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NCE/14/00306 — Decisão do CA - Novo ciclo de estudos
Decisão do Conselho de Administração após Parecer da Instituição
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente ao ciclo de estudos
Estudos Europeus
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
European Studies
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Letras (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
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
35
9. Condições (Português):
Condição a cumprir no prazo de um ano:
- Reforçar o corpo docente próprio, qualificado e especializado nas áreas da Ciência Politica e Relações Internacionais, que garanta a leccionação de unidades curriculares
nucleares do ciclo de estudos, nomeadamente União Europeia: Política e Teorização, Políticas da União Europeia e Portugal e a Integração Europeia.
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9. Conditions (English):
Conditions to be met in one year:
-To reinforce the full time, qualified and specialized teaching staff in the areas of Political Science and International Relations, in order to ensure the teaching of nuclear
curricular units, such as European Union: Politics and Theory, European Union Policy and Portugal and the European Integration.
10. Fundamentação (Português):
Atendendo a que o parecer da instituição não trouxe novas evidências que levem a alterar a sua anterior decisão, o CA decide manter a mesma decisão.
Assim, o Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos com condições, por 1 ano, em concordância com a fundamentação da Comissão de Avaliação
Externa, mas em discordância desfavorável com a recomendação.
Esta decisão tem em consideração o facto de que o presente ciclo de estudos visar substituir um outro, em funcionamento, no âmbito da restruturação cientificopedagógica em curso na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
10. Justification (English):
The Management Board intends to accredit the study programme with conditions, for 1 year, in accordance with the External Assessment Team reasons and in unfavourable
disagreement with its recommendation.
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