
 

 
Conselho Técnico Científico 

Nota Informativa nº 4/CTC/2017 

O plenário do CTC-IPVC reunido em 12 de abril de 2017, deliberou o seguinte: 

a) Aprovar parecer favorável à nomeação do docente António Álvaro Labrincha 

Ferreira como coordenador do CTeSP em Manutenção Mecânica e da docente 

Eduarda Manuela Carvalho Lopes Gomes Pereira de Lima como coordenadora do 

CTeSP em Processo Industrial. 

b) Aprovar as propostas da contratação de: Joana Patrícia de Oliveira Nunes, como 

assistente convidada a tempo parcial de 30% para a ESDL, Cristina Maria 

Espregueira de Carvalho de Sales Gomes, como assistente convidada a tempo 

parcial de 30%, Susana Maria Oliveira Pinto, como assistente convidada a tempo 

parcial de 20% e Isabel Filipa Ferreira Franco, como como assistente convidada a 

tempo parcial de 20% para a ESS, Sónia Margarida Dourado Fernandes, como 

professora adjunta convidada a tempo parcial de 40% para a ESA e Ricardo Abel 

Pimenta Castro, como assistente convidado a tempo parcial de 50% e Fernando 

Freitas da Torre como assistente convidado a tempo parcial de 20% para a ESTG.  

c) Atribuir equivalência ao grau de licenciada em enfermagem requerida pela cidadã 

brasileira Letícia Silva. 

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

adjunta Teresa Susana Mendes Pereira Bernardino, cumprido o período 

experimental de cinco anos. 

e) Atribuir a Nuno José de Sá Leal a área de reconhecimento como especialista em 

Design, válido por 3 anos. 

f) Atribuir a Manuel Jose Costa de Carvalho e Sousa a área de reconhecimento como 

especialista em Design de Ambientes, válido por 3 anos. 

g) Aprovar parecer favorável às propostas de Oferta Formativa da Escola Superior 

Agrária, Escola Superior de Desporto e Lazer, Escola Superior de Ciências 

Empresariais, Escola Superior de Educação e Escola Superior de Saúde e apreciar 

desfavoravelmente a proposta da Escola Superior de Tecnologia e Gestão. 

h) Aprovar as Orientações para a elaboração da DSD 2017/2018. 

 

Foram apresentados para apreciação do plenário o relatório e plano de atividades 

das áreas científicas de Educação e Ciências Sociais e de Artes, Design e 

Humanidades. 

 

Viana do Castelo, em 18 de abril de 2017 

O Presidente, Gaspar Mendes do Rego 


