ACEF/1314/13922

Decisão de apresentação de pronúncia

ACEF/1314/13922
de pronúncia

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 Tecnologia e Segurança Alimentar
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 Tecnologia e Segurança Alimentar (MTSA)
(Processo n.º ACEF/1314/13922)
Assunto: Pronúncia relativa ao Relatório Preliminar CAE
Data: 25 Maio 2015
A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNL), o seu Departamento de Ciências e
Tecnologia da Biomassa (DCTB) e a Coordenação do MTSA 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, e tendo
em vista a melhoria de funcionamento do referido ciclo de estudos:
a) Está em curso a interacção/cooperação formal com outros departamentos da
FCT/UNL de forma a reduzir/colmatar o défice de docentes do CE e reforçar as
competências disponíveis para a formação dos alunos;
b) Os conteúdos de algumas unidades curriculares foram revistos/reorganizados, de modo
a assegurar uma maior competência em tecnologia e processos alimentares;
c) Está em curso o reforço da estrutura laboratorial, quer pela aquisição de
equipamento quer pelo reforço de cooperação, institucional e de parcerias
docentes/centros de investigação, interna e externa à FCT-UNL;
d) Está previsto, no ano corrente, um aumento significativo da produção científica do
corpo docente na área científica do ciclo de estudos, decorrente da execução de
projectos I&D, quer institucionais quer empresariais;
e) Continuar/reforçar a cooperação com o tecido industrial envolvente, de modo a
aumentar a realização de dissertações de Mestrado em contexto empresarial;
f) Continuar a acompanhar o percurso profissional dos ex-alunos e providenciar uma
maior e mais eficiente divulgação do ciclo de estudos, nacional/internacional, junto
do público-alvo e de empregadores.

Study Cycle: Master in Food Technology and Safety (MTSA)
(Process nº ACEF/1314/13922)
Re: Advocates on the CAE Preliminary Report
Date: 25th May 2015
The Faculty of Sciences and Technology (FCT/UNL), its Department of Sciences and
Technology of Biomass (DCTB) and MTSA 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 and, in order to improve the operating conditions of the mentioned cycle of studies:
a) It is on place the interaction/formal cooperation with other departments at
FCT/UNL in order to reduce/closing the gap of the CS`s teachers and the
reinforcement of the available competences for the students formation;
b) The contents/syllabus of some curricular were revised/rearranged in order to assure
more competences in technology and food processing;
c) It is on place the reinforcement of the laboratory facilities, either by the acquisition
of equipment or the internal cooperation and further strengthening partnerships
with teaching/research centers, internal and external to FCT/UNL;
d) It is predicted, for the current year, a significant increase of the teaching staff`s
publications in the CS´s scientific areas, due to the accomplishment of R&D
projects, either institutional or industrial ones;
e) To go on/reinforce the cooperation with main stakeholders, including industry, in
order to increase the number of dissertation thesis within a companies’ environment;
f) To go on with the students follow up and to provide a larger/more efficient
national/international dissemination of the cycle of studies towards the target
audience and near employers.

