
 

 
Conselho Técnico Científico 

 

Nota Informativa nº 10/CTC/2017 

O plenário do CTC-IPVC reunido em 13 de setembro de 2017, deliberou o seguinte: 

a) Recusar a concessão de equivalência ao grau de licenciada em Enfermagem à cidadã 

brasileira Alissa Natielle Paiva; 

b) Aprovar a permuta no 1º ano do CTeSP de Intervenção Educativa em Creche da UC 

Nutrição e Saúde na Infância do II para o I semestre com as UCs Motricidade Infantil e 

Sociedades e Interculturalidade do I para o II semestre; 

c) Aprovar a permuta no Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico da UC Didática do Português do I para o II semestre com a UC de 

Didática da Matemática do II para o I semestre; 

d) Aprovar a manutenção do contrato por tempo indeterminado da professora adjunta 

Isabel Maria Barreira Paula, cumprido o período experimental de cinco anos; 

e) Aprovar a designação dos professores doutores Manuel Gilberto Freitas dos Santos do 

Instituto Politécnico do Ave e do Cávado e Manuel Rui Fernandes Azevedo Alves da 

Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPVC como relatores do parecer sobre o 

relatório de atividades do período experimental da professora adjunta Ana Sofia de Sá 

Gil Rodrigues; 

f) Aprovar o processo de reconhecimento, aceitação e confirmação de currículo de 

relevância e qualidade (RAC, na área da saúde, de Paula Cristina Amorim Felgueiras; 

g) Aprovar parecer favorável para a nomeação do coordenador curso de mestrado de 

Logística da ESCE, António Manuel Pereira da Silva Amaral.  

h) Aprovar a lista de contratos constantes da bolsa de recrutamento bem como a lista de 

contratos que constam na plataforma como exceções à bolsa de recrutamentos. 

i) Delegar no Presidente do CTC a competência para aprovar as alterações aos contratos 

bem como as alterações na DSD. 

j) Aprovar a proposta para a criação do curso de mestrado na ESE em Educação Motora 

nas Primeiras Idades e o respetivo grupo de trabalho; 

k) Aprovar a criação do mestrado na ESDL em Pedagogia do Desporto – Supervisão e 

Intervenção em consórcio no âmbito da Rede de Escolas com Formação em Desporto 

do Ensino Superior Politécnico Público (REDESPP); 

 

Viana do Castelo, em 18 de setembro de 2017 

O Presidente, Gaspar Mendes do Rego 


