ACEF/1516/18797

Decisão de apresentação de pronúncia

ACEF/1516/18797
de pronúncia

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 Estudos Portugueses
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 Estudos Portugueses [ACEF/ 1516/ 18797]
Relatório Preliminar da CAE
Esclarecimento sobre os seguintes pontos:

São admitidos ao Mestrado em Estudos Portugueses:
a) titulares do grau de licenciatura, preferencialmente em Estudos Portugueses ou nas
áreas de línguas e literaturas modernas e estudos literários ou culturais;
b) titulares de um grau académico estrangeiro que seja reconhecido como equivalente
ao grau de licenciado pelo Conselho Científico da Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas.
c) detentores de um currículo escolar, científico e ou profissional que ateste a
capacidade para a realização deste ciclo de estudos.
Critérios de admissão
Titulares do grau de licenciado:
a) Classificações/notas académicas de licenciatura: 80%.
b) Curriculum vit ae académico, científico e profissional: 10%.
c) Carta de motivação: 10%.
Candidatos não detentores do grau de licenciado ou com o grau sem classificação expressa:
a) Curriculum vit ae académico, científico e profissional: 90%.
b) Carta de motivação: 10%.
O júri reserva-se o direito de convocar os candidatos para uma entrevista.
3. Relativamente às recomendações adicionais, será desenvolvida uma reflexão pelos
docentes do Curso sobre medidas a desenvolver favoráveis ao aprofundamento e reforço
dos aspetos enunciados no Relatório Preliminar, especialmente no que concerne à
internacionalização, captação de novos alunos, promoção do sucesso escolar, especialização
e diversificação dos conteúdos de aprendizagem, bem como à sua articulação com os da
licenciatura em Estudos Portugueses, e em medidas para impulsionar a escolha dos
estudantes para a modalidade de componente não letiva Estágio com relatório.

M aster of Portuguese Studies [ACEF/ 1516/ 18797]
External Assessment Team (CAE) Preliminary Report
Clarification on the follow ing points:

Can be admitted as candidates to the Master of Portuguese Studies:
a) holders of an undergraduate degree, preferentially in the fields of Portuguese
studies, modern language and literature, literary and cultural studies;
b) holders of a foreigner undergraduate degree that is recognized as being
equivalent to the undergraduate degree given by the Scientific Council of the
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas;
c) holders of an especially relevant academic, scientific and/or professional
curriculum, attesting the ability to pursue this cycle of studies.
Admission criteria:
Holders of an undergraduate degree
a. Certified transcripts of bachelor degree: 80%
b. Academic, scientific and professional curriculum: 10%
c. Statement of motivation: 10%
Candidates that have not completed an undergraduate degree or whose degree
does not possess a final grade
a. Academic, scientific and professional curriculum: 90%
b. Statement of motivation: 10%
The jury has the right to summon the candidates for an interview.
Regarding the additional recommendations, the teachers of the Department will reflect on
the measures to be developed which are favorable to the reinforcement of the aspects
mentioned in the Preliminary Report. Especially, in what concerns the internationalization,
demand of new students, promotion of academic success, specialization and diversification
of the learning contents (as well as its articulation with the learning contents of the
undergraduate degree in Portuguese Studies) and measures to increase students’ choice for
Traineeship with final report.

