
 

 
Conselho Técnico Científico 

 

Nota Informativa nº 12/CTC/2017 

O plenário do CTC-IPVC reunido em 8 de novembro de 2017, deliberou o seguinte: 

a) Aprovar parecer favorável à nomeação de Tiago Alexandre Cardoso Alves Trancoso, como 

coordenador do curso de Licenciatura em Gestão da ESTG; 

b) Aprovar parecer favorável à nomeação dos seguintes coordenadores de curso da ESA:  

CTeSP em Cuidados Veterinários, Joaquim Orlando Lima Cerqueira e  CTeSP  em Gestão do 

Turismo em Espaço Rural, Joana Lopes Teixeira Nogueira Santos; 

c) Aprovar os procedimentos para novos programas de unidades curriculares (PUC), que 

constam em anexo à presente nota informativa; 

d) Aprovar a atualização da lista de contratos constantes da bolsa de recrutamento, bem 

como da lista de contratos que constam na plataforma como exceções à bolsa de 

recrutamento; 

e) Aprovar a tabela de equivalência para o novo plano de estudos da licenciatura em 

Engenharia Mecânica; 

f) Aprovar as seguintes tabelas de equivalências dos Cursos Técnico Superior Profissional: 

CTeSP em Transportes e Logística da ESCE; Contabilidade e Gestão para PME da ESCE; 

CTeSP em Cuidados Veterinários da ESA; CTeSP em Mecanização e Automação Agrícola da 

ESA; CTeSP em Gestão do Turismo em Espaço Rural da ESA; CTeSP de Qualidade e 

Segurança Alimentar da ESTG; CTeSP de Eficiência Energética nos Edifícios da ESTG; CTeSP 

em Desenvolvimento Web e Multimédia da ESTG; CTeSP em Manutenção Mecânica da 

ESTG; CTeSP em Mecatrónica da ESTG; CTeSP em Tecnologias, Programação e Sistemas de 

Informação de ESTG; CTeSP em Sistemas Eletrónicos e Computadores da ESTG. 

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

Sofia de Sá Gil Rodrigues, cumprido o período experimental de cinco anos. 

 

Viana do Castelo, em 14 de novembro de 2017 

O Presidente, Gaspar Mendes do Rego 

 

 

 

 



 

 
Conselho Técnico Científico 
 

Anexo 

Procedimentos - Novos PUC 

 

Aquando da criação ou restruturação de um curso os programas das unidades 

curriculares (PUC) fazem parte integrante do processo que é analisado e aprovado pelo 

CTC, pelo que, se entende por novo programa aquele que resulte de alterações 

consideradas relevantes nos objetivos, competências ou conteúdos pelo coordenador 

de curso, fora destes dois momentos (criação ou restruturação). Assim, para esse 

efeito: 

- O Responsável da UC elabora o PUC; 

- O Coordenador de Curso emite parecer (concorda; não concorda – podendo escrever 

a fundamentação ou anexar ficheiro); 

- O Coordenador de AC emite parecer (concorda; não concorda – podendo escrever a 

fundamentação ou anexar ficheiro); 

- Se ambos os pareceres forem positivos, a CTC da Escola aprova; 

- Nas situações de divergência insanável a decisão cabe ao plenário do CTC-IPVC. 

 


