com 23 (vinte e 

três votos), relativamente à proposta de criação do Curso Técnico Superior Profissional em 

Marketing Digital ao abrigo da alínea g) do nº1 do artº 38º dos Estatutos da ESGT e da 

alínea g) do artº6º do Regulamento Interno do Conselho;  

 

Ponto 3 – Outros assuntos. 

--sem deliberações-- 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezassete horas. Lavrou-

se a presente ata, que, posta à aprovação de todos os membros, foi aprovada, por 

unanimidade, com 23 (vinte a três votos) votos e vai ser assinada pelo Presidente do  

 
Santarém, aos 15 dias do mês de janeiro de 2020 
 
 

O Presidente do Conselho 
Pedagógico 

A Secretária 

 
______________________________ 

 
______________________________ 

João Samartinho Ana Cristina Gomes 
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