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O presente relatório refere-se à atividade do Conselho Pedagógico (CP) da 

Escola Superior Agrária de Santarém (ESAS) no ano de 2013.  

Até à data de apresentação deste relatório, o CP realizou quatro reuniões 

ordinárias, tendo a última sido efectuada a 30 de Outubro.  

De acordo com as competências estabelecidas foram emitidos pareceres/ 

aprovações e alterações sobre calendários escolares, horários e regimes de 

avaliação das unidades curriculares, relacionados com as várias Licenciaturas e 

Mestrados em funcionamento na ESAS. Foram ainda aprovadas alterações 

pontuais aos Regulamentos Escolares Internos dos cursos ministrados na ESAS. 

Foram analisados os relatórios respeitantes à avaliação das unidades curriculares 

e docentes, efectuada pelos estudantes, tendo-se concluído que a mesma era, 

no geral, bastante positiva.  

Foram debatidos assuntos de carácter pedagógico que se encontram refletidos 

nas respetivas actas. 

Aprovou o plano de actividades para o ano de 2013 e, de acordo com esse 

plano:  

- Manteve o horário semanal de atendimento aos estudantes, assegurado 

pela Presidente e pela Vice-Presidente do Conselho Pedagógico; durante o 

ano foram vários os estudantes que se dirigiram a este gabinete no sentido 

de esclarecerem dúvidas de carácter pedagógico, regulamentos, etc.  

- Elaborou os calendários de avaliação das épocas normais, recurso e de 

trabalhador-estudante; 

 

Não foi possível efectuar o levantamento dos vários regimes de avaliação das UC 

em funcionamento na ESAS, conforme constava no plano. 



Através do seu representante, Professor Adjunto Luís Fortunato, colaborou no 

Gabinete de Relações Internacionais da ESAS. 

Através da sua representante, Professora Adjunta Paula Azevedo, colaborou na 

Comissão de horários. 

A Presidente do CP, como Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade da 

ESAS (CAQ): 

- participou nas várias reuniões da Comissão Coordenadora para a Avaliação e 

Qualidade do IPS; 

- em conjunto com a Direção e Centro de Informática do IPS (CIIPS) aplicou a 

distribuição de inquéritos on-line aos estudantes e aos docentes, encontrando-se 

actualmente a finalizar os relatórios respeitantes a esses resultados  

- no seguimento de uma reunião do plenário, foi sugerido alteração aos 

questionários, de modo a tornar os mesmos mais fiáveis e menos extensos, 

tendo sido a mesma remetida para referida Comissão. 

A Presidente do CP elaborou, em conjunto com os Coordenadores de Curso e 

docentes designados, vários pareceres que foram enviados ao Conselho Técnico-

Científico, relativos a pedidos efectuados por estudantes de aplicação do 

articulado da Seção IV do REI.  

Colaborou com os Coordenadores dos cursos em avaliação pela A3ES, no sentido 

de responder a questões apresentadas no respectivo guião.  

Durante este período, na qualidade de membro por inerência, a Presidente 

participou nas reuniões da Assembleia de Escola, do Conselho Técnico-Científico 

e do Conselho Científico-Pedagógico do IPS. 

Sempre que solicitado, o CP colaborou com a Direção, na resolução de assuntos 

de carácter pedagógico. 

 

 

Santarém, 30 de Outubro de 2013 

 


