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ACEF/1314/08997 — 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
Ciências da Informação e da Documentação
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
Library and information science
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
2015/05/26
6. decide:
Não acreditar, em concordância com CAE
7. por um período de (anos):
<sem resposta>
8. Número de vagas:
30
9. Condições (Português)
<sem resposta>
9. Conditions (English)
<no answer>
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide não acreditar o ciclo de estudos, em concordância com a
fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
- Verifica-se o incumprimento da legislação que regula a atribuição do grau de mestre (Dec. 115/2013, de 7 de
agosto) no que respeita às percentagens exigidas para o corpo docente especializado na área de formação e
relativamente às exigências requeridas quanto à qualificação do coordenador do ciclo de estudos (dos 13
docentes do CE nenhum deles é doutor em Ciência da Informação ou equivalente e nas fichas curriculares
dos docentes não é indicada produção científica que possa ser considerada da área ou próxima à Ciência da
Informação);
- Muito baixa a produção científica (praticamente ausente em revistas indexadas e em conferências) na área
fundamental do ciclo de estudos e quase não existe internacionalização do corpo docente;
- O plano de estudos carece de atualização e de uma definição clara dos objetivos, em articulação com a
oferta formativa de 1º ciclo. O mestrado não pode ser simultaneamente um ciclo de estudos que confere
formação de base e que dá especialização.
10. Justification (English)
The Management Board decides to not to accredit the study programme, in accordance with the External
Assessment Team recommendations and reasons.
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