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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA DE REUNIÃO 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

N.º 3-2019 
 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e 

quarenta minutos, 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 de 1º ciclo de estudos – Licenciatura em 

Gestão de Marketing e respetivo plano de estudos;  

Ponto 3 - Pronuncia sobre a proposta de criação de 2º ciclo de estudos – Erasmus Mundus 

Master Joint Degree, em Sustainable Management and Smart Horizons (SMASH) (Gestão 

Sustentável e Horizontes Inteligentes) e respetivo plano de estudos.  

 

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, o 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 de 1º ciclo de estudos – Licenciatura em 

Gestão de Marketing e respetivo plano de estudos;  

 

O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente relativamente à proposta de criação 

de 1º ciclo de estudos – Licenciatura em Gestão de Marketing e respetivo plano de estudos, 

em função da votação unanime com 18 (dezoito) votos dos membros presentes. 
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Ponto 3 - Pronuncia sobre a proposta de criação de 2º ciclo de estudos – Erasmus Mundus 

Master Joint Degree, em Sustainable Management and Smart Horizons (SMASH) (Gestão 

Sustentável e Horizontes Inteligentes) e respetivo plano de estudos.  

 

O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente relativamente à proposta de criação 

2º ciclo de estudos – Erasmus Mundus Master Joint Degree, em Sustainable Management 

and Smart Horizons (SMASH) (Gestão Sustentável e Horizontes Inteligentes) e respetivo 

plano de estudos, em função da votação com 18 (dezoito) votos a favor e 1 (uma) abstenção 

dos membros presentes. 

 

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

após leitura e aprovação, por unanimidade, da respetiva Ata.  

A Ata foi aprovada, por unanimidade, com 20 (vinte) votos e vai ser assinada pelo 

Presidente do Conselho Pedagógico e pelo(a) Secretário(a).  

 

 
Santarém, aos 2 dias do mês de outubro de 2019 
 
 

O Presidente do Conselho 
Pedagógico 

A Secretária 

 
______________________________ 

 
______________________________ 

João Samartinho Ana Cristina Gomes 
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