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

------------SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM, DE 11 JUNHO DE 2013---- ---------- 

----------------------------------------ATA Nº 16/2013------------------------------------------  

 

Aos onze dias do mês de junho 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.-------------------------------------------- 

A reunião foi presidida pela Presidente do CP, Prof. Adjunta Maria Antonieta 
Borges Soares e Simas Santana que iniciou a sessão solicitando a inclusão de um 
ponto três na ordem de trabalhos, “Alteração ao REI”. Esta proposta de alteração 
foi aprovada por unanimidade com 19 votos, tendo a reunião prosseguido com a 
seguinte ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------  

1. Informações; -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovação da ata da reunião anterior; ---------------------------------------------------  
3. Alteração ao REI; ------------------------------------------------------------------------------ 
4. Apreciação de calendários escolares; ----------------------------------------------------- 
5. Aprovação de regimes de avaliação; ------------------------------------------------------ 
6. Avaliação dos cursos de licenciatura, mestrado e CET´s; ---------------------------- 
7. Curso de Tecnologia Alimentar - Apresentação e apreciação da estrutura 
curricular; ----------------------------------------------------------------------------------------- 
8. Outros assuntos.-------------------------------------------------------------------------------  
 

No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos “Informações” a Presidente 
do CP bem como o restante Conselho não mencionaram informações.-------------- 

Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, “Aprovação da ata da reunião 
anterior”, a qual foi aprovada por maioria, com 1 abstenções (20 votantes).------ 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, “Apresentação e aprovação 
de propostas de alteração ao Regulamento Escolar Interno”, o Conselho 
Pedagógico da ESAS, aprovou por unanimidade, com  carácter de exceção e a ser 
aplicado no presente ano letivo, o documento  enviado pela Direcção, com 
entrada nº 1599 de 03/06/2013 referente à proposta apresentada pelos 
Coordenadores dos Cursos de Engenharia Agronómica, Engenharia Alimentar e 
Engenharia da Produção Animal, relativa ao “Regime de transição de 
Licenciaturas”.------------------------------------------------------------------------------------ 
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No ponto quatro da ordem de trabalhos, “Parecer sobre Calendários Escolares”, 
foi apenas apresentado o calendário para os cursos de Licenciatura ao qual foi 
dado o parecer favorável, com 14 votos a favor, 3 votos contra e 4 abstenções. --- 

Ficou decidido que os calendários dos mestrados seriam apresentados na 
próxima reunião de CP, devendo, em princípio, estes cursos iniciar as atividades 
a 30 de Setembro. De modo idêntico ficou decidido o início das atividades letivas 
para os vários cursos de CET também a 30 de Setembro. ------------------------------- 

Passou-se, de seguida, ao ponto cinco da ordem de trabalhos “Aprovação de 
regimes de avaliação” das Unidades Curriculares (UC) do Mestrado em Produção 
e Tecnologia Animal. Contudo, dado se ter verificado que os regimes de avaliação 
em algumas UC, apresentavam um conteúdo pouco esclarecedor, a Presidente do 
CP propôs que as fichas das UC fossem aferidas em reunião de curso, tendo a sua 
aprovação sido adiada para a reunião seguinte. ------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto seis da ordem de trabalhos “Avaliação dos cursos de 
licenciatura, mestrado e CET´s;” a Presidente do CP apelou aos docentes e 
estudantes o preenchimento dos inquéritos na plataforma Sigarra, referiu ainda 
que existiam muitos alunos que continuavam a não ter acesso aos inquéritos, 
situação essa que não era nova, mas sim reincidente. A Srª Presidente mencionou 
que era benéfico a diminuição do número de questões do inquérito para permitir 
agilizar o processo. De um modo geral, a avaliação global foi bastante positiva, tal 
como referiu a Srª Presidente.----------------------------------------------------------------- 

No ponto sete da ordem de trabalhos “Curso de Tecnologia Alimentar -
Apresentação e apreciação da estrutura curricular”, a Presidente do CP passou a 
palavra à Coordenadora do Curso, Professora Fernanda Pires, que referiu que a 
proposta de alteração da denominação do curso de Engenharia Alimentar para 
Technologia Alimentar, solicitada à Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior (A3ES), levou a várias adequações das UC, nomeadamente ao 
nível das UC optativas. A estrutura do curso passou a ter um curriculum de 
caráter mais fixo e alguns ECTS foram alterados. De qualquer forma, a Professora 
Fernanda considerou que estas modificações não terão influência no futuro, pois 
a formação será mais abrangente permitindo maior flexibilidade dos 
profissionais do setor alimentar.------------------------------------------------------------ 

Dando cumprimento ao ponto oito da ordem de trabalhos “Outros assunto”, a 
Equiparada a Assistente Anabela Grifo referiu que no presente ano letivo, as 
aulas de informática funcionaram com 40 alunos, em salas equipadas com 
apenas 10 computadores, situação esta que não permitiu, nem permite que os 
estudantes adquiram as competências desejadas. A Professora Ana Neves, como 
Coordenadora do Curso de NHQA, mencionou que existiam dois exames 
marcados para um dia de greve geral. Neste sentido, solicitou ao CP a alteração 
dessas datas, devido à dificuldade de deslocação dos estudantes até à Escola. A 
Presidente do CP referiu que o calendário de exames foi publicado antes do 
anúncio de greve e que nada garantia que a greve não fosse desmarcada. A Srª 
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Presidente referiu ainda que as datas dos exames não devem ser alteradas por 
questões externas à Escola. ------------------------------------------------------------------- 

Não existindo outros assuntos a tratar a estudante Joana Vaz propôs aprovação 
da ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade. ----------------------------------  

A mesma vai ser assinada pela Presidente do CP, Professora Adjunta Maria 
Antonieta Borges Soares Simas Santana e pela Secretaria Equiparada a 
Assistente do 2º Triénio Maria Margarida da Costa Ferreira Correia de Oliveira --  

 

 

____________________________________________________________ 

 

(A Presidente do Conselho Pedagógico) 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

(A Secretária do Conselho Pedagógico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


