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-----------ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA-------------  

----------SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM, DE 21 FEVEREIRO DE 2013---------  

------------------------------------------------ATA Nº 15/2013----------------------------------------  

Aos vinte e um dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e treze, pelas nove 

horas e trinta minutos, reuniu o Conselho Pedagógico (CP) da Escola Superior  

Agrária de Santarém (ESAS), na sala do referido órgão, com a seguinte ordem de 

trabalhos:------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Informações; --------------------------------------------------------------------------------------  

2. Aprovação da ata da reunião anterior; -----------------------------------------------------  

3. Apresentação e aprovação do relatório de atividades; --------------------------------  

4. Apresentação e aprovação do plano de atividades; ------------------------------------  

5. Apresentação e Parecer sobre os horários dos semestres par; ---------------------  

6. Alteração a Regimes de Avaliação; ---------------------------------------------------------  

7. Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------  

A reunião foi presidida pela Presidente do CP, Prof. Adjunta Maria Antonieta Borges 

Soares e Simas Santana que iniciou a sessão dando as boas vindas e procedendo à 

apresentação dos novos representantes eleitos para este órgão. -------------------------- 

No que respeita ao ponto 1 da ordem de trabalhos a Presidente do CP informou que 

em reunião dos órgãos da ESAS com o Presidente do IPS foi manifestado grande 

preocupação face aos cortes orçamentais previstos, os quais poderão comprometer 

o funcionamento de determinados cursos na ESAS. A Professora Adjunta Fernanda 

Pires informou que o CET em Qualidade Ambiental tinha sido autorizado e como tal 

iria ser uma oferta formativa para o ano letivo 2013/2014, tendo ainda mencionado 

que o curso de Engenharia Alimentar iria ter uma nova designação, a partir do ano 

letivo 2013/2014 (Tecnologia Alimentar). O Professor Coordenador Paulo Pardal 

também informou o CP que os cursos de Engenharia Agronómica e Engenharia da 

Produção Animal iriam ter nova designação passando a Licenciatura em Agronomia 

e Licenciatura em Produção Animal. ---------------------------------------------------------------- 
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O Professor Adjunto Luís Filipe referiu que na reunião de curso em Engenharia do 

Ambiente foram analisados os resultados da Avaliação da Qualidade; discutidos os 

planos de estudo das UC, calendarização de seminários no âmbito do curso e que 

tinha havido alteração do Coordenador de Curso. ---------------------------------------------- 

A estudante Tânia Amaral mencionou a existência de um problema ao nível de 

aproveitamento escolar na UC de viticultura (UC optativa para os estudantes de 

Engenharia Alimentar) o que levaria muitos estudantes a desistir dessa UC. No 

seguimento desta intervenção a Equiparada a Assistente Margarida Oliveira referiu a 

necessidade destes estudantes terem aproveitamento em UCs na área de Enologia 

e na área de Viticultura, ao abrigo do novo estatuto do Enólogo. Neste sentido a 

Professora Adjunta Fernanda Pires mencionou que iria sensibilizar, mais uma vez, 

os docentes da UC para a necessidade dos estudantes atingirem os objectivos 

mínimos da UC. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se ao ponto 2 da ordem de trabalhos, “Aprovação da ata da reunião 

anterior”, a ata nº 13/2012 foi aprovada por maioria, com 10 abstenções (26 

votantes) e, com votação idêntica, a ata nº14/2012 --------------------------------------------- 

No ponto 3 da ordem de trabalhos, “Apresentação e aprovação do relatório de 

atividades”, a Presidente do CP efetuou a sua apresentação. O Professor Adjunto 

Luís Fortunato referiu que a sua categoria deveria ser alterada. Não havendo mais 

nenhuma sugestão a incluir ou qualquer proposta de alteração procedeu-se à 

votação do documento distribuído, que foi aprovado por maioria, com 4 abstenções.- 

