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ACEF/1112/08922 — Intenção de decisão
do CA
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente ao
ciclo de estudos em funcionamento
Psicologia
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study cycle in operation
Psychology
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola De Ciências Sociais (UE)
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
2014/01/08
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (em anos):
1
8. Com um número de vagas aprovado:
50
9. Condições (Português)
Condições a cumprir no prazo de um ano:
Diminuir as unidades curriculares centradas na prática clínica e na avaliação psicológica (que, ao nível da
licenciatura, deverá ser apenas ministrada a um nível geral) e reforçar conteúdos básicos como a psicometria
e a psicologia diferencial;
Reforçar o pessoal não docente para apoio ao ciclo de estudos.
Conditions to meet in one year:
To reduce the curricular units focusing on clinical practice and on psychological assessment (which, to the
undergraduate level, only should be given in a very general level) and to reinforce the basic contents in
psychology, such as psychometrics and differential psychology.
To strengthen the non-teaching staff to support the study programme.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, por um ano, em
concordância com a fundamentação e a recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for the period of one year,
in accordance with the External Assessment Team recommendation and reasons.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b9f9434c-648f-98ac-... 23-01-2014

