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ACEF/1314/12872 — 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 de Máquinas Marítimas
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior Naútica Infante D. Henrique
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Escola Superior Naútica Infante D. Henrique
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique – ENIDH, analisou com a melhor atenção o relatório
da avaliação do curso da CAE e acata as críticas e sugestões de melhoria. Por conseguinte, está a
implementar um conjunto de acções inseridas num plano para a resolução das mesmas. Em seguida,
apresentam-se alguns comentários que estamos certos que poderão ir ao encontro das sugestões de
melhoria preconizadas pela CAE.
Relativamente à reabilitação e conservação dos edifícios têm vindo a ser efectuadas várias obras,
outras estão a decorrer e várias estão já planeadas. Foram já efectuadas obras na sala de
professores, na biblioteca, na sala de aulas com maior capacidade (0.27) e no serviço académico.
Estão a ser efectuadas obras de remodelação total do laboratório de química aplicada e nos
balneários do pavilhão gimnodesportivo. Estão previstas várias obras de reabilitação que fazem
parte dum plano a 3 anos a ser implementado no campus da ENIDH. Assim, propomos a
possibilidade de alterar o período para resolução das situações relacionadas com as instalações,
para 3 anos.
Relativamente à necessidade de cumprir os critérios do corpo docente estabelecidos pelo DL nº
115/2013 têm vindo a ser desenvolvidos esforços para que o corpo docente esteja de acordo com o
estipulado. Desde a visita da CAE, têm-se verificado avanços significativos para aumentar o número
de doutores e especialistas que leccionam no curso, e que estão já reflectidos na distribuição de
serviço docente para o ano lectivo corrente. Entre as melhorias ocorridas, destacam-se:
• Prof. Fernando Cruz Gonçalves é especialista (com título obtido mediante a prestação de provas
públicas);
• Prof. Paulo Chaves Ferreira é especialista (com título obtido através do reconhecimento pelo
Conselho Técnico-Científico da condição de especialista);
• Prof. César Lopes é especialista (com título obtido através do reconhecimento pelo Conselho
Técnico-Científico da condição de especialista);
• Prof. Maria João Cebola e Prof. Filipa Moleiro reforçaram o corpo docente de doutores que
leccionam na Licenciatura em Engenharia de Máquinas Marítimas.
Estas situações permitiram obter, já no corrente ano lectivo, um aumento no rácio de especialistas
para um valor superior ao exigido no DL nº 115/2013.
Em conclusão a ENIDH continua apostada na implementação de acções de melhoria, em termos
gerais, e, em particular, no cumprimento do plano de formação do pessoal docente, conducente a
melhorias no ensino e no reforço de qualificações do pessoal. Assim, solicitamos a possibilidade de
se aumentar para 3 anos o período concedido para efectuar as melhorias indicadas no relatório da
CAE.
pág. 1 de 2

ACEF/1314/12872 — Decisão de apresentação de pronúncia
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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