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NCE/14/00401 — Decisão do CA - Novo ciclo de estudos
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
Turismo, Território e Patrimónios
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Tourism, Territory and Heritage
2. conferente do grau de
Mestre
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
2015/07/14
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
25
9. Condições (Português)
Condições a cumprir no prazo de um ano:
- Reforço do corpo docente especializado na área do Turismo, de forma a cumprir os requisitos legais, sem prejuízo de uma consideração em concreto do seu plano de
formação.
. É fundamental uma reestruturação que equilibre as AC e o plano de estudos dando ênfase a uma formação mais técnica e científica na área do Turismo, assim como outros
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aspetos identificados no relatório da Comissão de Avaliação Externa.
Condições a cumprir no prazo de três anos:
- Reforçar a investigação e as publicações em revistas internacionais, com revisão por pares, na área do Turismo.
9. Conditions (English)
Conditions to be met in one year:
- Strengthen the specialized teaching staff in the area of Tourism, in order to fulfill the legal requirements, without prejudice to a careful consideration to its training plan.
- It is essential to restructure the scientific areas and the study plan, emphasizing the more technical and scientific training in the area of Tourism, as well as other aspects
identified in the report of the External Assessment Team.
Condition to be met in three years:
-Strengthen research and publications in international journals with peer review in the area of Tourism.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de 1 ano, em concordância com a recomendação e a fundamentação da
Comissão de Avaliação Externa.
10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for a period of one year, in agreement with the External Assessment Team
recommendation and reasons.
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