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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA DE REUNIÃO 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

Nº 1/2021 
 

Aos dezassete dias do mês de março, do ano de dois mil e vinte e um, pelas dezasseis 

horas, teve início a reunião extraordinária do Conselho Pedagógico da Escola Superior de 

Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém, realizada, ao abrigo do artigo 5º, 

número 1 da Lei nº 1A/2020, de 19 de março, em vídeo conferência, Sessão Colibri/Zoom  

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

 

Ponto Único: Eleição do Presidente do Conselho Pedagógico 

 

O estabelecimento do quórum mínimo de funcionamento fixou-se em 20 (vinte) membros de 

um total de quarenta 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 Ponto Único da Ordem de Trabalhos. 

 

Ponto Único - Eleição do Presidente do Conselho Pedagógico 

 

Apresentaram a sua candidatura os Professores Nuno Jorge e João Nascimento. 

 

 

Passou-se de imediato à eleição do Presidente do Conselho Pedagógico. A votação foi 

realizada por escrutínio secreto, tendo-se apurado os seguintes resultados: 

Votantes: 32 (trinta e dois) 

Votos no candidato Professor Nuno Jorge: 21(vinte e um)  

Votos no candidato Professor João Nascimento:10 (dez)   

Votos em branco: 1 (um) 

 

O Professor Nuno Jorge foi eleito por maioria absoluta dos membros com 21 (vinte e um) 

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

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

aprovada, por unanimidade, com 29 (vinte e nove) votos e vai ser assinada pelo Presidente 

do Conselho Pedagógico e pela Secretária.  

 

Santarém, aos dezassete dias do mês de março de 2021 

 

 

O Presidente do Conselho Pedagógico 

 

A Secretária 

 

______________________________ 

 

_____________________________ 

João Samartinho Ana Cristina Gomes 
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