
 

 

 

 

 

 

Relatório de atividades do Conselho Técnico-Científico  

no ano letivo 2011/2012 

 

  



Introdução 

 Nas páginas seguintes e sob a forma de tabela, apresenta-se a síntese das atividades 

desenvolvidas pelo Conselho Técnico-Científico da ESELx durante o ano de 2011/12. Para a 

elaboração da síntese tivemos em conta as competências do CTC (art. 24º dos Estatutos da 

ESELx e art. 3º do regulamento do CTC) e o Plano de atividades deste órgão, aprovado em 25 

de Novembro de 2010, uma vez que o plenário de 26 de outubro de 2011 aprovou a sua 

continuidade, apesar da eleição de um novo presidente. 

 Durante o ano letivo de 2011/12 realizaram-se 11 reuniões plenárias e 2 

extraordinárias. No âmbito das comissões de mestrado, realizaram-se ainda reuniões com as 

coordenações dos mestrados pós-profissionalização e com as coordenações dos mestrados 

profissionalizantes. Foram também efetuadas reuniões com a Presidência da escola, com a 

Presidente do Conselho Pedagógico e, no âmbito da comissão de mestrados pós-

profissionalização, com a Coordenadora do CIED. 

Do trabalho desenvolvido e explicitado nas páginas seguintes, salientamos: 

• A implementação do sistema de avaliação de desempenho docente; 

• A alteração aos planos de estudo dos mestrados pós-profissionalização e criação de 

um novo curso; 

• A colaboração da comissão de mestrados com o CIED, promovendo iniciativas 

conjuntas; 

• A revisão dos regulamentos dos cursos de mestrado, de creditações, do concurso para 

maiores de 23 anos e dos concursos especiais de acesso. 

Em anexo apresenta-se o ponto da situação em relação aos documentos produzidos/a 

produzir pelas estruturas organizacionais dependentes do CTC. 

  

Lisboa, 9 de Outubro de 2012 

 

Pel’ o Plenário do Conselho Técnico-Científico 

 

 

 

Teresa Leite                                           Susana Pereira                                   Carlos Pires 



Síntese das atividades desenvolvidas pelo CTC da ESELx em 2011/12 

 

Competências do CTC 

(Artigo 3º do Regulamento do CTC) 

 

Plano de actividades do CTC 

 

Atividades desenvolvidas 

Responsáveis diretos 

(Grupo de trabalho, 

Comissão…) 

Data de 

apresentação 

/aprovação 

em plenário 

Elaborar, apreciar e aprovar o plano 

de atividades científicas da ESELx 

 Aprovação da continuidade do 

Plano de Actividades do CTC 

aprovado em 25 Nov 2010 

Mesa da presidência 

anterior 

26 out 2011 

Delinear as linhas orientadoras e 

promover a autoavaliação da escola. 

Indicação de um dos elementos 

da Mesa para fazer parte do 

grupo de trabalho que, no 

âmbito das responsabilidades da 

Presidência da ESE, irá 

implementar um sistema de 

monitorização da qualidade dos 

cursos 

Solicitação aos departamentos e 

domínios do preenchimento das 

fichas de avaliação das UC 

Mesa da presidência 25 jan 2012 

Reunião com a Presidente do CP 

para organização do processo de 

recolha de informação para a 

elaboração dos relatórios das 

coordenações de curso dos 

mestrados 

Mesa da presidência 

Presidente do CP 

abr 2012 

Elaboração, apresentação e 

validação do relatório-síntese da 

avaliação dos cursos 

Mesa da presidência  

Apresentação e discussão do 

regulamento da qualidade 

Gabinete de Avaliação da 

Qualidade 

 

Promover a avaliação do 

desempenho profissional dos 

docentes. 

Implementar o Sistema de 

Avaliação de Desempenho de 

Docentes, aprovando em CTC 

um conjunto de orientações que 

permitirão iniciar o processo 

Procedimentos para avaliação de 

desempenho 

Comissão de Coordenação 

e Acompanhamento da 

ADD 

20 dez 2011 

 

Aprovação na generalidade do 

referencial de avaliação 

20 dez 2011 

Aprovação da versão final do 

referencial de avaliação e grelhas 

por categorias  

29 fev 2012 

Elaboração, apresentação e 30 maio 2012 



validação do relatório do processo 

e resultados 

4 julho 2012 

Orientações para a elaboração do 

PIT 

29 jan 2012 

Elaboração do regulamento da 

ADD com efeitos a partir de 2011 

 

Apreciar e aprovar os princípios e 

critérios das creditações das 

unidades curriculares. 

