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ACEF/1213/08907 — 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
Relações Internacionais
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study cycle in operation
International Politics
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola De Ciências Sociais (UE)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Évora
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2014/07/31
6. decide:
Acreditar com condições, em discordância desfavorável com a CAE
7. por um período de (em anos):
1
8. Com um número de vagas aprovado:
60
9. Condições (Português)
Condições a cumprir no prazo de 1 ano:
1 - O corpo docente deve ser reforçado de modo a cumprir os requisitos legais, sem prejuízo de uma consideração em
concreto do plano de formação desse corpo docente;
2 - O plano de estudos deve ser revisto de acordo com as recomendações da Comissão de Avaliação Externa, bem
como, o conteúdo programático de algumas unidades curriculares;
Condição a cumprir no prazo de 3 anos:
3 – Investir, significativamente, na investigação e na internacionalização do ciclo de estudos, quer ao nível do corpo
docente quer discente.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração tem a intenção de acreditar o ciclo de estudos, com condições, por 1 ano, em
concordância com a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa e em discordância desfavorável com a
recomendação.
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 reasons and in unfavourable disagreement with the recommendation.
Conditions to be met in 1 year:
1 - The teaching staff must be reinforced in order to fulfill the legal requirements, without prejudice to a careful
consideration of its training plan;
2 – The study plan should be revised according to the recommendations of the external Assessment Team, as well as
the programmatic content of some curricular units;
Condition to be met in 3 years:
3 - Invest significantly in research and internationalisation of the study programme, both in terms of the teaching staff
and students.
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