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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 da Educação
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):
Agradece-se a consulta do documento PDF anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia sobre ACEF/1415/18732 — Relatório preliminar da CAE sobre o Ciclo de
estudos Mestrado em Ciências da Educação
O presente documento cons ti tui a pronúncia sobre o relatório elaborado pela
Comissão de Avaliação Externa (CAE) da Agência de Avaliação e Acredita ção no
Ensino Superior (A3ES) relati va ao processo ACEF/1415/18732 (Mestra do em
Ci ências da Educação).
Organiza remos a pronúncia seguindo a sequência dos aspetos considerados menos
positi vos e das recomenda ções formuladas pela CAE, identi ficados pela respeti va
numeração.
A.11.2.1 Designação
Ainda que a desi gna ção ti vesse sido considerada a dequada , uma pa rte das
recomenda ções tem ori gem no facto de que a a valiação tinha como padrã o de
referência o modelo dos curs os de ciências da educa ção, quando a especifi cidade e o
ca rá cter inovador des te curs o de mestra do reside numa concepção mais ampla e
mul tidisciplina r que se identi fi ca como que a nível interna cional se designa por
Estudos de Educação, ou ma is simplesmente Educação.
À semel hança da pronúncia apresentada sobre a a valiação do CE Doutora mento em
Ciências da Educa ção [ACEF/1415/23502], será ponderada a al tera ção da designa ção
do curso, por uma ques tão de coerência, pa ra Mestra do em Educa ção, designa ção
reconhecida interna cionalmente e já adoptada entre nós por algumas i nsti tui ções de
ens ino s uperior.
Nã o pretendendo concorrer nem imi ta r os curs os pós-graduados em Ciências da
Educa ção que tendem a expressar a afi rmação de um campo específi co do
conhecimento e inves tiga ção sobre educa ção, preferindo antes a fi rma r-nos como
um CE s obre Educa ção, entendida es ta como um objeto de análise e reflexão de
di ferentes á reas do conhecimento científi co. Nes te sentido, a adoção de uma
abordagem mais multidis ciplina r sobre a educa ção fa z mais sentido do que uma
des ignação científica mais restrita.
As Ciências da Educa ção, enquanto á rea científica autónoma , não exis tem em
nenhuma das unidades orgâni cas da Uni versidade Nova de Lisboa , o que reforça a
necessidade de cria r uma identidade mais abrangente que incl ua todos aqueles que
s e dedicam a os estudos sobre educação.
10.3 Condições
 Definir condições de ingresso
A prá ti ca adoptada a té ao presente é a de aplica r as condições de acesso estipuladas
na legislação pa ra os cicl os de es tudos conducentes ao grau de mes tre. Contudo, a
seleçã o e seria ção dos candida tos , em sede de concurs o, é fei ta de acordo com os
cri téri os enunciados no edital de ca ndidaturas:

1. Ti tula res do grau de licenciado ou equi valente legal, ou de gra u a cadémi co
superi or estra ngei ro que seja reconhecido como satisfa zendo os objeti vos do
grau de li cenciado, e com experiência de ensino e/ou de desempenho de
funções/ca rgos na administra ção educa ti va , de âmbi to na cional, regional,
l oca l ou escolar.
2. Ti tula res do grau de licenciado ou equi valente legal, ou de gra u a cadémi co
superi or estra ngei ro que seja reconhecido como satisfa zendo os objeti vos do
grau de licenciado, na á rea das ciências sociais e humanas, e que pretendam
a profundar os seus conhecimento no domínio da educação.
3. Detentores de um currículo es cola r, científi co ou profissional, que seja
reconhecido como ates tando capa cidade pa ra realização deste ci clo de
es tudos, e que pretendam aprofunda r os seus conheci mento no domínio da
educação.
10.3 Melhorar a explicitação dos objetivos do CE para mostrar com clareza quais
são os perfis de formação/especialização dos futuros diplomados.
Os a tuais objetivos do CE es tão explícitos no guião de a utoavaliação:
1. Objeti vos gerais : O CE visa a qualifi ca ção científi ca de pessoas na á rea de
especializa ção em Educa ção, capa ci tando-as pa ra o prossegui mento de es tudos e
inves ti gação científica e/ou pa ra um desempenho profissional efica z, reflexi vo e
inovador. Pa ra tal, promove a aquisi ção dos objeti vos de aprendiza gem
especifi cados no ponto 6.1, numa perspeti va interdis ciplinar, foca da na
conceção, planea mento e moni tori za ção de pol íticas e prá ti cas educa tivas
ba s eadas em conhecimento ci entífico (evidence-based).
2. Objeti vos de aprendi zagem (conheci mentos , aptidões e competências) a
des envolver pelos estudantes (ponto 6.1).
2.1. Conhecimento e compreensão s obre os estudos de Educação;
2.2. Capa cidade de pesquisa e interpreta ção da produção científi ca sobre
Educa ção;
2.3. Capa cidade de identifi ca ção, inves tiga ção e intervenção sobre problemáticas
educativas;
2.4. Compreensão das rela ções exis tentes entre os contextos económi cos,
sociais, cul turais e políti cos e o desenvol vimento dos sis temas educa ti vos e
da s organizações escolares;
2.5. Compreensão das relações entre o desenvol vi mento cogniti vo e emocional
dos alunos , os contextos socioculturais, e a organi za ção do currículo e das
prá ti cas de ensino-aprendizagem;
2.6. Capa cidade de conceber, planea r e moni tori za r políti cas e prá ticas
educati vas baseadas em conhecimento científi co (evidence-based), às
es calas macro, meso e/ou micro.
Entendemos que o grau de expli cita ção, quer dos objeti vos gerais, quer dos
específi cos expressos a tra vés dos objeti vos de aprendiza gem (eles são indissociá veis)

