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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 Filosofia
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 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
Doutoramento em Filosofia
Relatório Preliminar da CAE
Esclarecimento sobre os seguintes pontos:
A.11.3.2.
A estrutura curricular e o plano de estudos são apresentados e cumprem os requisitos legais.
A estrutura curricular do CE contempla oito áreas de especialização Antropologia
Filosófica, Estética, Filosofia Moral e Política, Filosofia da Cultura, Filosofia do Conhecimento e
Epistemologia, História da Filosofia, Lógica e Filosofia da Linguagem, Ontologia e Filosofia da
Natureza.
O número reduzido de candidatos inviabiliza, frequentemente, de acordo com os regulamentos
da IES, o funcionamento regular dos seminários destas especialidades.
O número de áreas de especialização pode ser excessivo para o corpo docente disponível. O
plano de estudos de cada uma destas áreas não mostra com suficiente clareza o
aprofundamento nas diferentes especialidades.
4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existe um corpo docente próprio, qualificado, especializado, estável constituído na totalidade
por docentes a tempo integral, oito doutores em Filosofia.
O número de docentes não é adequado a esta estrutura curricular que prevê oito
especialidades dentro da área de Filosofia.
Todos os docentes, para além do estabelecido no ECDU, estão sujeitos a um processo interno
de avaliação de desempenho que inclui também a realização de inquéritos pedagógicos aos
estudantes.
O que se promove é mais a colaboração pontual com outras IES do que a mobilidade.
6.1.7. Recomendações de melhoria.
A estrutura curricular e o plano de estudos devem ser revistos no sentido de se adequarem ao
número e às qualificações do corpo docente. A alternativa seria aumentar o corpo docente
próprio, qualificado e especializado.
11.3. Condições (se aplicável):
A cumprir no prazo de um ano:
1. Adequação entre o corpo docente próprio, qualificado e especializado e o número de
especialidades deste doutoramento.
Esta adequação deverá ser conseguida através de uma redução do número de especialidades
e/ou de um aumento do corpo docente próprio, qualificado e especializado.
11.4. Fundamentação da recomendação:
O ciclo de estudos é assegurado por um corpo docente cientificamente qualificado,
especializado, com produção científica relevante na área deste CE. Porém, a CAE constatou que
o seu número não se adequa às especialidades previstas no atual plano de estudos. Por isso,
propõe a sua acreditação condicional, por um ano, para que a IES possa fazer as necessárias
alterações.
As instalações e equipamentos são adequados ao funcionamento deste CE.

Estamos de acordo com as observações sobre a dificuldade que o actual corpo docente tem
para responder de modo completamente satisfatório a todas as especialidades de
doutoramento. Esclarecemos que estas questões, que vêm sendo discutidas internamente em

sede de Comissão Executiva do departamento e Comissão Científica do ciclo de estudos, têm
diversas perspectivas de resolução no curto e médio prazo: por um lado, o reforço no ano
letivo 2016/2017 de dois professores catedráticos – Prof. Doutor António Marques
(especialidade em Filosofia Moral e Política) e Prof. Doutor João Sáàgua (especialidade em
Lógica e Filosofia da Linguagem) – e a intenção de abertura de um procedimento concursal na
área de Estética, uma das áreas em que existe mais procura por parte dos doutorandos; por
outro lado, está a reforçar‐se a cooperação com as unidades de investigação da FCSH que
apoiam este programa doutoral de modo a, no âmbito das disposições sobre emprego
científico definidas pelo Ministério, integrar jovens doutorados na actividade docente.
Por fim, comprometemo‐nos a estudar a possibilidade de alterações no elenco de
especialidades que as clarifiquem e, eventualmente, reformulem.
We agree with the comments made on the difficulties that the current faculty members have to
respond, in a completely satisfactory manner, to the needs of all doctoral specialities. This
issue, which has been discussed at Departmental Committee meetings as well as at
Programme Scientific Committee ones, has several perspectives for its resolution in the short
and medium term: on the one hand, by the reinforcement in academic year 2016/2017 of two
Full professors ‐ Prof. Doutor António Marques (Moral and Political Philosophy) and Prof.
Doutor João Sáàgua (Logic and the Philosophy of Language) – and the stated intention to hire a
new professor in Aesthetics; on the other hand, through the strong cooperation with the
research units which support this program in order to respond to legal dispositions decided by
the Portuguese Ministry of Science, Technology and Higher Education to integrate young
doctorates in teaching careers. Finally, we commit ourselves to studying the possibility of
changes in the list of specialties which will clarify and, possibly, reformulate them.

