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ACEF/1314/09032 — Decisão do CA
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 Artes Visuais no 3º Ciclo do Ensino Básico e no Secundário
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
Teaching Visual Arts in Basic Education (3rd cycle) and Secondary Education
2. conferente do grau de
Mestre
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
2015/02/11
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
12
9. Condições (Português)
Condições a cumprir no prazo de um ano:
Definir mecanismos que melhorem a transposição para a prática das decisões e dos resultados do sistema de
garantia de qualidade.
Melhorar a coordenação pedagógica do ciclo de estudos actual, em particular reduzir a sobreposição de
conteúdos na área da Formação Educacional Geral.
Condição a cumprir no prazo de três anos:
Melhorar a actividade e a produção científica e artística dos docentes, sobretudo nas áreas em que leccionam
e em problemas próprios do ciclo de estudos.
9. Conditions (English)
Conditions to be met in one year:
Define mechanisms to improve the transposition of decisions and results of the quality assurance system to
the practice.
Improve the pedagogical coordination of the present study programme, particularly the overlapping contents
in the area of the Formação Educacional Geral.
Condition to be met in three years:
Improve the activity and scientific and artistic production of teachers, especially in the areas they teach and in
problems relevant to 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.
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O ciclo de estudos cumpre os requisitos legais estabelecidos no Decreto-lei 79/2014, de 14 de Maio.
10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for the period of one year,
in agreement with the External Assessment Team recommendation and reasons.
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