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NCE/10/02681 — Intenção de decisão do
CA - Novo ciclo de estudos
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos
Design
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
Design
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola De Artes
4. da instituição de ensino superior / entidade instituidora
Universidade De Évora
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2011/05/19
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (em anos):
3
8. Condições (Português)
Condição a cumprir no prazo de 3 anos:
- embora a instituição já disponha de 3,3 ETI docentes doutorados na área do ciclo de estudos (entre 5,3 ETI
doutorados), deve apostar na formação de docentes na área do Design, a nível do doutoramento;
- acompanhamento dos alunos por processo tutorial devido à diversidade de formações proposta.
Conditions to be met in 3 years:
-despite having 3,3 ETI PhDs in the area of the study cycle (in 5,3 ETI PhDs), the Institution must increase the
number of PhDs in Design;
-due to the large diversity of formations proposed, the Institution must implement a tutorial system for the
programme students.
9. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar condicionalmente o ciclo de estudos, em concordância com a
recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
9. Justification (English)
The Administration Council decides to accredit the study cycle with conditions, in accordance with the
External Review Team recommendation.
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