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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 Bioenergia
2. conferente do grau de Doutor
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: Programa Doutoral em Energia e Bioenergia (PDEB)
(Processo n.º ACEF/1314/14007)
Assunto: Pronúncia relativa ao Relatório Preliminar CAE
Data: 18 Maio 2015
A Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT/UNL), o seu Departamento de Ciências e
Tecnologia da Biomassa (DCTB) e a Coordenação do PDEB 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 Programa Doutoral em Bioenergia;
2. Definir de forma mais clara os objectivos genéricos do curso, relacionados com a área
científica, e focando as áreas de competências do corpo docente e da FCT.
E, tendo em vista a melhoria de funcionamento do referido ciclo de estudos:
a) Providenciar o contacto e/ou envolvimento formal com outras áreas de competência da
FCT/UNL de forma a permitir a diversificação na oferta de UCs e docentes envolvidos;
b) Aumentar/reforçar as parcerias com universidades e centros de investigação, de modo a
permitir uma formação mais abrangente e/ou a superar limitações de trabalho de campo;
c) Rever e/ou reorganizar os conteúdos de algumas UCs de modo a aumentar a sua
abrangência, e continuar a implementar medidas para melhorar o desempenho docente;
d) Continuar a desenvolver esforços para aumentar o número de estudantes e proceder à
avaliação dos resultados e práticas dos doutoramentos já realizados.

Study Cycle: Doctoral Programme in Energy and Bioenergy (PDEB)
(Process nº ACEF/1314/14007)
Re: Advocates on the CAE Preliminary Report
Date: 18th May 2015
The Faculty of Sciences and Technology (FCT/UNL), its Department of Sience and
Technology of Biomass (DCTB) and PDEB 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 Doctoral Programme in Bioenergy.
2. To define more clearly the course’ generic objectives in relation with its scientific
area, focusing the core competence of the teaching staff and FCT.
And, in order to improve the operating conditions of the mentioned cycle of studies:
a) To provide closer involvement and/or formal collaboration with other areas of
competence of the FCT/UNL in order to allow an increase of offered CUs and the
teachers’ diversification;
b) To increase/strength partnerships with universities and research centers in order to
allow a broader formation and/or to overcome limitation regarding field research;
c) To review and/or rearrange the contents of the some CUs in order to enlarge its
scope and to continue to implement measures that improve teacher performance;
d) To keep on the efforts to increase the number of students and to carry out an
evaluation of the results and practices of the already completed doctorates.