Elaboração do Regulamento 

Geral de Creditação reunindo as 

orientações dispersas dos 

diferentes cursos, sua 

negociação no âmbito das 

Comissões de Mestrado e das 

Coordenações de Curso, sua 

aprovação em CTC e 

apresentação ao Presidente da 

ESE para homologação e 

correspondente divulgação 

Revisão do Regulamento de 

Creditações 

 

Mesa da Presidência e 

coordenadores dos cursos 

 

25 jan 2012 

Autorização das creditações 

propostas pelas várias 

coordenações de curso 

Presidente e coordenações 

dos cursos 

Início dos 

semestres 

Articular com os centros de 

investigação e os domínios, as linhas 

e áreas de investigação a 

desenvolver na ESELx. 

Acompanhamento da atividade 

do CIED: Elaboração das linhas 

de investigação de cada 

mestrado (no âmbito da 

comissão de mestrados pós-

profissionalização), seu 

reconhecimento em CTC e 

correspondente articulação com 

as linhas de investigação do CIED 

Apresentação e análise do plano 

de atividades do CIED 

 

CIED 

Coordenação dos 

mestrados pós-

profissionalização 

Rui Covelo 

 

 

26 abr 2012 

Colaboração com o CIED na 

elaboração do boletim informativo 

novas da casa 

26 abr 2012 

Colaboração com o CIED na 

preparação do I Encontro dos 

Mestrados em Educação da ESELx 

6 jun 2012 

Deliberar sobre a distribuição do 

serviço docente, sujeitando-a a 

homologação do Presidente da 

ESELx.      

 Elaboração, discussão e aprovação 

do regulamento de distribuição de 

serviço docente 

Aprovação da distribuição de 

serviço docente 

Grupo de trabalho 26 abril 2012 

 

 

30 maio 2012 



Ratificar a designação dos 

responsáveis pela coordenação de 

unidades curriculares, sob proposta 

do Departamento. 

 Apresentação e aprovação dos 

coordenadores das UC 2011/12 

Departamentos 23 nov 2011 

Propor e aprovar a criação, 

reestruturação ou extinção de 

cursos e respectivos planos de 

estudo. 

 Aprovação das transições entre 

planos de estudo nas licenciaturas 

em ACS e EB 

Coordenações de curso de 

licenciatura 

 

28 mar 2012 

 Aprovação da reestruturação dos 

planos de estudo dos mestrados 

pós-profissionalização e do 

mestrado profissionalizante em 

Educação Musical 

Coordenação dos 

mestrados pós-

profissionalização 

Coordenação do curso 

28 mar 2012 

 Aprovação dos editais e júris dos 

concursos de mestrado para 

2012/13 

Coordenações dos cursos 28 mar 2012 

 Aprovação do suplemento ao 

diploma nos cursos de mestrado 

Coordenações dos cursos 26 abril 2012 

30 maio 2012 

 Aprovação da alteração ao plano 

de estudos da lic. em AVT 

Coordenação de curso e 

grupo de trabalho  

18 julho 2012 

Propor ou pronunciar-se sobre a 

concessão de títulos ou distinções 

honoríficas. 

 Continuidade da proposta 

anteriormente aprovada 

  

 Aprovação da atribuição pelo IPL 

do título de especialista em Belas-

artes, Design, Tecnologias das 

Artes 

 30 maio 2012 

Propor ou pronunciar-se sobre a 

instituição de prémios escolares. 

    

Propor ou pronunciar-se sobre a 

realização de acordos e de parcerias 

internacionais. 

 Apresentação da proposta de 

constituição de um grupo de 

trabalho para dar resposta ao 

pedido da UniCV 

Grupo de trabalho 25 jan 2012 



Propor a composição dos júris de 

provas, equivalências e de 

concursos académicos. 