é claro. Acei tamos entretanto que os mesmos deverão esta r mais adequados aos
di ferentes perfis de forma ção/especialização que não foram explici tados no guião de
a utoavaliação, a saber:
1. Análise, a valia ção e concepção de políti cas públicas de educa ção em perspecti va
compa rada , na mul tipli cidade das es calas de intervençã o: macro (políticas
na cionais e interna cionais), meso (pol íti cas regionais e municipais) e mi cro
(pol íticas l ocais e práticas e dinâmicas escolares).
2. Concepçã o e desenvol vimento de modelos de moni tori zação, a utoa valiação e
a va liação externa das organizações e práticas educativas.
3. Análise, concepção e desenvol vimento de soluções visando a efi cá cia e a
efi ciência das organizações educativas na concretização da s ua missão.
4. Concepçã o de es tra tégias de mobiliza ção de recursos sociais, económi cos e
cul turais pa ra o desenvol vimento de projetos e pa rcerias educa ti vas nas suas
di ferentes escalas.

10. 3  Rever o plano de estudos (ver 6.1.5; 6.1.7; 6.2.6; 6.2.8) e reforçar a formação
em métodos de investigação.
O rela tóri o da CAE expli citou em vá ri os pontos as críticas rela ti vamente ao plano de
es tudos, nomeadamente:
• A.11.1.2 ...possibilidade de optativas é muito baixa.
• A.11.3.2 ... seria desejável proceder a alterações quanto ao total de ECTS e
quanto ao elenco de UC.
• 1.4 Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada Não parece haver no plano de estudos qualquer reflexão sobre essa
profissionalidade que se quer estimular. A opção por um mestrado de 90 ECTS
parece ser frágil, ainda mais atendendo à relativa inespecificidade do perfil de
ingresso dos estudantes.
• 1.6 Recomendações de melhoria: Reforçar a necessária consistência entre
objetivos e plano de estudos: se há um enfoque em práticas "evidence-based"
isso tem de ser claro no plano de estudos. Aumentar os ECTS do CE.
• 6.1.7 Recomendações de melhoria - Revisão dos conteúdos, objetivos e
estrutura do plano de estudos - em especial aumentando o número total de
ECTS e, pelo menos, reforçando a formação em métodos de investigação que
é francamente insuficiente.
• 6.2.6 Evidências que fundamentam a classificação de cumprimento assinalada
- Há lacunas na formação dos estudantes em métodos de investigação (e.g.,
programas de análise de dados). Especificamente, há lacunas em várias UC: Psicologia da educação - não há referência às perspetivas sócio
construtivistas; - Conhecimento ... - se os objetivos estão orientados para a
dissertação parece faltar um reforço da formação em métodos de
investigação; - Métodos - versão bastante estreita e limitada;
• 6.2.8 Recomendações de melhoria - Revisão do plano de estudos, com
alargamento do enfoque do CE. Revisão dos conteúdos das UC. Reforço dos

