INSTITUTO POLITÉCNICO DE
SANTARÉM
Escola Superior Agrária de Santarém

DESPACHO N.º 12/2021
Alteração do Regulamento de Estágios dos Cursos Técnicos Superiores
Profissionais, com efeitos, exclusivamente, no ano letivo de 2020-2021
Considerando:
1. A alínea f) do artigo 37.º dos estatutos da Escola Superior Agrária de Santarém (Despacho N.
14813/2009, publicado no Diário da República N.º 125, 2.ª série, de 01-07-2009),
designadamente quando refere que compete ao Conselho Pedagógico “Elaborar e aprovar o
regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes, frequência e transição de ano,
tendo em conta os critérios gerais definidos ao abrigo do disposto na alínea g) do artigo 33.º
dos estatutos do IPS”.
2. A alínea q) do n.º 1 do artigo 27.º do supramencionado Despacho N.º 14813/2209, que
refere que compete ao Diretor “Executar as deliberações do Conselho Técnico-científico e do
Conselho Pedagógico, quando vinculativas”.
3. O Parecer do Conselho Pedagógico da sua Reunião N.º 16/2021, de 23 de julho, que se
transcreve e se dá como reproduzido: “Considerando que o Despacho nº 160/2021, de 23 de
junho de 2021, do Presidente do Instituto Politécnico de Santarém na alínea a) refere que
“Todos os estudantes podem realizar exames de qualquer UC nas épocas de recurso e
especial, sem qualquer limite quanto ao número de UC ou as condições de acesso”, tendo
em conta que o estágio supra citado se inicia antes da realização dos exames de época
especial, podendo os estudantes não reunir, à data de início do estágio, as condições para a
realização do estágio, o Conselho Pedagógico recomenda que no presente ano letivo a
restrição imposta pelo Regulamento de Estágio não seja aplicada e que todos os estudantes
possam realizar o estágio se assim o pretenderem”.
Determino:
1. Que no presente ano letivo do 2020-2021, todos os estudantes dos Cursos Técnicos
Superiores Profissionais possam realizar a UC de estágio, sem limite do número de UC em
atraso.
O Diretor

(António Azevedo, Professor Coordenador)
Escola Superior Agrária de Santarém, 28 de julho de 2021
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DESPACHO N.º 12/2021 Alteração do Regulamento de Estágios dos TeSP de 2020-2021 (900/2021 - Ent)
António Azevedo (Diretor) (2021/07/28 10:54) :
Enviar, para conhecimento, a toda a comunidade académica.

