
1 
 

 

CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

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

-------------SUPERIOR AGRÁRIA DE SANTARÉM, DE 20 FEVEREIRO DE 2014----------- 

---------------------------------------------------ATA Nº 2/2014----------------------------------------------- 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, pelas dez horas, 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. Apreciação e aprovação dos horários para o semestre par;----------------------------- 

4. Alteração a regimes de avaliação;--------------------------------------------------------------- 

5. Designação do representante dos docentes e do representante dos estudantes 

na comissão de horários;--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Alteração ao regulamento escolar interno;---------------------------------------------------- 

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

A reunião foi presidida pela Presidente, Prof. Adjunta Maria Antonieta Borges Soares e 

Simas Santana que iniciou a sessão referindo que o estudante João Machado pediu a 

renúncia ao cargo, pelo que o seu lugar iria ser ocupado pelo estudante suplente. 

Seguidamente, solicitou a inclusão de dois pontos na ordem de trabalhos, pelo que a 

mesma passou a ter a seguinte redação: --------------------------------------------------------------- 

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

2. Aprovação da ata da reunião anterior;--------------------------------------------------------- 
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3. Apreciação e aprovação dos horários para o semestre par;----------------------------- 

4. Alteração a regimes de avaliação;--------------------------------------------------------------- 

5. Designação do representante dos docentes e do representante dos estudantes 

na comissão de horários;--------------------------------------------------------------------------------- 

6. Designação do representante no gabinete de internacionalização da ESAS;------- 

7. Alteração ao regulamento escolar interno;---------------------------------------------------- 

8.     Aprovação do plano de atividades do CP para o ano de 2014;-------------------------- 

9. Outros assuntos.------------------------------------------------------------------------------------- 

tendo esta sido aprovada por unanimidade, com 23 votos.----------------------------------------- 

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

Institutos Politécnicos se encontram a preparar novas ofertas formativas. Contudo, a 

informação disponibilizada pela tutela ainda não é esclarecedora. Relativamente ao 

processo eleitoral para eleição do Presidente do IPS, foi informado a existência de dois 

candidatos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

tendo a ata nº 01/2014 sido aprovada por unanimidade com 25 votos.-------------------------- 

No ponto 3 da ordem de trabalhos, “Apreciação e aprovação dos horários para o 

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

a cada semestre. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aos horários do 1 º Ano dos diferentes cursos, foi dado parecer favorável com 1 

abstenção (26 votantes); do 2º Ano foi dado parecer favorável com 1 abstenção (26 

votantes) e do 3º Ano foi dado parecer favorável com 1 abstenção (27 votantes). Foi 

sugerido que no curso de Engenharia do Ambiente, Avaliação de Impacte Ambiental 

passasse das 18h30min para as 18h e no curso de Nutrição Humana e Qualidade 

Alimentar, a UC de Nutrigenómica fosse alterada de 2ª feira para 6ª feira. Os horários 

dos Mestrados em Tecnologia Alimentar e Agricultura Sustentável mereceram o parecer 

favorável por unanimidade com 26 votos. --------------------------------------------------------------- 

No que respeita ao ponto 4, “Alteração a regimes de avaliação” o estudante José Pinto 
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referiu que em algumas UC do Mestrado em Agricultura Sustentável não estava bem 

definido no regime de avaliação o número de trabalhos que teriam de realizar. Após 

discussão o assunto ficou esclarecido. O regime de avaliação da UC Biotecnologia 

Vegetal do Mestrado em Agricultura Sustentável foi aprovado por unanimidade com 26 

votos. Relativamente às licenciaturas, os regimes de avaliação das UC de Biologia 

Molecular do curso em Nutrição Humana  e Qualidade Alimentar, Métodos Topográficos 

e Geodésicos e Cartográficos dos cursos em Engenharia do Ambiente e em Agronomia, 

Sustentabilidade Ambiental do curso em Tecnologia Alimentar, Bovinicultura e Produção 

Espécies Cinegéticas do curso em Engenharia da Produção Animal, foram aprovados 

por unanimidade com 27 votos.---------------------------------------------------------------------------- 

Dando cumprimento ao ponto 5 da ordem de trabalhos, “Designação do representante 

dos docentes e do representante dos estudantes na comissão de horários” foi designada 

a Professora Adjunta Paula Azevedo e o estudante Ricardo Santos Sousa como 

representantes do CP na comissão de horários.------------------------------------------------------- 

No ponto 6, “Designação do representante no gabinete de internacionalização da ESAS”, 

foi designada por maioria a Professora Adjunta Convidada Ana Mafalda Dúlio Ferreira 

com 26 votos favoráveis e 1 abstenção.------------------------------------------------------------------ 

Relativamente ao ponto 7, “Alteração ao regulamento escolar interno” a Presidente do 

CP solicitou a alteração ao artigo 17º do referido regulamento, propondo-se a introdução 

de um ponto 1 e alteração do título do artigo 17º, passando o referido artigo a ter o 

seguinte teor: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Artigo 17º Infrações e Fraudes----------------------------------------------------------------------------- 

1. Durante as actividades letivas é proibido o uso de telemóveis, captação de sons ou 

imagens ou a utilização de quaisquer outros equipamentos tecnológicos, sem a devida 

autorização do docente. O incumprimento deste ponto constitui infracção passível da 

aplicação de medida disciplinar sancionatória, em função da respectiva gravidade.--------- 

2. A fraude cometida em qualquer prova de avaliação implica a anulação da mesma.------ 

Considera-se que ocorre fraude sempre que o estudante:------------------------------------------ 

a)Utilize ou ceda informação não permitida pelo docente;------------------------------------------ 
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b)Apresente como suas ideias e/ou trabalhos produzidos por outros (plágio).----------------- 

As alterações propostas foram aprovadas por unanimidade com 26 votos. ------------------- 

No ponto 8, “Aprovação do plano de atividades do CP para o ano de 2014”, discutiu-se a 

inclusão de um novo ponto no plano de actividades que visasse a adopção de 2 a 3 

modelos de Regimes de Avaliação, para permitir a uniformização dos mesmos na ESAS. 

O plano de atividades foi aprovado por unanimidade com 26 votos.----------------------------- 

Relativamente ao ponto 9 “Outros assuntos”, o estudante Sérgio Colaço referiu que, 

mais uma vez, não conseguia preencher o inquérito aos estudantes. No seguimento 

desse assunto, a Presidente do CP mencionou que a ESAS era a escola do IPS que 

apresentava maior percentagem de respostas aos inquéritos, tendo referido ainda que 

os inquéritos aos estudantes dos CET e dos mestrados seriam efectuados no final do 

ano lectivo.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Não existindo outros assuntos a tratar a Professora Adjunta Maria José Diogo propôs a 

aprovação da ata em minuta, tendo sido aprovada por unanimidade com 26 votos. -------- 

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

Borges Soares Simas Santana e pela Secretária do CP, Professora Adjunta, Maria 

Margarida da Costa Ferreira Correia de Oliveira.------------------------------------------------------ 

 

 

_______________________________________________________________________  

  

(A Presidente do Conselho Pedagógico) 

  

  

_______________________________________________________________________  

  

(A Secretária do Conselho Pedagógico) 