métodos de investigação. Reestruturação dos métodos de avaliação das UC.
Diversificação das experiências formativas dos estudantes.
Es tas referências convergem pa ra um a jus tamento da estrutura curri cular a ser
a presentado junto do Conselho Ci entífico da FCSH, nos s eguintes a spetos:
1. No a umento no número total de ECTS do CE.
2. No reforço da UC dedi cadas às metodologias, especialmente análise de dados e
ori entação/tutorias.
3. Aumento do número e diversificação das UC optativas.
4. Mel horia e adequação dos conteúdos de a lgumas UC.
De uma forma geral a cei tamos as críti cas formuladas , pa rte das quais corresponde a
pontos fracos que já havíamos i dentificado no processo de autoavaliação.
Seguem-se as s eguintes alterações a propor:
1. Al tera r o total de ECTS do CE de 93 pa ra 120.
2. Cria r uma nova UC de Análise de Dados o que obriga a uma reformulação da
UC Métodos em Ciências da Educa ção (que passa rá a designa r-se Métodos
de Investigação.
3. Introduzi r um Seminário de Projeto de Investigação dedi cado à
apresenta ção e discussão dos projetos indi viduais de inves tiga ção
conducentes a cada uma das opções condi cionadas 2 (disserta ção, está gio e
trabalho de projeto), reforçando assim a integra ção dos mestra ndos em
projetos a decorrer nas linhas de investigação das UI.
4. Introduzi r novas UC de opção condi cionada de forma a di versi fi car a oferta
de domínios especializados de educa ção. O ala rga mento do leque de UC
optati vas deverá ser fei to, de forma progressiva , a tra vés da coopera ção com
três i nsti tui ções da Uni versidade Nova de Lisboa : o centro de inves tiga ção
CICS.NOVA, a Fa culdade de Economia e a Fa culdade de Ciências e Tecnologia,
que dispõe de recursos humanos adequados que podem ser mobiliza dos para
a poio a o CE a tra vés de protocolos.
5. Ma nter a s três vi as de conclusão do mestrado (dissertação, estágio e trabalho
de projeto) que aumentarão o número de horas de tra balho por vi a do
a umento no número total de ECTS do CE.
6. Proceder à revisão dos conteúdos de algumas UC no sentido enunciado pela
CAE.

10.3 Adequar o perfil docente a um mestrado em Ciências da Educação. Reforçar a
investigação e publicação no domínio da educação. Melhorar o índice de
publicações em revistas indexadas com circulação internacional. (Cf. ainda 7.2.7)
A a feta ção dos docentes que lecionam as diferentes UC foi fei ta , a o longo dos
úl timos anos, pela mobiliza ção de recurs os docentes com forma ção, inves ti gação e
experiência leti va na á rea da Educa ção (Ciências da Educa ção, Soci ologia da
Educa ção, Filosofia da Educa ção). Com a inclusão de novas UC no plano curri cula r e a

coopera ção intra uni versi tá ria dentro da UNL, bem como um maior envol vimento da
inves ti gação em educa ção desenvol vida pelo CICS.NOVA, ajusta r o perfil docente aos
objetivos do CE e a umentar de forma s ignificativa os índices de publicação.
No pra zo de três anos , conforme recomendado no relatório da CAE, é possível
concreti zar essa alteração do perfil docente.
4.1.11 Recomendações de melhoria  Criação de um departamento ou núcleo no
campo da Educação/Ciências da Educação  o que parece estar em curso de acordo
com informações recolhidas durante a visita. Reforço da articulação entre
investigação e ensino para todos os docentes do CE.
A reconfi gura ção do perfil docente do CE es tá clara mente dependente de uma maior
a rti cula ção entre investi ga ção e ensino e pa ra o concretiza r de forma mais
ins ti tucionalizada es tamos já a trabalha r na cria ção de um grupo de inves tiga ção que
agrega rá os inves tigadores em educa ção que tra balham nas di ferentes faculdades da
UNL. Esse grupo cons ti tui r-se-á , no pra zo de um ano, integrando o CICS.NOVA.
Pretende-se com a consti tui ção des te grupo de inves tiga ção reuni r todos os
inves ti gadores/docentes , afetos às vá rias unida des orgâni cas da UNL, alargando,
assim, o ca mpo de recruta mento pa ra o exercício da docência e da orienta ção
ci entífica no CE.
10.3  Promover a integração dos estudantes em equipas de investigação (Cf. ainda
5.2.6, 6.1.5, 6.3.5, 6.3.7)
A cons ti tui ção do grupo de inves tiga ção em Educa ção no â mbi to do CICS.NOVA
representa rá o preenchimento de um requisito de enquadra mento i nsti tucional da
pa rti cipa ção dos estudantes em equipas e projetos de i nves tiga ção. É possível e
desejá vel que após o pri mei ro ano de frequência do CE os estudantes disponham já
do domínio dos quadros teóri cos, dos concei tos e das técni cas indispensá veis a uma
pa rti cipa ção a ti va nos projetos e equipas de inves tiga ção. Essa pa rti cipa ção ati va
será tanto maior qua nto maior for a sua disponibilidade pa ra se dedi carem a esses
projetos (não esquecer que uma pa rte dos es tudantes exercem a ti vidade a tempo
intei ro o que nem sempre lhes permite dedica rem uma pa rte signifi ca ti va do seu
tempo à investi ga ção, pa ra além daquela que terão de desenvol ver pa ra a
el aboração da dissertação, estágio ou projeto de i nvestigação).

