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NCE/14/01296 — 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
Ensino de Português no 3º ciclo do Ensino Básico e no Ensino Secundário
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Teaching Portuguese (7-12)
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
2015/06/02
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
10
9. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
Atualizar os protocolos de cooperação de acordo com o Artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio.
Condição a cumprir no prazo de um ano:
Definir um plano estratégico de investigação em Didácticas Específicas deste ciclo de estudos (CE).
Atribuir as unidades curriculares de Didácticas Específicas a docentes com perfil de investigação nessa área.
Todos os supervisores que asseguram a Introdução à Pratica Profissional devem ter um CV adequado em
supervisão pedagógica.
Condição a cumprir no prazo de três anos:
Desenvolver investigação de qualidade no âmbito das Didáctica Específicas deste CE. Estabelecer parcerias com
centros de investigação de qualidade com linhas de investigação nessas áreas.

9. Conditions (English)
Conditions to be met immediately:
Update the cooperation protocols following Article 22.º from Decree-Law n.º 79/2014, of 14th may.
Conditions to be met in one year:
Define a strategic program of research in the Specific Didactics of this study programme (SP).
Assign the Specific Didactics to the teachers with a research profile in these areas.
All supervisor teachers who ensure "Introdução à Prática Profissional" must have a relevant CV in pedagogical
supervision.
Condition to be met in three years:
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Develop quality research within the framework of all the Specific Didactics of this SP. Establish partnerships with
quality research centres with research lines in these areas.
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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