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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
Musica
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
Music
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola De Artes (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
2018/03/20
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
42
9. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
- Implementar as alterações ao plano de estudos e às unidades curriculares de acordo com as indicações expressa
no relatório da Comissão de Avaliação Externa.
- Criar mecanismos de contratação atempada de docentes a tempo parcial, de modo a garantir a oferta das
unidades curriculares por eles leccionadas desde o início do ano lectivo.
Condição cumprir no prazo de um ano:
- Melhorar as instalações físicas e os recursos materiais de apoio ao funcionamento do ciclo de estudos,
nomeadamente, recursos os bibliográficos e tecnológicos.
- Reforçar o corpo docente em tempo integral, nomeadamente, na área do Jazz e da Etnomusicologia.
9. Conditions (English)
Conditions to be met immediately:
Implement the changes to the study plan and curricular units according to the indications expressed in the report
of the External Review Team.
Establish mechanisms for the timely hiring of part-time teachers, in order to guarantee the offer of the curricular
units they teach from the beginning of the academic year.
Conditions to be met in one year:
Improve physical facilities and material resources to support the functioning of the study programme, including
bibliographic and technological resources.
Strengthen the number of full-time teachers, especially in the fields of Jazz and Ethnomusicology.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de um ano, em
concordância com a fundamentação e a recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
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10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme with conditions, for a period of one year, in
accordance with the External Assessment Team’s reasons recommendation.
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