6.2.8 e 6.3.4 Reestruturação dos métodos de avaliação
O repa ro feito pelo rela tório da CAE sobre os métodos de a valia ção, aludindo à
“proliferação de trabalhos com 5 páginas, geralmente teóricos” é pa rcialmente
respei tá vel e deverá ser considerado. Mas tal evi dência decorre mui to mais da
es trutura curri cular onde a maioria das UC são predomi nantemente teóri cas do que
qua lquer enviesamento dos instrumentos de avaliação.

Na reestrutura ção curri cula r que se pretende i mplementa r, o número de UC
dedicadas à aprendiza gem das metodologias de inves tiga ção, bem como de UC
optati vas com um pendor mais aplicado, permiti rá di versifi ca r o tipo de
ins trumentos de a valia ção, nomeadamente pela introduçã o de trabalho de projeto e
de aplica ção em contextos simulados. Da mesma forma o reforço das metodologias
e técnicas de a nálise dados , quer na dimensão quanti ta ti va quer quali tati va ,
permi ti rá aos alunos desenvol ver trabalhos a pa rti r de bases de dados e fontes que
em mui to qualifica rão a sua aprendiza gem, orientando-os pa ra os perfis de forma ção
des cri tos nos objeti vos de aprendi zagem. Do mesmo modo, uma maior parti cipa ção
em equipas e projetos de i nvestigação convergirá na prossecução desses objetivos.
No caso das UC com pendor mais teóri co será dada maior a tenção à di versi fica ção
dos ins trumentos de a valiação que vá pa ra além dos ensaios, fi chas de leitura ,
recensões e apresentações orais.
3.1.3 A Biblioteca apresenta limitações ao nível da bibliografia relevante no âmbito
do ensino e investigação para um mestrado em CE e ao nível da sua organização.
Recomendações de melhoria: Apetrechar a biblioteca com bibliografia relevante
para o ciclo de estudos e organizála em função de uma formação que dê relevo às
Ciências da Educação.
Tra ta-se de uma recomenda ção i mporta nte que temos vindo a concretiza r de forma
mais a celerada nos úl timos dois anos. É reconhecida mente um esforço que i mporta
continua r e reforça r, assegurando pri ori ta riamente o pleno provimento de
exempla res que cons ti tuem as bibliografias de apoio às UC. Do mesmo modo
reforça remos a curto pra zo corpus documentais de insti tui ções educacionais
portuguesas e estrangeiras.
Considerando o nível mui to bai xo de que pa rti mos e as limita ções orçamentais com
que se debatem as ins ti tui ções de ensino superior, soli ci tamos um alargamento do
pra zo de concretização proposto (1 ano) para 2 a 3 a nos.

10.3 Formalizar parcerias que potenciem a qualidade do ciclo de estudos. (9.5)Por
outro lado, as parcerias devem ser expandidas para oferecer opções de práticas em
diferentes campos profissionais da educação. (7.2.9, 8.1) Apesar da positiva
representação da instituição, as parcerias nacionais não são suficientemente
consolidadas na área do ciclo de estudos e não existem parcerias internacionais.
Es ta recomenda ção vem ao encontro de uma preocupa ção da FCSH e da
coordena ção do CE no sentido de desenvol ver uma es tra tégia de ala rga mento e
di versi fi cação de pa rcei ros ins titucionais. O pri mei ro já começou a ser dado, tendo
como pri oridade instituições nacionais:
1. Cons elho Nacional de Educação (protocolizado)
2. Comuni dade Intermunicipal do Médio Tejo (protocolizado)
3. EPIS – Empresários para a Inclusão Social (protocolizado)

