Conselho Técnico Científico

Nota Informativa nº 7/CTC/2018
O plenário do CTC-IPVC reunido em 13 de junho de 2018, deliberou o seguinte:
a) Aprovar a contratação de Isabel Catarina Duarte Cerqueira, como assistente
convidada, a tempo parcial de 40%, para a ESS;
b) Nomear Pedro Miguel do Vale Moreira e Pedro da Silva Delgado como membros da
comissão de creditação da ESTG em substituição de Pedro Miguel Ribeiro Castro e
João Carlos de Castro Abrantes;
c) Aprovar parecer favorável à nomeação de Maria Estrela Ribeiro Ferreira da Cruz, como
coordenadora do CTeSP em Tecnologia e Programação de Sistemas de Informação;
d) Aprovar a designação dos professores doutores Carlos Alberto Ferreira Neto,
professor catedrático na Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa
e César Augusto Araújo Fernandes Meira de Sá, professor coordenador da Escola
Superior de Educação do IPVC como relatores dos pareceres sobre o relatório de
atividades do período experimental da professora adjunta Linda Maria Balinha Saraiva;
e) Aprovar a manutenção do contrato por tempo indeterminado do professor adjunto,
Nuno Miguel da Cruz Domingues, cumprido o período experimental de cinco anos;
f) O processo de reconhecimento, aceitação e confirmação de currículo de relevância e
qualidade (RAC) de Sérgio Manuel da Costa Machado, na área do direito privado,
como “Não Certificado”;
g) Aprovar seguintes planos de equivalências para prosseguimento de estudos; CTeSP em
Mecanização e Automação Agrícola; Cuidados Veterinários; Marketing Agroalimentar;
Análises e Gestão Laboratorial; Gestão do Turismo em Espaço Rural; Fruticultura,
Viticultura e Enologia; Geoinformática e Gestão de Recursos Naturais; Gestão de
Empresas Agrícolas; Gestão e Qualidade Ambiental e Riscos e Proteção Civil,
h) Aprovar parecer favorável sobre os relatórios de pronúncia dos cursos de: Licenciatura
em Gastronomia e Artes da Cozinha; Mestrado em Educação Motora nas Primeiras
Idades e Mestrado em Engenharia do Ambiente e do Ordenamento do Território;
i) Aprovar a alteração da categoria no mapa das contratações para professor adjunto
convidado de Carlos Teixeira e de Sónia Cruz;
j) Aprovar os termos para o contrato da DSD do grupo disciplinar de Matemática,
identificado como 201819-MAT-PROPOSTA-C;
k) Não aprovar as alterações na DSD na parte relativa ao cumprimento dos ratios para os
cursos de Licenciatura em Turismo e à aplicação do novo plano de estudo.
Viana do Castelo, em 20 de Junho de 2018
O Presidente, Gaspar Mendes do Rego