Aprovação de orientadores de 

dissertações dos mestrados da 

responsabilidade da ESELx e dos 

respetivos júris de provas 

públicas. 

Aprovação das orientações de 

dissertação  

Coordenações de curso 26 out 2011 

23 nov 2011 

 

Aprovação dos júri de provas de 

mestrados pós-profissionalização 

Coordenações de curso Todos os 

plenários 

Praticar os outros atos previstos na 

lei relativos à carreira docente e de 

investigação e ao recrutamento de 

pessoal docente e de investigação. 

Concursos para recrutamento de 

docentes: reunir o conjunto de 

informações que viabilizem dar 

continuidade ao processo de 

acesso à carreira. 

Reconhecimento do período 

experimental e aprovação da 

contratação por tempo 

indeterminado de prof.s nessas 

condições 

Júris nomeados pelo CTC 25 jan 2012 

29 fev 2012 

28 mar 2012 

26 abril 2012 

30 maio 2012 

4 julho 2012 

18 julho 2012 

Retificação dos júris dos concursos 

para prof. adjunto em EVT e EI  

Mesa da presidência 25 jan 2012 

Retificação do júri do concurso 

para coordenador em CN 

Mesa da presidência 4 julho 2012 

Aprovar, destituir, ou substituir 

parte dos membros, das 

Coordenações de Curso. 

 Aprovação da coordenação do 

mestrado em Educação PE 

Coordenação do curso 28 mar 2012 

Apreciar propostas de criação de 

cursos de formação contínua, 

participação em projectos, cursos 

de especialização tecnológica ou 

outros que venham a ser criados ou 

propostos. 

Apresentação e aprovação de 

Cursos de Formação Contínua 

destinados a orientadores 

cooperantes (ou outros 

professores) antes da sua 

acreditação no CCPFC. 

Aprovação da constituição de um 

grupo de trabalho sobre FC e do 

seu plano de atividades 

 

 26 out 2011 

23 nov 2011 

 

Aprovação de novos cursos Aprovação do curso de 

especialização em Creche 

Grupo de trabalho do DCHS 29 fev 2012 

Proposta de criação de um novo 

mestrado em didáticas 

Grupo de trabalho 

interdepartamental 

26 abril 2012 

Aprovação da colaboração no CET 

da ESTS 

Domínio da Sociologia 25 jan 2012 



 Aprovação das alterações aos 

planos de estudo dos mestrados 

pós-profissionalização 

Coordenações dos 

respetivos cursos 

28 abril 2012 

Colaborar com os outros órgãos da 

ESELx na divulgação dos cursos e 

outras iniciativas, no meio escolar, 

profissional e social. 

No âmbito das Comissões de 

Mestrados, elaboração de um 

programa de conferências a 

decorrer ao longo do ano, o qual 

tem início com a “Lição 

Inaugural”. 

Lição inaugural dos mestrados 

pós-profissionalização 

Coordenação dos 

mestrados pós-

profissionalização 

11 out 2011 

Desempenhar as demais funções 

que lhe sejam atribuídas pela lei ou 

pelos estatutos. 

Elaboração do Regulamento 

Geral dos mestrados (reunindo 

os regulamentos dispersos dos 

diferentes mestrados), sua 

aprovação em CTC e sua 

apresentação à Presidente da 

ESELx para homologação e 

correspondente divulgação 

Reformulação do regulamento 

geral dos cursos de mestrado  

 

Coordenação dos 

mestrados pós-profissional. 

29 fev 2012 

 

 

 Reformulação do regulamento do 

concurso maiores de 23 

Júri do concurso em 

colaboração com os 

serviços académicos 

28 mar 2012 

 Reformulação do regulamento dos 

concursos especiais de acesso 

Júri do concurso em 

colaboração com os 

serviços académicos 

25 jan 2012 

Trabalho com outras vertentes 

institucionais da ESE: reuniões 

semanais de articulação com a 

Presidente da ESELx; reuniões 

com Presidentes dos restantes 

órgãos da ESE (CR e CP ou Pres. 

