ACEF/1213/09447 — 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
ENGENHARIA ELECTROTECNICA E DE COMPUTADORES
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
2. conferente do grau de
Doutor
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UC)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Coimbra
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2014/01/08
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
25
9. Condições (Português)
Condições a cumprir em 1 ano:
- Propor alterações ao plano de estudos, nomeadamente em relação ao grupo de optativas para cada ramo, de acordo com
as recomendações da Comissão de Avaliação Externa;
- Explicitar os objectivos e metodologias para cada unidade curricular, e para cada ramo;
- Garantir que todas as unidades curriculares evidenciem claramente um nível de 3.º ciclo de estudos;
- Rever o prazo da duração do ciclo de estudos, nomeadamente o período destinado à elaboração da Tese, de forma a
reflectir o prazo normal de conclusão.
9. Conditions (English)
Conditions to meet in 1 year:
-To propose changes to the study plan, namely to the pool of optional units offered to the distinct specialization branches, in
accordance with the External Assessment Team recommendations.
-To explicit the objectives and methods for each curricular unit, and for each branch;
-To assure that all curricular units have a 3rd cycle study programme level;
-To review the study programme’s duration, namely the period for the conclusion of the Thesis, so that it reflects the normal
conclusion time.
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.
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.

