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NCE/13/00296 — 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
Ensino de Música
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Music Teaching
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola De Artes (UE)
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
2015/01/21
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
25
9. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
O ciclo de estudos só poderá ser oferecido depois de garantido o cumprimento dos requisitos de formação e
experiência dos orientadores cooperantes da iniciação à prática profissional.
Condição a cumprir no prazo de um ano:
Os professores com o grau de licenciatura, ou de nível equivalente, deverão ser detentores de uma pósgraduação. O número de docentes com doutoramento deve satisfazer o requisito legal.
Condição a cumprir no prazo de três anos:
Aumento da produção científica, em particular dos docentes que não apresentam trabalho de investigação no
seu domínio de leccionação no Ciclo de Estudos.
9. Conditions (English)
Condition to be met immediately:
The study programme can only be offered when the training and experience requirements of the external
supervisors of Iniciação à Prática Profissional are guaranteed.
Conditions to be met in one year:
Teachers with an undergraduate degree or of an equivalent level must obtain a post-graduate degree. The
number of teachers with PhD must comply with the legal requirements.
Conditions to be met in three years:
Scientific research must be increased, particularly among teachers who lack scientific work in their teaching
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domain in 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 (CAE).
O ciclo de estudos cumpre os requisitos legais estabelecidos no Decreto-lei 79/2014, de 14 de Maio.
O Ministério da Educação e Ciência emitiu parecer positivo relativamente ao ciclo de estudos, com excepção
do que concerne aos orientadores cooperantes da iniciação à prática profissional.
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.
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