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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 Ciências Agrárias
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente (UAç)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Dos Açores
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Acusamos a receção do parecer da A3ES relativamente à Licenciatura em Ciências Agrárias e
agradecemos todas as observações apresentadas, mesmo que possamos não estar de acordo com a
totalidade das mesmas. No entanto, estamos certos que conseguiremos um bom entendimento entre
as Instituições em causa pelo princípio básico de ambas desejarem o melhor para o Ensino Superior
Universitário Nacional.
Em relação aos pontos que nos são apresentados para discussão e possível alteração poderemos
dividi-los em dois níveis diferentes.
Num primeiro nível, que está relacionado com a filosofia do curso, refere-se à designação dos ramos
de Agronomia e Zootecnia, em que a A3ES propõe a sua substituição por Engenharia Agronómica e
Engenharia Zootécnica. Somos da opinião que esta alteração reduzirá a amplitude de acesso a
cursos do 2º ciclo, limitando-nos exclusivamente às Engenharias, o que no panorama de
recrutamento de alunos provenientes do Sistema Nacional de Ensino Superior nunca nos pareceu
favorável. O argumento de ligação entre este 1º ciclo e os 2º ciclos não é restritivo, uma vez que
dentro da Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente a licenciatura de Ciências Agrárias dá
acesso aos cursos de 2º ciclo em Engenheira Agronómica, Engenharia Zootécnica e Engenharia e
Gestão de Sistemas de Água, cursos que são da área da Engenharia, mas também aos cursos de 2º
ciclo de Tecnologia e Segurança Alimentar e Gestão e Conservação da Natureza, que não se situam
na área anteriormente referida. Por estas razões, no nosso entender, é no acesso aos cursos de
Engenharia que se deverão colocar as restrições.
Num segundo nível, a A3ES sugere uma ligeira alteração curricular, com a qual concordamos no seu
essencial e que deverá ser sujeita a apreciação dos órgãos da Faculdade de Ciências Agrárias e do
Ambiente e da Universidade dos Açores para a sua efetivação.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB):<sem resposta>
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