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

------------SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM, DE 19 SETEMBRO DE 2013---- ---- 

----------------------------------------ATA Nº 17/2013------------------------------------------  

 

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, pelas catorze 
horas 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 seis na ordem de trabalhos, “Apreciação dos calendários escolares e a 
alteração do ponto cinco para “Alteração aos Regulamentos Escolares”. Esta 
proposta de alteração foi aprovada por unanimidade com 25 votos, tendo a 
reunião prosseguido com a seguinte ordem de trabalhos:-------------------------------  

1. Informações; -----------------------------------------------------------------------------------  
2. Aprovação da ata da reunião anterior; ---------------------------------------------------  
3. Apreciação dos horários do semestre ímpar 2013-2014 
4. Aprovação de regimes de avaliação 
5. Alterações aos Regulamentos Escolares internos 
6. Apreciação dos calendários escolares 
7. Outros Assuntos. 
 
No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos “Informações” a Presidente 
do CP solicitou à Sra Sub-Directora, que se encontrava como convidada, 
informações sobre o estado actual da ESAS, no que respeita a candidaturas, 
funcionamento do primeiro ano e algumas calendarizações de actividades de 
integração dos novos estudantes.------------------------------------------------------------- 

O coordenador do curso de Engenharia do Ambiente, informou que o presente 
curso se encontrava a funcionar em regime diurno, tendo-se estabelecido um 
regime de transição.----------------------------------------------------------------------------- 

Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, “Aprovação da ata da reunião 
anterior”, a qual foi aprovada por maioria, com 2 abstenções (27 votantes).------ 

Relativamente ao ponto três da ordem de trabalhos, “Apreciação dos horários do 
semestre ímpar 2013-2014”, utilizou-se a metodologia de analisar e dar parecer 
aos horários relativos a cada semestre. A todos os horários apresentados foi 
dado parecer favorável por unanimidade. Relativamente ao horário do 5º 
semestre da licenciatura em Engenharia Alimentar, foi referido que as optativas 
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de Análise Sensorial e Enologia se encontravam coincidentes, ficando a 
Coordenadora de Curso responsável pela resolução desta situação. ------------------ 

No ponto quatro da ordem de trabalhos “Aprovação de regimes de avaliação”, foi 
colocada à aprovação do Conselho o regime de avaliação da UC de  Microbiologia 
I dos cursos de Produção Animal e Agronomia, tendo sido aprovado por 
unanimidade com 22 votos; Relativamente às UC do Curso de Licenciatura em 
Tecnologia Alimentar foram aprovados, por unanimidade, os regimes de 
avaliação de Sustentabilidade Ambiental (22 votos), de Sistemas de Produção 
Animal e Vegetal (22votos), de Economia e de Engenharia de Processos (22 
votos); no curso de Engenharia Alimentar e no curso de Nutrição Humana e 
Qualidade Alimentar foram aprovados por unanimidade os regimes de avaliação 
das UC de Tecnologia dos Produtos de Origem Animal (23 votos) e de 
Toxicologia (21 votos).; os regimes de avaliação das UC de Hidráulica e de 
Tratamento de Águas Residuais do curso de Engª do Ambiente foram aprovados 
por unanimidade com 20 votos; os restantes regimes de avaliação do 1º ano dos 
novos cursos não foram apresentados, uma vez que se mantêm idênticos, 
alterando-se apenas as fichas relativamente aos códigos e designação dos cursos. 
Foram aprovados também por unanimidade, os regimes de avaliação de UC do 
curso de Mestrado em Produção e Tecnologia Animal, nomeadamente Tecnologia 
dos ovos e do mel (22 votos), Gestão, Marketing e Empreendedorismo (22 
votos), Higiene e Segurança na Produção Animal (24votos), Impacto Ambiental 
da Produção e Indústria Animal (24 votos), Produção Animal de Precisão (24 
votos), Planeamento e Delineamento Experimental (24 votos), Nichos de 
Mercado em Produção Animal (24 votos), Pescas e aquacultura (24 votos), 
Tecnologia dos Produtos da Pesca (24 votos), Tecnologia do leite (24 votos), 
Recursos genéticos e biotecnologia animal (23 votos); embora incompletos, 
foram votados por unanimidade, com 22 votos, os regimes de avaliação de 
Higiene e Segurança na Indústria Tecnologia da Carne e Gabinete de Ideias, 
tendo ficado o docente responsável de enviar as fichas completas. A ficha da UC 
de Estágio não foi votada, uma vez que se considerou que o seu conteúdo se 
encontrava inserido no regulamento dos mestrados do IPS. --------------------------- 

No que respeita ao ponto cinco da ordem de trabalhos, “Apresentação e 
aprovação de propostas de alterações ao Regulamento Escolar Interno (REI) das 
Licenciaturas”, o Conselho Pedagógico da Escola Superior Agrária de Santarém 
(ESAS), aprovou por unanimidade, e de acordo com o despacho emitido pelo 
Diretor a 8/8/2013, a alteração, com efeitos retroactivos a 2012/2013, do artigo 
4º do Regulamento Escolar Interno das licenciaturas, com introdução da alínea 
c), com o seguinte teor:--------------------------------------------------------------------------  

“Aos estudantes que tenham obtido creditações, para efeitos de inscrição no 3º 
ano, serão contabilizados todos os ECTS obtidos em qualquer ano lectivo.” -------- 
O Anexo IV do REI dos mestrados referente ao Regulamento do Projeto, Estágio e 
Dissertação do curso de mestrado em Produção e Tecnologia Animal não foi 
votado por se considerar que a proponente se encontrava ausente, ficando o 
mesmo agendado para a próxima reunião de CP. ----------------------------------------- 
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No ponto seis da ordem de trabalhos, “Apreciação dos Calendários Escolares”, foi 
apresentado o calendário para o curso de Mestrado em Tecnologia Alimentar o 
qual foi aprovado por unanimidade, com 18 votos.--------------------------------------- 

Dando cumprimento ao ponto sete da ordem de trabalhos “Outros assuntos”, a 
Professora Ana Neves referiu que lamentava o facto de à data ainda não se saber 
se os docentes contratados por esta Instituição teriam os seus contratos 
renovados.---------------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo outros assuntos a tratar a Professora Ana Neves propôs a 
aprovação da ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade, com 20 votos. --  

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 


