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------------ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO PEDAGÓGICO DA ESCOLA-----------------------SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM, DE 30 DE OUTUBRO DE 2013---- -------------------------------------------ATA Nº 18/2013------------------------------------------

Aos trinta dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, pelas catorze horas
e quinze 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 alteração da
ordem de trabalhos, conforme documentos anteriormente enviados, com a
inclusão dos pontos sete e oito com o seguinte teor: ponto 7. “Apreciação e
votação do calendário escolar do mestrado em Agricultura Sustentável” e ponto
oito “Apreciação do horário do semestre ímpar do mestrado em Agricultura
Sustentável”, passando o ponto dos “Outros Assuntos” para ponto nove. Esta
proposta de alteração foi aprovada por unanimidade com 21 votos, tendo a
reunião prosseguido com a seguinte ordem de trabalhos:------------------------------1. Informações;-----------------------------------------------------------------------------------2. Aprovação da ata da reunião anterior; --------------------------------------------------3. Apreciação e aprovação de regimes de avaliação; -----------------------------------4. Apreciação e aprovação do Regulamento Escolar Interno dos CET; ---------------5. Apreciação e parecer sobre novas ofertas formativas; -------------------------------6. Apreciação e aprovação do relatório de atividades do CP, referente a 2013; ---7. Apreciação e votação do calendário escolar do mestrado em Agricultura
Sustentável;---------------------------------------------------------------------------------------8. Apreciação e votação do horário do semestre par do mestrado em Agricultura
Sustentável;---------------------------------------------------------------------------------------9. Outros assuntos. ------------------------------------------------------------------------------No que respeita ao ponto um da ordem de trabalhos “Informações” a Presidente
do CP informou que a Professora margarida Oliveira tinha realizado as suas
provas de doutoramento no passado dia vinte e cinco, tendo sido aprovada com
distinção. Aproveitou para lhe dar publicamente os parabéns. A Professora Ana
Silva Pereira informou que recebeu um mail de um ex aluno, director de uma
empresa em Itália, congratulando-se pelo sucesso alcançado pelos antigos alunos
dentro e fora de Portugal. A Professora Fernanda ribeiro informou que iria
decorre a 19 de novembro umas jornadas de empreendedorismo na Escola
Superior de Gestão e Tecnologia. A Presidente retomou este ponto informando
que tinha sido solicitada pela Vice-Presidente do IPS para indicar 5 nomes de
estudantes que estivessem interessados em efectuar uma acção de formação de
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mediadores a 13 de novembro, ficando combinado para depois da reunião a
indicação desses nomes . Informou ainda que as eleições para o próximo CP
iriam decorrer no dia 11 do próximo mês, aproveitando para agradecer a todos
os membros deste CP a sua participação. --------------------------------------------------Passou-se ao ponto dois da ordem de trabalhos, “Aprovação da ata da reunião
anterior”, a qual foi aprovada por unanimidade (21 votantes).------------------------No ponto três da ordem de trabalhos, “Apreciação e aprovação de regimes de
avaliação” foi colocado à votação o regimes de Ecologia dos cursos de
licenciatura em Engª do Ambiente, Agronomia e Produção Animal, tendo o
Professor João Gago justificado a alteração por passar a ser uma UC transversal a
estes cursos e do 1º ano para os dois últimos cursos referidos anteriormente.
Foram também apresentadas as propostas de alteração do regime de avaliação
de Anatomofisiologia I do curso de licenciatura em Nutrição Humana e Qualidade
Alimentar e Alimentação Saúde Pública do mestrado em Tecnologia Alimentar,
tendo as respectivas coordenadores de curso justificado as alterações por ter
havido mudança de colaboração de docentes. Foi também apresentada a
proposta de alteração ao regime de avaliação da UC de Planeamento e
Desenvolvimento Experimental, do mestrado em Tecnologia Alimentar. Todos
estes regimes foram aprovados por unanimidade com 21 votos favoráveis. Os
regimes de avaliação das UC do mestrado em Agricultura Sustentável foram
apresentados pela Coordenadora do curso, Professora Ana Ambrósio, tendo sido
aprovados por unanimidade com 21 votos os regimes das UC de Biodiversidade,
Conservação e Gestão de Recursos Naturais e Delineamento Experimental e
Análise Estatística; com 22 votos a favor e por unanimidade, foram aprovados os
regimes de avaliação de Economia e Politicas Agrárias e Ambientais, Sistemas de
Produção I e Tecnologias de Informação em Agricultura. ------------------------------No ponto quatro da ordem de trabalhos, Apreciação e aprovação do
Regulamento Escolar Interno dos CET, o mesmo foi votado por unanimidade (21
votantes) após alterações sugeridas pela Professora Paula Azevedo. ---------------No ponto cinco da ordem de trabalhos, “Apreciação e parecer sobre novas
ofertas formativas”, e após esclarecimento de algumas questões relacionada com
o Mestrado em Agro-Silvo-Pastorícia Mediterrânica procedeu-se à votação do
parecer tendo o mesmo sido aprovado por unanimidade com 21 votos. ------------No ponto “Apreciação e aprovação do relatório de atividades do CP”, referente a
2013 (ponto seis) foi, após apresentação do relatório pela Presidente do CP, o
mesmo foi aprovado por unanimidade (21 votos). --------------------------------------No ponto sete da ordem de trabalhos, “Apreciação e votação do calendário
escolar do mestrado em Agricultura Sustentável”, o mesmo foi apresentado pela
Coordenadora do curso, Professora Ana Ambrósio, tendo merecido aprovação
por unanimidade (21 votantes).---------------------------------------------------------------
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O ponto oito da ordem de trabalhos, “Apreciação e votação do horário do
semestre par mestrado em Agricultura Sustentável”, foi também apresentado
pela Coordenadora do curso, Professora Ana Ambrósio, tendo merecido
aprovação por unanimidade (21 votantes).;-----------------------------------------------Dando cumprimento ao ponto nove da ordem de trabalhos “Outros assuntos” e
não existindo outros assuntos a tratar a Professora Paula Azevedo propôs a
aprovação da ata em minuta, que foi aprovada por unanimidade, com 21 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)