4. Fundação Francisco Manuel dos Santos (protocolizado)
5. Ins tituto de Educação da Universidade de Lisboa (protocolizado)
6. Câ ma ras Muni cipais de Cas telo Branco, Ma ção, Vila de Rei , Sa rdoal , Ba talha,
Ama dora e Oeiras (protocolizados)
7. 38 es colas e agrupamentos de es colas cons tituintes da Rede ESCXEL
(protocolizados).
Sem prejuízo de um aumento do número de pa rcei ros a nível na cional , o pri ncipal
desafio coloca -se no desenvol vimento de pa rcerias a nível interna cional, que
pretendemos concreti zar durante os próximo três anos, especialmente com
ins ti tui ções es trangei ras de investi ga ção científi ca em educa ção. Nes te momento
es ta s erá a principal prioridade.

Response to ACEF/1415/18732 — External Assessment Team (CAE) Prelimina ry
Report on the Master s tudy cycl e in Educational Sciences
The present document is the response to the report wri tten by the External
Assessment Tea m (CAE) from the Agency for Assessment and Accredi ta tion of Hi gher
Educa tion (A3ES) rega rding file no. ACEF/1415/18732 (Mas ter in Educational
Sci ences).
This response is ordered following the sequence of the less positi ve aspects and
cons idered the recommendations made by CAE.
A.11.2.1 - Name
Al though the name of the s tudy cycle (SC) had been considered adequate, the
ins ti tution is considering changing the designation of the SC to Mas ter in Educa tion.
Beca use we unders tand tha t the whole of resea rch we do in this SC fi ts better in a
broa der spectrum, which of course includes the educational s ciences.
Not wishing to compete or imi ta te the pos tgradua te courses in Educa tion whi ch tend
to express the a ffi rma tion of a specifi c field of knowledge and resea rch on
educati on, preferring to assert oursel ves as a CE on Educa tion, understood as an
object of a nalysis a nd reflection of different a reas of scientific knowledge.
We reinforce the principle tha t we do not intend to compete wi th postgraduate
courses the exclusi ve area of Educa tional Sciences , but wi thout excl uding them, we
prefer asserting oursel ves as a SC on Educa tion, understanding this as a core
objecti ve in the different a reas of knowledge of the humani ties and social s ciences,
includi ng the ha rd s ciences. In this context, the adoption of a more multi disciplina ry
a pproach to education makes more sense than a narrower s cientific name.
Educa tional Sciences , as an autonomous s cienti fic a rea , do not exist in a ny a cademi c
unit of NOVA Uni versi ty, whi ch reinforces the need to create a more comprehensi ve
i dentity that i ncludes all those who a re dedicated to studies on education.

10.3 To set entry conditions
The pra cti ce adopted by FCSH a t the present is to appl y the general admission
condi tions to access Mas ter’s degrees progra mmes. However, the selection and
ranking of appli cants take the following cri teria into a ccount, as mentioned in the
ca l l for a pplications:
1. Holders of a Bachelor degree wi th tea ching experience and/or performance
of functions i n schools and educa tional a dminis tra tion pla ces , at national,
regi onal or local s cale.
2. Holders of foreign Ba chelor degree recogni zed as satisfyi ng the objecti ves of
the Degree which wish to deepen their knowledge i n the field of education.

3. Holders of an a cademi c, scienti fi c and professional curri culum recogni zed as
a ttesti ng the capa city to ca rry out this cycle of s tudies and wish to deepen
thei r knowledge i n the field of education.
To improve the clearness of the objectives of the cycle of studies to clearly show
what are the profiles of training/specialization of future graduates.
Current s tudy progra mme objecti ves a re expli ci tl y sta ted in the self-assessment
report.
However, we unders tand the recommenda tion to adequa te the di fferent profiles
of tra i ning / expertise of the s tudy programme as:
1. Anal ysis, evalua tion and design public poli cies on compa ra ti ve perspecti ves in
educati on, in the mul tipli city of s cales of intervention: ma cro (na tional and
international policies), meso (regional and muni cipal poli cies) and mi cro (local
a nd s chool practices a nd a ctive policies).
2. Design and development of moni toring models, self-assessment and external
a s sessment of organizations a nd educational practices.
3. Anal ysis, design and development of solutions to the effecti veness and
effi ciency of educational organizations in a chieving i ts mission.
4. Desi gn of mobiliza tion s tra tegies of social, economic and cul tural resources for
development projects a nd educational partnerships i n their different scales.

