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ACEF/1314/08317 — 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
Mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study cycle
Master in Teaching of Physical Education in Basic and Secondary School
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências Do Desporto E Educação Física (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
2015/07/02
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
80
9. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
- Alterar a designação do ciclo de estudos para “Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário”.
Condição a cumprir em 1 ano;
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- Definir uma estratégia de investigação no campo do Ensino da Educação Física que permita melhorar não só a investigação nessa área mas também o perfil dos docentes
responsáveis pelas unidades curriculares da área da Didáctica da Educação Física.
Condições a cumprir em 3 anos:
- Melhorar a produção científica do corpo docente na área específica do ciclo de estudos.
- Estabelecer parcerias com centros de qualidade, nacionais ou estrangeiros, no âmbito da investigação em Educação Física.
9. Conditions (English)
Condition to be met immediately:
- Change the name of the study programme to “Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário”.
Condition to be met in 1 year:
- Define a research strategy in the area of Teaching Physical Education in order to improve the scientific activity in this area and to improve the profile of the teachers
responsible for the curricular units of the area of Didactics of Physical Education.
Conditions to be met in 3 years:
- Improve scientific production in the specific area of the study programme.
- Establish partnerships with national or foreign quality centers in research in Physical Education.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de 1 ano, em concordância com a fundamentação e a recomendação da
Comissão de Avaliação Externa.
O ciclo de estudos cumpre os requisitos legais estabelecidos no Decreto-lei n.º 79/2014, de 14 de maio.
10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for the period of 1 year, in accordance with the External Assessment Team
recommendation and reasons.
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