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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 Filosofia Contemporânea: Valores e

Sociedade
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade de Ciências e Sociais Humanas (UAç)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Dos Açores
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Na sequência do Relatório Preliminar da CAE (ACEF/1516/04247) sobre o processo de acreditação
do curso de mestrado em Filosofia Contemporânea – Valores e Sociedade, a área de Filosofia da
Universidade dos Açores congratula-se com a proposta de acreditação.
Após leitura cuidada do Relatório e tendo em conta as observações apresentadas, que reputamos de
muito pertinentes e que agradecemos, propomo-nos implementar as seguintes medidas para a
melhoria do curso:
1. Aplicar os recursos disponíveis na Universidade dos Açores em termos de novas tecnologias de
informação e comunicação ao funcionamento do curso (b-learning), de modo a alargar o espaço
geográfico de potenciais alunos e docentes superando, deste modo, as “limitações impostas pela
insularidade” (cf. ponto 9.1.).
2. Estabelecer contactos e apresentar propostas de parcerias com instituições nacionais e europeias,
vocacionadas para os estudos filosóficos, aproveitando as redes de investigação nas quais os
docentes do ciclo de estudos estão integrados, visando deste modo a diversificação de perspectivas a
trabalhar e a qualificação do curso em geral, cumprindo igualmente o desiderato da
internacionalização (conforme recomendação dos pontos 3.2.7. e 4.1.11.).
3. Proceder à revisão das fichas de UC, de modo a promover a perfeita “adequação dos programas e
das bibliografias ao nome das UC”, assim como corresponder ao requisito de “especificar as
componentes de avaliação e a indicação do respetivo peso” nas diversas UC (conforme primeira
recomendação do ponto 6.2.8. e ponto 6.3.7. respetivamente).
4. Reduzir o número de opções, através, entre outras medidas, do cruzamento da oferta com outros
CEs da Universidade dos Açores, concretamente dos cursos de mestrado em Filosofia para Crianças,
em Relações Internacionais: o espaço Euro-Atlântico e em História Insular e Atlântica [sécs XV-XX]
(conforme segunda e terceira recomendações do ponto 6.2.8.).
5. Eliminar um dos Seminários de Investigação do 2.º ano (conforme quarta recomendação do ponto
6.2.8.).
6. Proceder ao envio das fichas de UC e de docente em falta, bem como das fichas relativas às UC a
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serem introduzidas.
7. Proceder à diminuição do número de horas de contacto das UC, de 60 para 45 (T:15; TP:15;
OT:15), mantendo-se o número de créditos atribuído a cada UC. Ao Seminário de Investigação
corresponderão também 45 horas de contacto e 7,5 ECTS. À Dissertação serão atribuídos os
restantes 52,5 ECTS.
8. Repensar a designação do ciclo de estudos, tendo em atenção a possibilidade de o tornar mais
apelativo a um público mais amplo e diversificado, na fidelidade à sua área científica dominante:
filosofia contemporãnea.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB):<sem resposta>
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