Dep), sempre que necessário 

Reuniões com a Presidente da ESE 

e do CP 

 

 

Reunião geral de professores 

Presidente do CTC Regularmente 

 

 

 

7 Mar 2012 

Ratificação dos planos de 

atividades dos departamentos 

Departamentos DMCT: 20-12-11 

DELCA: 25-01-12 

DCHS: 28-03-12 



Trabalho com CTC de outras ESE: 

criação de uma “rede” de 

contactos com CTC de outras 

ESE e reuniões informais de 

trabalho para articulação e troca 

de experiências e, 

eventualmente, partilha de 

recursos. 

Reuniões inter-CTC do IPL  22 out 2011 

14 abr 2012 

 

 



 

Anexo 1 

Conselho Técnico-Científico 

 

1. Departamentos 

 

 

Designação Coordenação 
Duração do 

mandato 

Departamento de Ciências Humanas e 

Sociais 

Conceição Figueira 

 
2010-2014 

Departamento de Educação em Línguas, 

Comunicação e Artes 
Mário Relvas 2010-2014 

Departamento de Educação em 

Matemática, Ciências e Tecnologia 
Nuno Melo 2010-2014 

Coordenadores das UC 

 
Ver lista anexa anual 

 

 

2. Coordenações de curso 

 

Designação Constituição 
Duração do 

mandato 

Comissão Coordenadora das Licenciaturas 
Maria João Hortas 

Carla Rocha 
2010-2014 

Coordenações de 

curso de 

Licenciatura 

Educação Básica 

Maria João Hortas (coord.) 

Adriana Cardoso 

Encarnação Silva 

Tiago Tempera 

2010-2014 

Animação 

Sociocultural 

Alfredo Dias (Coord.) 

Joana Campos 

Laurence Vohlgemuth 

Célia Martins 

2010-2014 

Música na 

Comunidade 

Paulo Rodrigues (coord.) 

Francisco Cardoso (ESM) 

2010-2014 

Artes Visuais e 

Tecnologias 

Graça Carvalho (coord.) 

Jorge Bárrios 

Rui covelo 

Ana Bela Mendes 

Catarina Magro 

2010-2014 

Comissão Coordenadora de Mestrados - 

Profissionalizantes 

Teresa Leite (coord.) 2010-2014 

Coordenações de Ensino do  1º e 2º Conceição Pereira (coord) 2010-2014 



curso de Mestrado 

Profissionalizante 

CEB Margarida Rodrigues 

Carolina Gonçalves 

António Almeida 

Ensino da Educação 

Musical no EB 

Mário Relvas (coord) 

Teresa Leite 

Paulo Rodrigues 

2010-2014 

Ensino da EVT 
Graça Carvalho (coord) 

Rui Covelo 

2010-2014 

Comissão Coordenadora de Mestrados – 

Pós-profissionalização 
Susana Pereira (coord.) 

2010-2014 

Coordenações de 

curso de Mestrado 

Pós-

Profissionalização 

Administração 

Escolar 

Mariana Dias (coord) 

Carlos Pires 

Teresa Leite 

2010-2014 

Supervisão em 

Educação 

Isabel Madureira (coord)  

Conceição Pereira 

Teresa Leite 

2010-2014 

Educação Especial 

Francisco Vaz da Silva (coord.) 

Isabel Madureira 

Clarisse Nunes 

Teresa Leite 

2010-2014 

Intervenção Precoce 

Marina Fuertes (coord) 

João Rosa 

Purificação Mil-Homens 

Clarisse Nunes 

2010-2014 

Educação Social e 

Intervenção 

Comunitária 

Catarina Tomás (coord) até 

dezembro 

Mariana Dias  

Maria João Hortas 

Joana Campos 

2010-2014 

Educação Artística Miguel Falcão(coord) 

Ana Bela Mendes 

Teresa Leite 

2010-2014 

Educação 

Matemática na EP e 

1º e 2º CEB 

Margarida Rodrigues (coord) 

Joana Castro 

2010-2014 

Didática das Ciências 

António Almeida (coord) 

Nuno Melo 

Pedro Sarreira 

Marina Fuertes 

2010-2014 

Didática da Língua 

Portuguesa 

Otília Sousa (coord) 

Susana Pereira 

Encarnação Silva 

2010-2014 

Coordenações de 

Cursos de 

Especialização 

Curso de 

Especialização em 

Creche 

Catarina Tomás (coord) 

