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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 Edição de Texto
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

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa
M estrado em Edição de Texto [ACEF/ 1516/ 18757]
Relatório Preliminar da CAE
Esclarecimento da A3ES sobre os vários pontos apresentados

A.11.3.2.
Na sua formulação at ual, a est rut ura curricular não garant e o cumpriment o da legislação
aplicável.
Não é designadament e garant ido que a maioria dos crédit os seja realizada na área cient ífica
fundament al do ciclo de est udos (Est udos Lit erários). A possibilidade de realização de 50
crédit os ECTS em " Est udos Lit erários ou Est udos de Cult ura ou Informát ica ou Ciências da
Linguagem ou Comunicação, Cult ura e Art es" poderá conduzir, por exemplo, a uma formação
maiorit ária em Informát ica e não em Est udos Port ugueses (mesmo neles incluindo as Ciências
da Linguagem e, event ualment e, os Est udos da Cult ura).

Embora inserido na área de Estudos Literários, faz parte da vocação do Mestrado em Edição de
Texto promover o estabelecimento de pontes entre os Estudos Literários e os Estudos de
Cultura e Comunicação, os quais, no seu conjunto, já constituem mais de 80% das unidades
lectivas. Por outro lado, não será nunca possível uma formação maioritária em Informática,
dado que esta área oferece menos de 20% do total de unidades lectivas.
Even t hough t he M A programme in Edit ing and Publishing is part of t he area of Lit erary
St udies, it s vocat ional goals are t o promot e t he building of bridges bet w een Lit erary St udies
and Cult ure and Communicat ion St udies, w hich, as a w hole, already represent more t han 80%
of t he curricular unit s of t he programme. On t he ot her hand, it w ill never be possible t o
conclude t he M A programme w it h a majorit y of ECTS in Informat ics, since t his area offers less
t han 20% of t he t ot al number of t eaching unit s.

6.1.5.
A est rut ura curricular cumpre os requisit os legais. Em alguns casos, porém, não é clara a
adequação da algumas unidades curriculares ao CE. É ent re out ros, o que se verifica com o
seminário de " Hist ória do Livro" (cujos cont eúdos parecem essencialment e propedêut icos). Nos
casos de " Teoria da Lit erat ura" ou " Poét icas Cont emporâneas" , a conexão com o os objet ivos
do curso necessit am de ser clarificados.

A presença da Teoria da Literatura ou das Poéticas Contemporâneas no currículo têm a ver
com a necessidade do conhecimento das concepções da escrita e dos modos de produção
textual, que são aspectos complementares da teoria e prática da edição de texto.
The fact t hat Theory of Lit erat ure or Cont emporary Poet ics are part of t he M A curriculum
framew ork is relat ed t o t he need of underst anding concept ions of w rit ing and modes of t ext ual
product ion, w hich are complement ary aspect s of t he t heory and pract ice of edit ing and
publishing.

6.1.7.
Recomenda-se ainda a int egração dos est udant es em at ividades de invest igação cient ífica na
área do ciclo de est udos.

A integração mais activa dos estudantes em actividades de investigação científica na área do
ciclo de estudos vai ser um dos objectivos estratégicos, nomeadamente com o lançamento de
um Laboratório de Edição.
The st udent s’ act ive int egrat ion in scient ific research act ivit ies in t he area of t he st udy cycle w ill
be one of t he st rat egic object ives, namely w it h t he int roduct ion of a new curricular unit : Edit ing
Lab.

11.3.1.
Especificação das condições de ingresso.

As condições de acesso e ingresso no ciclo de estudos reflectem as condições estabelecidas na
legislação nacional, nomeadamente:
a) Os titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, preferentemente nas áreas
científicas dos Estudos Literários ou Culturais, Comunicacionais, Filosóficos ou Históricos.
b) Os titulares de outras licenciaturas com um currículo que seja reconhecido como
eventualmente adequado para a realização deste ciclo de estudos;
c) Os detentores de um currículo académico, científico ou profissional que seja reconhecido
como atestando capacidades para a realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico
da FCSH/UNL.
The ent ry requirement s consider t he condit ions laid dow n in nat ional legislat ion, namely:
A) Holders of a Bachelor’s degree or equivalent , preferably in t he scient ific areas of Lit erary,
Cult ural or Communicat ion st udies, and Philosophy or Hist ory.
B) Holders of ot her degrees w it h a curriculum t hat can be acknow ledged as adequat e for t he
complet ion of t his cycle of st udies;
C) Holders of an academic, scient ific or professional curriculum t hat is recognized as at t est ing
abilit ies t o t he accomplishment of t his cycle of st udies by t he Scient ific Council of t he FCSH /
UNL.

11.4.
O Plano de est udos deve ser reformulado de forma a garant ir o cumpriment o da maioria dos
crédit os na área cient ífica fundament al do ciclo de est udos, conforme exigência legal.

A reformulação do Plano de Estudos do curso de Edição de Texto deverá passar por uma
redefinição da sua actual inserção na área dos Estudos Literários, dado que essa área será mais
adequadamente designada por Estudos Editoriais. Informa-se, além disso, que será
desenvolvida uma reflexão por forma a reforçar a existência de unidades curriculares
obrigatórias na área científica predominante.
The reformulat ion of t he M A programme st ruct ure depends on a redefinit ion of it s current
insert ion in t he area of Lit erary St udies, given t hat t he sub-area of t hid M A programme should
be more appropriat ely called Edit orial St udies. We add t hat a reflect ion w ill be carried out in
order t o reinforce t he exist ence of compulsory t eaching unit s in t he main scient ific area.

