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Decisão de apresentação

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 Energia e Bioenergia
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):
Agradece-se a consulta do documento PDF anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Ciclo de Estudos: Mestrado em Energia e Bioenergia (MEBE)
(Processo n.º ACEF/1314/13822)
Assunto: Pronúncia relativa ao Relatório Preliminar CAE
Data: 2 Março 2015
A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNL), o seu Departamento de Ciências e
Tecnologia da Biomassa (DCTB) e a Coordenação do MEBE expressam à CAE o seu
reconhecimento pelo interesse e relevância dos comentários produzidos no Relatório
mencionado em epígrafe, com os quais genericamente concorda.
Assim, relativamente às Recomendações/Observações da CAE constantes do Relatório serão
propostas aos órgãos competentes da Universidade as seguintes medidas, para serem adoptadas
até 31 de Julho:
1. Alteração do nome do ciclo de estudos para Curso de Mestrado em Bioenergia.
2. Revisão da formulação dos objectivos gerais do curso, com indicação da orientação da
formação e as competências técnicas a adquirir.
E, tendo em vista a melhoria de funcionamento do referido ciclo de estudos:
a) Providenciar o envolvimento do Departamento de Química (FCT/UNL) de forma a
permitir uma formação mais abrangente, a reduzir/colmatar o défice de docentes do
ciclo de estudo e ainda o reforço de parcerias docentes/centros de investigação;
b) Rever e/ou reorganizar os conteúdos de unidades curriculares com eventuais
sobreposições;
c) Providenciar a implementação de medidas de garantia da qualidade, nomeadamente no
que respeita aos trabalhos de dissertação em colaboração com empresas;
d) Providenciar uma melhor separação física entre as actividades de prestação de serviços
à comunidade e as de investigação científica.

Study Cycle: Master in Energy and Bioenergy (MEBE)
(Process nº ACEF/1314/13822)
Re: Advocates on the CAE Preliminary Report
Date: 2nd March 2015
The Faculty of Sciences and Technology (FCT/UNL), its Department of Sience and
Technology of Biomass (DCTB) and MEBE Coordination express its gratitude to the CAE
for the interest and relevance of the comments made in the Report referred above, which
generally agrees with.
Thus, with regard to the Recommendations Observations contained in the Report of the
CAE the following measures will be proposed to the competent bodies of the University
and adopted until the 31st of July.
1. To change the name of the cycle of studies to Master Course in Bioenergy.
2. To review of the formulation of course’s general objectives, indicating the
orientation of the training and technical skills to be acquired.
And, in order to improve the operating conditions of the mentioned cycle of studies:
a) To provide the involvement of the Department of Chemistry (FCT/UNL) in order to
allow a more broader training, reduce/closing the gap of teachers and further
strengthening partnerships with teaching/research centers;
b) To review and/or rearrange the contents of the curricular units with an eventual
overlapping;
c) To provide for the implementation of quality assurance measures, in particular with
regard to the dissertation work in collaboration with companies;
d) To provide a better physical distinction between activities related to services to the
community and the scientific activities.

