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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DE ATA DE REUNIÃO 
 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

N.º 90/2018 
 

Aos catorze dias do mês de novembro, 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 (ESGTS) do Instituto Politécnico de Santarém.  

 

Ordem de Trabalhos conforme convocatória: 

 
Ponto 1. Informações.  
Ponto 2. Pronúncia, ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 8º, do Regulamento 
Interno do Conselho Pedagógico, sobre a queixa apresentada por aluno da 
Licenciatura em Gestão de Empresas, regime Pós-Laboral, da ESGTS, relativamente à 
Unidade Curricular de Marketing II: Deliberação da Proposta do Grupo de Trabalho 
constituído na reunião da Comissão Coordenadora de 18 de setembro de 2018; 
Ponto 3. Pronúncia do Conselho Pedagógico da ESGT relativa ao procedimento de 
acesso à condição de estudante em situação especial (regimes especiais): Retificação 
da proposta aprovada na reunião da Comissão Coordenadora de 18 de setembro de 
2018.  
Ponto 4. Outros assuntos.  

 
Tendo-se verificado manifesto lapso de escrita (n.º 1, art.º 174 do Código do Processo 
Administrativo (CPA)) o mesmo é agora corrigido devendo no ponto 2 da ordem de 
trabalhos ler-se «Pronúncia, ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 8º, do Regulamento 
Interno do Conselho Pedagógico, sobre a queixa apresentada por aluno da Licenciatura 
em Gestão de Empresas, regime Pós-Laboral, da ESGTS, relativamente à Unidade 
Curricular de Empreendedorismo: Deliberação da Proposta do Grupo de Trabalho 
constituído na reunião da Comissão Coordenadora de 13 de setembro de 2018;» 
Igualmente, relativamente a manifesto lapso de escrita na data da Reunião da 
Comissão Coordenadora (n.º 1, art.º 174 do CPA) o mesmo é agora corrigido devendo 
no ponto 3 da ordem de trabalhos ler-se «Pronúncia do Conselho Pedagógico da ESGT 
relativa ao procedimento de acesso à condição de estudante em situação especial 
(regimes especiais): Retificação da proposta aprovada na reunião da Comissão 
Coordenadora de 13 de setembro de 2018.» 
 
A Ordem de Trabalhos passou a ter a seguinte redação: 

 
Ponto 1. Informações.  
Ponto 2. Pronúncia, ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 8º, do Regulamento 
Interno do Conselho Pedagógico, sobre a queixa apresentada por aluno da 
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Licenciatura em Gestão de Empresas, regime Pós-Laboral, da ESGTS, relativamente 
à Unidade Curricular de Empreendedorismo: Deliberação da Proposta do Grupo de 
Trabalho constituído na reunião da Comissão Coordenadora de 13 de setembro de 
2018;  
Ponto 3. Pronúncia do Conselho Pedagógico da ESGT relativa ao procedimento de 
acesso à condição de estudante em situação especial (regimes especiais): 
Retificação da proposta aprovada na reunião da Comissão Coordenadora de 13 de 
setembro de 2018.  
Ponto 4. Outros assuntos.  

 

O Presidente do Conselho Pedagógico, Professor João Samartinho, referiu que sendo 

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

novembro de 2018, não se realizou por falta de quórum (Anexo B), poderá funcionar, 

ao abrigo do nº 3 do artigo 29º do CPA, «desde que esteja presente um terço dos seus 

membros com direito a voto». 

Verificada a existência de quórum (13 membros, de um total de 36 elementos em 

condições de participação efetiva), o Presidente do Conselho Pedagógico deu início à 

reunião entrando de imediato no primeiro ponto Ordem de Trabalhos, informando 

que haveria lugar à leitura e aprovação da Ata desta reunião no final da mesma. 

 
Ponto 1. Informações. 

--sem deliberações-- 

 

Ponto 2. Pronúncia, ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 8º, do Regulamento 
Interno do Conselho Pedagógico, sobre a queixa apresentada por aluno da 
Licenciatura em Gestão de Empresas, regime Pós-Laboral, da ESGTS, relativamente 
à Unidade Curricular de Empreendedorismo: Deliberação da Proposta do Grupo de 
Trabalho constituído na reunião da Comissão Coordenadora de 13 de setembro de 
2018. 

O Conselho Pedagógico pronunciou-se favoravelmente relativamente ao parecer do 
grupo de trabalho, com 9 (nove) votos a favor e 7 (sete) votos contra. 

 

Ponto 3. Pronúncia do Conselho Pedagógico da ESGT relativa ao procedimento de 
acesso à condição de estudante em situação especial (regimes especiais): 
Retificação da proposta aprovada na reunião da Comissão Coordenador de 13 de 
setembro de 2018. 

O Conselho Pedagógico aprovou um parecer favorável relativamente aos prazos 

considerados na proposta apresentada, por unanimidade, com 16 (dezasseis) votos. 

 

Ponto 4. Outros assuntos. 

--sem deliberações-- 
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas dezoito horas e 

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

membros, foi aprovada, por unanimidade, com 16 (dezasseis) votos e vai ser assinada 

pelo Presidente do Conselho Pedagógico e pela Secretária.  

 
Santarém, aos 14 dias do mês de novembro de 2018 
 
 

O Presidente do Conselho Pedagógico A Secretária 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
João Samartinho Goreti Dâmaso 

 


