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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DA ATA DE REUNIÃO 
 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

N.º 89/2018 
 

Aos treze dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezoito, pelas dezassete horas e 

trinta minutos, teve início a reunião ordinária do Conselho Pedagógico da Escola 

Superior de Gestão e Tecnologia do Instituto Politécnico de Santarém (ESGTS).  

 

Ordem de Trabalhos conforme convocatória: 

Ponto 1. Informações.  

Ponto 2. Pronúncia, ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 8º do Regulamento Interno 

do Conselho Pedagógico, sobre o Calendário Escolar para o ano letivo de 2018/19. 

Ponto 3. Pronúncia sobre «Regulamento de Frequência e Avaliação do Curso de 

Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde».  

Ponto 4. Outros assuntos.  

 

Esta é uma reunião em segunda convocatória, já que a primeira com a data de sete de 

junho, não se realizou por não se verificar a existência de quórum. 

Assim, o estabelecimento do quórum mínimo de funcionamento fixou-se em 13 

membros, de um total de 36 elementos em condições de participação efetiva. 

A reunião em segunda convocatória poderá funcionar com quórum deliberativo, ao 

abrigo do nº3 do art.º 29º do CPA, «… desde que esteja presente um terço dos seus 

membros com direito a voto». 

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

João Samartinho, deu início à reunião, entrando-se de imediato no ponto um da 

Ordem de Trabalhos.  

Ponto 1. Informações. 

--sem deliberações— 

 

Ponto 2. Pronúncia, ao abrigo da alínea c), nº 1 do artigo 8º do Regulamento Interno 

do Conselho Pedagógico, sobre o Calendário Escolar para o ano letivo de 2018/19. 

A proposta foi aprovada por unanimidade, com catorze votos. 

 

Ponto 3. Pronúncia sobre «Regulamento de Frequência e Avaliação do Curso de 

Mestrado em Gestão de Unidades de Saúde».  
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O Regulamento foi aprovado por unanimidade, com treze votos. 

 

Ponto 4. Outros assuntos 

--sem deliberações-- 

 

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

quinze minutos da qual, para que conste, se lavrou a presente Ata, que depois de lida 

foi aprovada por unanimidade com 14 (catorze) votos.  

 

 
Santarém, aos 13 dias do mês de junho de 2018 
 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico O Secretário 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
João Samartinho Dário Rodrigues 

 


