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ACEF/1718/0109367 — 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 CIVIL
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Civil Engineering
2. conferente do grau de
Mestre (MI)
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
2018/11/13
6. decide:
Acreditar
7. por um período de (em anos), a partir de 31 de Julho de 2018:
6
8. Número máximo de admissões:
125
9. Condições (Português)
<sem resposta>
9. Conditions (English)
<no answer>
10. Fundamentação (Português)
A instituição tem um sistema interno de garantia da qualidade certificado. O ciclo de estudos teve boa procura no último ano (cerca de 2,4 candidatos por vaga) mas apenas ocupou 50% das vagas existentes no concurso nacional (29
alunos), embora se tenham inscrito pela primeira vez 57 alunos. A procura tem vindo a aumentar. Há uma grande acumulação de alunos no 5.º ano. A taxa de internacionalização é boa (18,5 %), e a eficiência formativa deve ser melhorada
bem como deve ser diminuído o absentismo dos alunos. O corpo docente integra 83 unidades correspondendo a 82,15 ETIs, o que significa que existem 81 docentes a tempo integral (98,6 %). Todos os ETIs têm doutoramento (100 %),
dos quais 70,15 ETIs são doutorados na área específica do ciclo de estudos (85,4 %), não havendo especialistas não doutorados (0,0 %). A maioria dos docentes está integrada num centro de investigação com a classificação de superior
a Bom. Existe documento de resposta às recomendações da CAE, relatório elaborado no âmbito do SIGQ e uma análise SWOT detalhada. Não são apresentados os resultados dos inquéritos aos alunos.
O ciclo de estudos é re-acreditado por 6 anos. Recomenda-se a implementação das medidas propostas. As referências a algum excesso de burocracia e de centralismo são feitas de forma consistente, embora exista alguma divergência
de opiniões entre cursos sobre o SIGQ, o que deve ser resolvido.
10. Justification (English)
The institution has a certified internal quality assurance system. The study programme had good demand in the last year (about 2.4 candidates per vacancy) but only took up 50% of the vacancies in the national competition (29 students),
although 57 students were enrolled for the first time. Demand has been increasing. There is a large accumulation of students in the 5th year. The internationalization rate is good (18.5%), and the training efficiency should be improved as
well as the students' absenteeism should be reduced. The teaching staff includes 83 units corresponding to 82.15 FTEs, which means that there are 81 full-time teachers (98.6%). All the FTEs have doctorates (100%), of which 70.15 FTEs
are PhDs in the specific area of the study programme (85.4%), with no non-doctoral specialists (0.0%). Most of the teachers are integrated in a research center with classification higher than Good. There is a response document to the EAT
recommendations, a report elaborated in the framework of the IQAS and a detailed SWOT analysis. The results of the student surveys are not presented.
The study programme is re-accredited for 6 years. Implementation of the proposed measures is recommended. The references to some excess of bureaucracy and centralism are made consistently, although there is some divergence of
views between study programmes about the IQAS, which must be solved.
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