Passou-se, de seguida, ao ponto 4, “Apresentação e aprovação do plano de 

atividades”. Neste ponto foram sugeridas pequenas correções ao documento. A 

Equiparada a Assistente Margarida Oliveira sugeriu o levantamento dos diferentes 

regimes de avaliação em vigor nas diferentes unidades curriculares (UC), no sentido 

de se tentar uniformizar em 3 modelos distintos. A Professora Coordenadora Ana 

Neves opôs-se à sugestão pois considera que o CP não deve interferir nos regimes 

de avaliação das UC, dada as suas especificidades, referiu ainda que não é época 

nem tempo para este tipo de alterações. O mesmo foi referido pela Professora 

Adjunta Ana Ambrósio. A Presidente do CP fez notar que era uma competência do 
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CP aprovar os regimes de avaliação. A Professora Adjunta Fernanda Pires referiu 

que era importante a criação de 3 modelos de avaliação e reiterou a necessidade de 

se tornar obrigatória a admissão a exame, desde que o aluno se encontrasse inscrito 

na disciplina. A aluna Tânia Amaral referiu que, do ponto de vista dos estudantes, 

era importante este ponto referido anteriormente. No entanto, a Professora Adjunta 

Rosa Coelho mencionou que em exame final, nem sempre é possível avaliar os 

conhecimentos dos estudantes e que cada UC poderá ter as suas especificidades. 

Neste sentido a Presidente do CP colocou à votação a inclusão do levantamento dos 

vários regimes de avaliação das UC em funcionamento na ESAS, no plano de 

atividades do CP, o qual foi aprovado por unanimidade (26 votantes). --------------------  

No ponto 5 da ordem de trabalhos, “Apreciação e parecer sobre os horários dos 

semestres par”, utilizou-se a metodologia de analisar e dar parecer aos horários 

relativos a cada curso das licenciaturas. -----------------------------------------------------------  

Aos horários dos cursos de Engenharia Agronómica foi dado parecer favorável, com 

1 abstenção (27 votantes); Engenharia Agronómica Pós- Laboral, foi dado parecer 

favorável com 1 abstenção (23 votantes) mas, sem considerar a UC de Agricultura 

Biológica dado não estar em horário pós-laboral; Engenharia Alimentar foi dado 

parecer favorável com 1 abstenção (23 votantes); Nutrição Humana e Qualidade 

Alimentar foi dado parecer favorável com 1 abstenção (24 votantes); Engenharia da 

Produção Animal foi dado parecer favorável com 1 abstenção (23 votantes) e 

Engenharia do Ambiente foi dado parecer favorável com 1 abstenção (23 votantes). - 

Passou-se, de seguida, ao ponto 6 da ordem de trabalhos “Alteração a regimes de 

avaliação”. A votação dos regimes de avaliação, do curso de Engª do Ambiente, 

apresentados para alteração teve os seguintes resultados: Políticas e Direito do 

Ambiente – aprovado por unanimidade com 24 votos; Avaliação de Impacte 

Ambiental - aprovado por unanimidade com 24 votos; Hidrologia – aprovado por 

unanimidade com 23 votos; Monitorização, Auditorias e Análise de Risco - aprovado 

por unanimidade com 23 votos -----------------------------------------------------------------------  

Relativamente aos regimes de avaliação do Mestrado em Produção e Tecnologia 

Animal foram votadas as UC: Produção Animal de Precisão e Higiene e Segurança 
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na Produção Animal as quais foram aprovadas por unanimidade com 22 votos. A 

Professora Adjunta Paula Azevedo considerou que as restantes UC não se 

encontravam em condições para a apreciação do CP, tendo a Presidente sugerido 

que fossem elaboradas fichas de UC, segundo o modelo em vigor na ESAS, para 

posterior votação em CP. ------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto 7 da ordem de trabalhos, “Outros Assuntos”, e não existindo outros 

assuntos a tratar, a Professora Adjunta Marília Henriques propôs a aprovação da ata 

em minuta, tendo sido aprovada por unanimidade com 22 votos. ----------------------  

A mesma vai ser assinada pela Presidente do CP, Professora Adjunta Maria 

Antonieta Borges Soares Simas Santana e pela Secretária do CP, Equiparada a 

Assistente do 2º Triénio, Maria Margarida Oliveira. ---------------------------------------------  

 

  

  

________________________________________________________________  

  

(A Presidente do Conselho Pedagógico) 

  

  

________________________________________________________________  

  

(A Secretária do Conselho Pedagógico) 


