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ACEF/1314/18792 — 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 Ensino do Português como Língua Segunda

e Estrangeira
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências Sociais E Humanas (UNL)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Na sequência da avaliação do presente ciclo de estudos e tomando boa nota das recomendações do
Relatório produzido pela CAE, gostaríamos de destacar as questões abaixo listadas:
- o processo de avaliação decorreu num ambiente de grande elevação, colaboração e abertura;
- encontrámos da parte da equipa de avaliação a melhor recepção para as nossas questões e para as
informações respeitantes à criação, funcionamento e futuro do Curso, constituindo o relatório agora
enviado motivo para uma mais aprofundada autoavaliação;
- após um balanço feito com os alunos e com os demais intervenientes no nosso processo, damos
conta de um muito produtivo debate de ideias e propostas;
- consideramos de grande valor as recomendações apresentadas pela CAE e teremos em boa nota as
mesmas, sendo que as condições a aplicar no imediato estão desde já integradas no ciclo de estudos;
- no respeitante às que devem ser aplicadas a 12 meses, e em virtude de requererem um trabalho de
escopo abrangente em termos pedagógicos, bem como a análise e ajustamento do perfil dos
docentes e das UCs, a coordenação do curso necessita planificar, discutir e concretizar estratégias
apropriadas;
- em face do exposto e de estas condições exigirem tarefas concertadas com os alunos e entre todos
os docentes, vimos requerer que nos seja concedido um prazo mais alargado para a respectiva
concretização.
Agradecemos a boa atenção ao nosso pedido.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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