
 

 

 

 

Conselho Pedagógico 
Ata nº 63 
 

 

Aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, reuniu-se o 

Conselho Pedagógico da Escola Superior de Comunicação Social, na sala de 

reuniões 4G4, às 17.30. 

A reunião foi convocada pela Presidente em exercício do Conselho Pedagógico 

com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

Ponto único. Eleição do Presidente do Conselho Pedagógico 

 

À reunião estiveram presentes os conselheiros: Ana Varela; Bruna Silva; Cláudia 

Silvestre; Duarte Pereira; Fátima Lopes Cardoso; João Barros; José Rui Reis; Maria 

Inácia Rezola; Maria Inês Gonçalves; Mariana Sena Esteves; Maria João Centeno 

(Presidente em exercício); Maria José Santos; Maria Paula Lousão; Marta Leitão; 

Patrícia Santos Cunha; Raul de Araújo; Ricardo Pereira Rodrigues; Rosário Correia; 

Tatiana Nunes e Zélia Santos.  

 

Não estiveram presentes os conselheiros: Beatriz Pereira e Maria Beatriz Bulhão, 

que justificaram a sua ausência. 

 

Não estiveram presentes os conselheiros: André Castro; Gonçalo Martins e Luísa 

Feio, que não justificaram a sua ausência.  

 

Ponto único. Eleição do Presidente do Conselho Pedagógico 

A Presidente em exercício começou por dar as boas-vindas aos novos 

conselheiros, representantes do corpo docente, e fez votos de um ótimo mandato. 

A Presidente em exercício referiu que o mandato do Presidente do órgão terminou 

com a eleição dos novos representantes do corpo docente, tornando-se 
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necessário eleger novo Presidente. Atendendo ao ponto 4. do artigo 27.º dos 

Estatutos da ESCS, em que se refere que o Presidente é eleito de entre os 

docentes, a Presidente em exercício questionou os representantes do corpo 

docente sobre a sua disponibilidade em se candidatar a Presidente do órgão, 

tendo-se manifestado disponível o conselheiro Ricardo Pereira Rodrigues.  

A votação foi realizada por escrutínio secreto, após o que se procedeu à contagem 

dos votos.  

Os resultados foram:  

Ricardo Pereira Rodrigues – 16 votos a favor, 2 brancos e 1 nulo. 

O conselheiro Ricardo Pereira Rodrigues foi eleito Presidente do Conselho 

Pedagógico por um período de quatro anos.  

O conselheiro Ricardo Pereira Rodrigues agradeceu a todos os conselheiros o voto 

de confiança nele depositado e destacou o propósito de continuar, em conjunto 

com todos os conselheiros, a cumprir a missão do órgão, nomeadamente a 

articulação com os restantes órgãos da escola. Agradeceu à Professora Maria João 

Centeno todo o trabalho desenvolvido enquanto Presidente do Conselho 

Pedagógico, pelas condições que proporcionou de partilha e diálogo e sublinhou o 

ambiente de respeito sempre presente. A título pessoal, agradeceu-lhe a amizade 

e companheirismo, valores que merecem ser destacados e solicitou que, mesmo 

não sendo agora conselheira do órgão, mantenha a sua vigilância e zelo pelo erário 

público, do qual a escola faz parte, e que é uma referência para os estudantes da 

escola e também para todos os colegas que com ela têm a oportunidade de 

trabalhar, como tem sido o seu caso. 

 

A conselheira Maria João Centeno despediu-se de todos os conselheiros e desejou 

ao conselheiro Ricardo Pereira Rodrigues um excelente mandato. 

 

Nada mais havendo a tratar, a Presidente em exercício deu por encerrada a 

reunião, tendo a ata sido redigida, lida e aprovada por unanimidade. 
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Lisboa, 26 de abril de 2022  

 

A PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

(Maria João Centeno) 
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