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CONSELHO GERAL
ATA NÚMERO SESSENTA
Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, pelas dezoito horas, na sala seminário
oito, realizou-se a reunião do Conselho Geral (CG), sob a presidência da professora Zélia
Condeça, com a seguinte ordem de trabalhos: ponto único, avaliação do desempenho do
Diretor, organização do processo.
A reunião iniciou-se com a aprovação da ata número cinquenta e nove, com sete votos a favor
e quatro abstenções.
A presidente deste conselho, referiu que é necessário proceder à avaliação do diretor, por reunir
condições para transitar de escalão, pelo que terão de ser aprovados os critérios de avaliação.
Deu também conhecimento dos prazos a cumprir, que são: até quinze de junho o Diretor terá
de apresentar o relatório de autoavaliação, que posteriormente será objeto de análise pelo
Conselho Geral, até ao dia quinze de julho.
Seguidamente procedeu à apresentação de um documento de trabalho “Avaliação Interna do
Desempenho Docente – Avaliação do Diretor Critérios de Avaliação”, de acordo com a portaria
nº 266/ 2012, de 30 de agosto, página um, dos documentos enviados por mail e distribuídos
em papel. Foi ainda apresentada a proposta constante dos anexos I e II, páginas dois a quatro,
a qual foi analisada pelo CG. Após análise detalhada, foram dadas várias sugestões de
alteração na redação de alguns descritores com o objetivo de tornar mais clara a interpretação
e consequente avaliação. Intervieram, nesse sentido, vários conselheiros nomeadamente Luísa
Varela, Paula Sousa, Alexandra Costa e Joaquim Simão.
Depois de analisadas e ponderadas as propostas de alteração, foram definidos e aprovados,
por unanimidade, os critérios de avaliação do Diretor. Nesta votação não esteve presente a
conselheira Dora Gusmão que, por imperativo de força maior, teve de se ausentar mais cedo.
Foi ponderada a forma de avaliação e, por unanimidade, foi decidida a sua realização em
plenário, dividido por grupos.
Ficou marcada a próxima reunião para o dia treze de junho, pelas dezassete horas, para
aprovação da Carta de Missão do Diretor.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, tendo-se lavrado a presente ata
que após ser lida e aprovada, será assinada nos termos da lei.

A Presidente do Conselho Geral _________________________________________________
Secretária
____________________________________________________________________
Secretária
____________________________________________________________________

___________________________________________________________
A Presidente – Professora Zélia Condeça
___________________________________________________________
O Secretário – João Pedro Pinto, Representante dos Encarregados de Educação
___________________________________________________________
A Secretária – Alexandra Varela Costa, Representante dos Encarregados de Educação

2