To review the study plan (see 6.1.5; 6.1.7; 6.2.6; 6.2.8) and to enhance training in
research methods.
The CAE preli mina ry report explained a t va rious points the cri ti cism about the
s tudy progra mme structure. In general we a ccept the recommenda tions pointed
out, pa rt of whi ch corresponds to wea knesses tha t had been identi fied in the
s elf-assessment process.
These references converge to an a djustment tha t is being prepared to be
s ubmitted to the Scientific Council of FCSH, namely a bout:
1. The i ncrease i n total number of ECTS of the study programme to 120.
2. The s trengthening of course uni ts dedi ca ted to methodologies , especially data
a na lysis a nd s upervision.
3. Increase the number of electi ve course uni ts , whi ch should be done gradually,
through coopera tion wi th three ins ti tutions of the NOVA Uni versity: the
CICS.NOVA resea rch center, the Fa cul ty of Economics a nd the Fa culty of Science
and Technology, whi ch has adequa te human resources tha t ca n be mobilized to
s upport the CE through protocols.
4. Improvement and adaptation of s ome course units’ syllabus.

To adjust the profile of the faculty to a Master's degree in Educational Sciences.
The alloca tion of teaching sta ff in the different course uni ts has been made over
the las t few yea rs taking in a ccount the tea chers wi th training, resea rch and
tea ching experience in the field of Educa tion (Educati onal Sciences , Soci ology of
Educa tion, Philosophy of Education).
Wi thin three yea rs , as recommended in the CAE report, we can a chieve a better
tea ching s taff profile with the coopera tion being promoted between other
a cademi c uni ts a t NOVA, as well as, a greater invol vement of research in
educati on projects developed by CICS.NOVA and signifi cantl y increase the
number of s cientific publications.
The bond between research and tea chi ng will s trengthen wi th the crea tion of a
resea rch group that will be set up wi thin a yea r integra ted a t CICS.NOVA. The aim
of the establishment of this research group is to bri ng together all
resea rchers /teachers , of va rious uni ts a t NOVA tha t work in educa tion-related
topi cs.

To promote the integration of students in research teams.
In the intended change in curri culum, the number of course uni ts dedi ca ted to
resea rch methodologies , as well as electi ves wi th a more pra cti cal tea ching, will
bri ng di fferent types of assessment tools such as the introduction of project work
and appli cati on of simula ted contexts . Simila rl y, the strengthening of
methodologies and da ta anal ysis techniques, both quanti ta ti ve and qualita ti ve
di mensions , will allow s tudents to develop work from databases and sources
whi ch grea tl y will qualify thei r learning and guiding them to the requi red training
profiles , as well as, increase the students ’ pa rti cipation in resea rch tea ms and
projects.
In the case of more theoreti cal course uni ts i t will be gi ven grea ter a ttention to
the di versifi ca tion of assessment tools tha t go beyond tes ting, anal ysis, book
revi ews and oral presentations.
To equip the library with relevant literature for the cycle of studies and to
organize it in terms of training to give emphasis to Educational Sciences.
This is an i mportant recommenda tion tha t we ha ve a chieved more rapidl y in the
last two yea rs. It is admi ttedl y a n effort tha t must continue to ensure a full
provision of bibliogra phy to support ea ch course uni t. Likewise reinforce
documentary corpus of Portuguese and foreign educational institutions.
Considering the budgeta ry cons traints fa ced by higher educa tion insti tutions , we
request an extension of the accredi tati on peri od proposed by CAE ( 1 yea r) for 2
to 3 yea rs .

To formalize partnerships to enhance the quality of the cycle of studies.
This recommenda tion is in line wi th a concern FCSH and Progra mme Coordina tor
to develop an enla rgement stra tegy and di versifi ca tion of ins ti tutional pa rtners .
Currentl y these a re the most recent a greements:
1. Cons elho Nacional de Educação
2. Comuni dade Intermunicipal do Médio Tejo
3. EPIS – Empresários para a Inclusão Social
4. Fundação Francisco Manuel dos Santos
5. Ins tituto de Educação da Universidade de Lisboa
6. Ci ty Councils from Cas telo Bra nco, Ma ção, Vila de Rei , Sa rdoal,
Ba ta lha, Amadora e Oeiras
7. 38 s chools from Rede ESCXEL.
Nevertheless an increase in the number of na tional pa rtners, the main challenge
is pla ced on developing pa rtnerships a t the i nterna tional level over the next
three yea rs, especially wi th foreigner research ins ti tutions tha t develops tea ching
a nd research i n Education.