Purificação Mil-Homens 

Tiago Almeida 

2012-2014 

 

Coordenações de 

outros Cursos 

 

Curso Livre de Língua 

Portuguesa 

 

Helena Barroso 

 

Curso de Português 

Língua Estrangeira - 
Carolina Gonçalves 

 



Erasmus 

 

Portuguese Culture - 

Erasmus 

 

Paulo Rodrigues 

 

Curso de Preparação 

para as Provas de 

Maiores de 23 

 

Helena Barroso 

 

 

3. Júris e Comissões 

 

Designação Constituição 
Duração do mandato e 

calendarização 

Provas de LP para acesso aos 

mestrados profissionalizantes 

Adriana Cardoso 

Catarina Magro 

Encarnação Silva 

Julho 

Provas de LP para maiores de 

23 

Adriana Cardoso 

Catarina Magro 

Encarnação Silva 

Maio-Junho 

Maiores de 23 

Francisco Vaz da Silva (coord.) 

Encarnação Silva 

Manuela Rosa 

Alfredo Dias 

Sandra Fernandes 

Paulo Rodrigues 

anual  

Abril-Junho 

Transferências e mudanças de 

curso 

Maria João Hortas (coord.) 

Alfredo Dias 

Abel Arez 

Anual 

Setembro 

Concursos especiais de acesso 

Maria João Hortas (coord.) 

Alfredo Dias 

Abel Arez 

Anual 

Setembro 

Equivalências Estrangeiras  

Teresa Leite (coord.) 

Encarnação Silva 

Alfredo Dias 

(outros prof.s dependendo dos cursos) 

2011-2014 

Comissão Ad Hoc Unidades 

isoladas 

Laurence Vohlgemuth (coord.) 

Tiago Tempera 

Tiago Almeida 

Teresa Leite 

Susana Pereira 

2011-2014 

Júri de seleção e seriação de 

candidatos ao mestrado de 

Educação Pré-Escolar 

Catarina Tomás  (coord.) 

Joana Castro 

Manuela Rosa 

Purificação Matos 

Anual 

Setembro 

Júri de seleção e seriação de 

candidatos ao mestrado de 

Ensino do  1º e 2º CEB 

Conceição Pereira (coord) 

Margarida Rodrigues 

Carolina Gonçalves 

António Almeida 

Anual 

Setembro 



Júri de seleção e seriação de 

candidatos ao mestrado de 

Supervisão em Educação 

Conceição Pereira 

Teresa Leite 

Isabel Madureira 

Anual 

Setembro 

Júri de seleção e seriação de 

candidatos ao mestrado de 

Educação Especial 

Francisco Vaz da Silva (coord.) 

Isabel Madureira 

Clarisse Nunes 

Anual 

Setembro 

Educação Matemática na EP e 

1º e 2º CEB 

Margarida Rodrigues (coord) 

Joana Castro 

Anual 

Setembro 

 

4. Grupos de Missão / Grupos de trabalho  

 

Designação Constituição 
Duração do 

mandato 

CET 

Rui Covelo (coord.) 

Alfredo Dias 

Purificação 

Tiago Almeida 

António Melo 

2010-2014 

Cooperação com os países de Língua 

Portuguesa 

João Rosa (coord.) 

 Graça Carvalho 

Alfredo Dias  

Cristina Loureiro 

2011-2014 

Formação contínua 

Cristina Loureiro 

Margarida Rodrigues 

Encarnação Silva 

Ana Gama 

2011-2014 

Regul. Dist. Serviço 

Mário relvas 

Mariana Dias 

Teresa Leite 

2011-12 

Determinação de Currículo Relevante 

Prof.s contratados 
Presidentes dos 3 Departamentos 2011-2014 

 

5. Outras estruturas  

Designação Coordenação 

Comissão de acompanhamento da Avaliação 

Desempenho Docente 

Presidente do CTC (Coord, ) 

Presidente da ESELx 

Presidente do CP 

Conselheiro externo 

 

Conselho consultivo da Avaliação da Qualidade 

Presidente do CR 

Presidente da ESE 

Presidente do CP 

Presidente do CTC 

Elemento de ligação com o Gabinete de 

Gestão da Qualidade 

 

 

 


