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ACEF/1213/04207 — Decisão de apresentação
de pronúncia
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Estudos Europeus e Política Internacional
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Departamento de História, Filosofia e Ciências Sociais (UAç)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Dos Açores
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Regista-se, com apreço, o trabalho cuidado de todo o Relatório, bem como as importantes pistas de
melhoramento apresentadas.
Procurando corresponder às principais propostas e condições apresentadas propomo-nos:
i) Procurar continuar e, na medida do possível, incrementar o esforço que tem vido a ser
desenvolvido nos principais níveis identificados no Relatório (oportunidades de estágio, aquisição de
bibliografia, incentivo à mobilidade, de docentes e de discentes, melhoramento da visibilidade do
curso no site da Universidade, aprofundamento do esforço de coordenação entre as unidades
curriculares).
ii) Desencadear a revisão do plano de estudos do curso. Embora ainda não devidamente enformada,
a proposta em causa incidirá sobre a alteração do nome do ciclo de estudos (contemplando
expressamente a dimensão do Espaço Euroatlântico sublinhada ao longo de todo o relatório) e a
revisão da respetiva estrutura curricular (introduzindo uma unidade curricular de Metodologias,
eliminando sobreposições e introduzindo unidades curriculares novas, mais adequadas à
compreensão e à exploração científica do Espaço EuroAtlântico.) Iremos igualmente promover a
docência em inglês de pelo menos 1 disciplina por semestre.
Paralelamente, reiteramos o nosso forte empenho no reforço do corpo docente da área de Ciência
Política e Relações Internacionais, sublinhando o facto de estarmos este ano letivo a beneficiar da
colaboração de uma estudante de doutoramento na área (contratada como assistente convidada a
tempo parcial) e de estarmos a desenvolver esforços no sentido de garantir uma segunda
colaboração. Acresce que se tem vindo a assistir a uma importante especialização de alguns
docentes, provenientes de outras áreas científicas, na área da Ciência Política e das Relações
Internacionais, como é o caso concreto do diretor do ciclo de estudos, por exemplo. Para além disso,
iremos pugnar pela abertura de concurso para contratação de um Prof. Auxiliar nas áreas referidas –
se bem que, face às dificuldades financeiras que a Universidade dos Açores conhece neste momento,
tal não se afigure tarefa fácil, pelo menos no imediato.
Por último, sublinha-se o esforço importante que se está a desenvolver, quer ao nível da ligação com
universidades nacionais, (atente-se às relações já desenvolvidas com as Universidades de Coimbra,
de Lisboa, do Minho e com a Academia Militar), quer ao nível da internacionalização (plasmado nos
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contratos celebrados com universidades europeias incluindo Bolonha, Siena, Estrasburgo, Oradea,
Cracóvia, Atenas, Montpellier, Siegen, bem como nos intercâmbios de docentes provenientes destas
instituições e de outras, como as universidades de Lovaina, da Califórnia, em Berkeley, a Brown, a
de Massachusetts e da Carolina do Norte, bem como o Colégio da Europa e a Fletcher School e nos
cursos intensivos de especialização que os respetivos professores nos lecionam) - esforços nos
propomos continuar, alargar a outras universidades e aprofundar.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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