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CEF/0910/26091 — Intenção de decisão
do CA (Univ) - Ciclo de estudos em
funcionamento
Intenção de Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de acreditação preliminar relativo ao ciclo de estudos
Ciências do Desporto
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study cycle
Sport Sciences
2. conferente do grau de
Licenciado
3. leccionado pela/o
Escola De Ciências E Tecnologias
4. da/o
Universidade De Évora
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2012/05/23
6. tem a intenção de:
Acreditar com condições, em discordância desfavorável com a CAE
7. por um período de (em anos):
1
8. Condições (Português)
A cumprir no prazo de 1 ano:
Aumento do número de docentes a tempo integral e doutorados na área do ciclo de estudos, satisfazendo os
requisitos legais, sem prejuízo de uma consideração em concreto do plano de formação do corpo docente.
As unidades curriculares devem ser leccionadas por docentes com formação e experiência na área respectiva.
A cumprir no prazo de 2 anos:
Formulação clara das competências que os estudantes deverão ter desenvolvido no final do ciclo de estudos.
Tornar evidente a relação entre as unidades curriculares e o seu contributo para a consecução das
competências terminais do ciclo de estudos.
Reavaliar a organização do plano curricular, de modo a aumentar a componente prática.
Aumentar o acervo bibliográfico na área do ciclo de estudos, adquirindo e disponibilizando, pelo menos, as
referências bibliográficas aconselhadas pelos docentes.

9. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, por 1 ano, em concordância
com a fundamentação e em discordância com o período recomendado pela Comissão de Avaliação Externa.

9. Justification (English)
The Administration Council decides to accredit the study cycle, with conditions, for a period of 1 year, in
accordance with the reasons, and in disagreement with the period recommended by the External Review Team.
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Conditions to fulfill in 1 year:
Increase in the number of teachers in full time and with doctoral degree in the area of the study cycle, thus
complying with the legal requirements, without prejudice to a concrete consideration of the training plan of
that staff;
The curricular units must be taught by teachers with training and experience in the respective area.
Conditions to fulfill in 2 years:
Clearly formulate the competences that the students should have developed at the end of study cycle;
Make clear the relationship between the curricular units and their contribution to the achievement of terminal
competencies;
Re-evaluate the organization of the curriculum, in order to increase the pratical component;
Increase the bibliographic collection in the area of the study cycle, acquiring and providing, at least, the
references recommended by the academic staff.
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