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ACEF/1718/0108292 — 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
Licenciatura em Ciências do Desporto
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Undergraduate Course in Sport Sciences
2. conferente do grau de
Licenciado
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
2020/02/18
6. decide:
Acreditar
7. por um período de (em anos), a partir de 31 de Julho de 2018:
6
8. Número máximo de admissões:
120
9. Condições (Português)
Condições a cumprir no imediato:
- Atualizar o regulamento de Creditação de Competências, Formação e Experiência, de acordo com a legislação em
vigor;
- Implementar a restruturação curricular apresentada no ponto 9 do relatório de auto-avaliação;
- Manter o número de admissões em 120.
9. Conditions (English)
Conditions to be met immediately:
-To update the regulation for training and professional experience creditation, in accordance with the current
legislation.
-To implement the curricular changes present on the topic 9 of the self-assessment report;
-To maintain the number of admissions in 120.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições a cumprir no imediato, 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 immediate conditions, in accordance with the
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External Assessment Team’s recommendations and reasons.
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