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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 Linguas, Literaturas e Culturas
2. conferente do grau de Doutor
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 PDF anexo
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia sobre ACEF/1415/18937 — Relatório preliminar da CAE sobre o Ciclo
de estudos Doutoramento em Línguas, Literaturas e Culturas

O presente documento constitui a pronúncia sobre o relatório elaborado pela
Comissão de Avaliação Externa (CAE) da Agência de Avaliação e Acreditação
no Ensino Superior (A3ES), relativa ao processo ACEF/1415/18937
(Doutoramento em Línguas, Literaturas e Culturas).
A FCSH aceita as observações e comentários produzidos pela CAE sobre este
CE e agradece as recomendações propostas.
Nesta oportunidade, para além de propormos desde já a alteração das áreas de
especialidade do CE, solicitamos também a aceitação das seguintes alterações:

A.11.2.1. Designação

Propomos a alteração da designação do CE para Literaturas e Culturas
Modernas. A reconfiguração das áreas de especialidade que a seguir propomos
e a entrada em funcionamento de um novo CE em Didáctica das Línguas, torna
redundante o uso do termo “Línguas” na designação deste CE. Da mesma forma,
propomos, em outra instância, a mesma actualização do mestrado de fileira que
antecede naturalmente este CE de doutoramento. Existindo doravante, na FCSH,
cursos já acreditados de mestrado e doutoramento dirigidos para a área das
línguas, não se justifica que estes CE incluam, redundantemente, investigação
nesta área.

A.11.4.1 Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do
ciclo de estudos

Informamos que foi, nesta data, substituído na coordenação do CE o Professor
Doutor Nuno Júdice, entretanto aposentado, pela Professor Doutora Teresa
Pinto Coelho, professora catedrática e também docente do CE (cf. ficha no
relatório).

10.3. Condições
Reformulação do plano de estudos e da estrutura curricular, tendo em vista o
facto de as áreas de Tradução e de Didáctica das Línguas Estrangeiras se terem
entretanto separado como doutoramentos autónomos e, assim, fazer sentido que
sejam excluídas deste programa.

Para cumprimento desta condição, propomos a reformulação do Plano de
Estudos e suas áreas de especialidade da seguinte forma:

Nova estrutura curricular
UCs Obrigatórias
Código

Nome

Créditos

73217101 Metodologias em Literaturas e Culturas Modernas

10.0

73217100 Problemáticas em Literaturas e Culturas Modernas

10.0

73217118 Trabalho Final de Curso em Literaturas e Culturas Modernas 20.0
73217130 Tese em Literaturas e Culturas Modernas

180.0

Opção Condicionada
Código

Nome

Créditos

Opções
73217119 Seminário de Especialidade em Estudos Culturais

10.0

73217120 Seminário de Especialidade em Estudos Literários

10.0

Seminário de Especialidade em Estudos Literários
Comparados

10.0

73217114

O estudante escolhe um destes seminários de especialidade.

Código

Nome

Créditos

Opções
73217117 Opção Livre

10.0

73217121 Seminário de investigação

10.0

Solicitamos que as condições de acreditação sejam revistas, porque acolhemos
desde já as recomendações da CAE.

Response to ACEF/1415/18937 — External Assessment Team (CAE) Preliminary
Report on the PhD study cycle in Languages, Literatures and Cultures

The present document is the response to the report written by the External
Assessment Team (CAE) from the Agency for Assessment and Accreditation of
Higher Education (A3ES) regarding process ACEF/1415/18937 (PhD in
Languages, Literatures and Cultures).
FCSH agrees with the observations and comments made by CAE on this study
cycle and welcomes the recommendations proposed therein.
Given this opportunity, in addition to proposing the immediate changes of the
study cycle’s areas of specialization, we also request the acceptance of the
following changes:

A.11.2.1 Designação
We propose changing the designation of the study cycle to Modern Literatures
and Cultures. The reconfiguration of the areas of specialization proposed in this
response and the entry in operation of a new study cycle in Language Teaching,
make redundant the use of the term “Languages” in the designation of this study
cycle. Similarly, we propose, in another instance, the same update of the
designation of the MA programme that naturally precedes this PhD course. As
FCSH offers masters and doctoral courses already accredited by the A3ES and
specifically directed to the area of languages, it makes no sense to redundantly
include this research area in MA and PhD Modern Literatures and Cultures
programmes.

A.11.4.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do
ciclo de estudos

Since Professor Nuno Júdice has recently retired, we have replaced him by
Professor Teresa Pinto Coelho, full professor in this the study cycle programme.

10.3. Conditions
“Reformulation of the study plan and the curricular structure, in view of the fact
that the areas of Translation and Didactic of the Foreign Languages were
meanwhile separated as autonomous doctoral programmes, and thus, should be
excluded from this programme.”

To fulfill this condition, we propose to redesign the study plan and its areas of
specialization as follows:

New Curricular Structure:
Mandatory curricular units

Código

Nome

Créditos

73217101

Methodologies in Modern Literatures and Cultures

10.0

73217100

Problematics in Modern Literatures and Cultures

10.0

73217118

Final written work in Modern Literatures and Cultures

20.0

73217130

Thesis in Modern Literatures and Cultures

180.0

Elective option
Código

Nome

Créditos

73217119

Specialized Seminar in Cultural Studies

10.0

73217120

Specialized Seminar in Literary Studies

10.0

73217114

Specialized Seminar in Comparative Literary Studies

10.0

Opções

Student chooses one of these seminars.

Código

Nome

Créditos

73217117

Free optional

10.0

73217121

Research seminar at a Research Unit

10.0

Option

Having accepted the recommendations of the CAE, we therefore ask that the
accreditation requirements be reviewed.

