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C O N S E L H O  D E  R E P R E S E N T A N T E S  
 

ACTA Nº 5 
 
 

Aos trinta dias do mês de Maio de dois mil e dez, pelas catorze horas e trinta minutos reuniu o 

Conselho de Representantes da Escola Superior de Comunicação Social, na sala 4G4, com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. Informações 

2. Apreciação e Aprovação do Relatório de Actividades 2009 

3. Ratificação do Plano de Actividades 2010 

 

Na reunião estiveram presentes os seguintes membros: Ana Teresa Machado, Isabel Simões Ferreira, 

António da Cruz Belo, Carlos Simões Nuno, Sandra Lopes Miranda, Helena Ribeiro, João Abreu, 

Jorge Souto, Sandra Pereira, Pedro Varela, Joana Rodrigues, Inês Moreira, Joana Agostinho, Soraia 

Lacueva e Paula Besteiro que secretariou. 

 

Pelas 14h45m o Presidente Dr. João Pedro Abreu deu início à sessão dando as boas vindas e 

agradecendo a presença a todos. 

 

Dando início ao ponto número um, o Presidente do Conselho de Representantes informou que foi 

eleito o corpo discente, felicitando os recém-eleitos. Informou, igualmente, que foi criada uma 

Comissão para a elaboração do Regulamento para a Avaliação de Docentes da qual o Dr. João Abreu 

faz parte, na qualidade de Presidente do Conselho de Representantes. 

 

Passando ao ponto dois, foi proposta a votação da acta nº 4. 

Foi aprovada por unanimidade. 

 

Seguindo a ordem de trabalhos, o Presidente, com a presença da Direcção da Escola, solicitou ao 

Doutor Jorge Veríssimo, na qualidade de Presidente da ESCS, que apresentasse o Relatório de 

Actividades de 2010. 

 

Após a apresentação foi proposta a votação do Relatório na generalidade. 
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Foi aprovado por unanimidade. 

 

Seguiu-se a discussão ponto a ponto do Relatório. 

 

Foi proposta a votação do ponto 1.3 do Relatório de Actividades de 2010. 

Foi aprovado por unanimidade. 

 

Foi proposta a votação do ponto 2.1 do Relatório de Actividades de 2010. 

Foi aprovado por unanimidade. 

 

Foi proposta a votação do ponto 2.2 do Relatório de Actividades de 2010. 

Foi aprovado por unanimidade. 

 

Foi proposta a votação do ponto 2.3 do Relatório de Actividades de 2010. 

Foi aprovado por unanimidade. 

 

Nada mais havendo a tratar, pelas 18 horas, o Presidente deu por encerrada a sessão, tendo sido 

lavrada a presente acta. 

 

O Presidente do Conselho de Representantes 

 

 

João Pedro Coelho Gomes de Abreu 

 

O Vice-Presidente do Conselho de Representantes 

 

 

Carlos António Simões Nuno 
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