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ACEF/1213/13947 — 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 Engenharia Electrotécnica e de

Computadores
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UNL)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Ciclo de Estudos: Mestrado Integrado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores
(MIEEC) (Processo n.º ACEF/1213/13947)
Assunto: Pronúncia relativa ao Relatório Preliminar da CAE
Data: 20.Setembro.2013
Relativamente às Recomendações/Observações da CAE, constantes do Relatório mencionado
em epígrafe, até 31 de Dezembro p.f., serão adoptadas as seguintes medidas:
1. Revisão do Regulamento do MIEEC, contemplando os seguintes aspectos:
(i) Clarificação das condições de acesso à componente de 2.º ciclo do MIEEC;
(ii) Condições de realização de estágios (dissertações em parceria) incluindo condições de
acompanhamento e de instalação de alunos em empresas;
(iii) Objectivação de percursos formativos, através da identificação de Perfis.
2. Disponibilização à A3ES da seguinte informação:
(i) Protocolos com empresas e Acordos de Parceria com universidades estrangeiras;
(ii) Alterações a introduzir, oportunamente, pertinentes ao suporte de funcionamento do
MIEEC.
3. Relativamente à produtividade científica do corpo docente do MIEEC, faz-se notar que, para
os docentes da área científica do curso, se regista uma média de 2,0
publicações/docente.ano. Ou seja, o valor médio referido no Relatório (0,56) considera todos
os docentes, incluindo os das áreas propedêuticas, de execução pedagógica de outros
Departamentos da FCT.
A Faculdade, o seu Departamento de Engenharia Electrotécnica e a Coordenação do MIEEC
expressam à CAE o seu reconhecimento pelo interesse e relevância dos comentários produzidos
que, desde já, serão considerados.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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