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Caracterização do ciclo de estudos
Perguntas A.1 a A.9
A.1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
A.1.a. Descrição da Instituição de ensino superior / Entidade instituidora
Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
A.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade Lusófona De Humanidades E Tecnologia
A.2.a. Descrição Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade Lusófona De Humanidades E Tecnologia
A.3. Ciclo de estudos:
Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria
A.4. Grau:
Licenciado
A.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Contabilidade e Fiscalidade/ Contabilidade, Fiscal
A.6.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16
de Março (CNAEF):
34
A.6.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16
de Março (CNAEF), se aplicável:
46
A.6.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº
256/2005, 16 de Março (CNAEF), se aplicável:
31
A.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
A.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto lei 74/2006, de 24 de Março):
Três anos.
A.9. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
90

Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento
Pergunta A.10
A.10.1. Condições de acesso e ingresso.
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
A.10.2. Designação, estrutura curricular e plano de estudos.
Existe e satisfaz as condições legais
A.10.3. Docente responsável pela coordenação da implementação do ciclo de estudos.
Foi indicado e tem o perfil adequado
A.10.4. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
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As condições de acesso e ingresso são adequadas e cumprem os requisitos legais.
A designação, estrutura curricular e plano de estudos satisfazem também as condições legais.
Foi indicado o docente responsável pela coordenação do curso e tem o perfil adequado.

Pergunta A.11
A.11.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço.
Não aplicável
A.11.2. São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no
período de estágio e/ou formação em serviço.
Não aplicável
A.11.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em
serviço dos estudantes.
Não aplicável
A.11.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e
qualificações adequadas (para ciclos de estudos de formação de professores).
Não aplicável
A.11.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O ciclo de estudos inclui duas unidades curriculares de Projecto que, quando concluídas com
sucesso, concedem dispensa do estágio obrigatório para acesso à Ordem dos Técnicos Oficiais de
Contas.
A.11.6. Pontos Fortes.
Não aplicável.
A.11.7. Recomendações de melhoria.
Não aplicável.

1. Objectivos do ciclo de estudos
1.1. Os objectivos para o ciclo de estudos foram formulados de forma clara.
Sim
1.2. Os objectivos definidos são coerentes com a missão e a estratégia da instituição de ensino em
que o ciclo de estudos é leccionado.
Sim
1.3. Os docentes envolvidos no ciclo de estudos, bem como os estudantes, conhecem os objectivos
definidos.
Sim
1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os objetivos do ciclo de estudos estão definidos de forma clara. Os docentes revelam conhecimento e
alinhamento com os mesmos.
1.5. Pontos fortes.
A relação com o meio empresarial parece robusta. A experiência profissional e relações
institucionais da coordenação desempenha neste campo um papel importante.

1.6. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
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2. Organização interna e mecanismos de garantia da
qualidade
2.1. Organização Interna
2.1.1. Existe uma estrutura organizacional adequada responsável pelos processos relativos ao ciclo
de estudos..
Sim
2.1.2. Existem formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de
tomada de decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
Sim
2.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os mecanismos de gestão da qualidade parecem beneficiar da presença e da articulação entre
diferentes agentes incluindo a equipa de coordenação do programa, a área de qualidade da
faculdade, e mecanismos de participação como delegados de turma.

2.1.4. Pontos Fortes.
A existência de mecanismos que indicam a participação de estudantes no processo de qualidade.

2.1.5. Recomendações de melhoria.
Embora existam formas para assegurar a participação dos estudantes e docentes, é necessário
encontrar instrumentos que tornem essa participação mais eficiente e eficaz garantindo a melhoria
do processo de recolha de informação e transmissão do feedback dos resultados aos alunos e
docentes.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Foram definidos mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Sim
2.2.2. Foi designado um responsável pelo planeamento e implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade.
Sim
2.2.3. Existem procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica
do ciclo de estudos.
Sim
2.2.4. Existem formas de avaliação periódica das qualificações e competências dos docentes para o
desempenho das suas funções.
Sim
2.2.5. Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos por todos os interessados e
utilizados na definição de acções de melhoria.
Em parte
2.2.6. O ciclo de estudos já foi anteriormente avaliado/acreditado.
Não
2.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
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Os mecanismos de qualidade parecem servir adequadamente os objetivos do ciclo de estudos.

2.2.8. Pontos Fortes.
A coordenação entre os níveis institucional, da coordenação do ciclo de estudos e da participação
dos estudantes.

2.2.9. Recomendações de melhoria.
O processo pode ser aperfeiçoado nomeadamente em articulação com processos inexistentes por ora
como a supervisão dos docentes para efeito de melhoria pedagógica e científica.
Os docentes não recebem necessariamente os resultados da avaliação dos seus cursos. Este aspeto
diminui a qualidade do feedback e deve ser corrigido.

3. Recursos materiais e parcerias
3.1. Recursos materiais
3.1.1. O ciclo de estudos possui as instalações físicas necessárias ao cumprimento sustentado dos
objectivos estabelecidos.
Sim
3.1.2. O ciclo de estudos possui os equipamentos didácticos e científicos e os materiais necessários
ao cumprimento sustentado dos objectivos estabelecidos.
Sim
3.1.3. O ciclo de estudos possui os recursos financeiros necessários ao cumprimento sustentado dos
objectivos estabelecidos.
Sim
3.1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os recursos materiais parecem adequados ao funcionamento do ciclo de estudos.

3.1.5. Pontos Fortes.
As condições materiais parecem adequada. Não foi alvo de comentários menos positivos de nenhum
dos stakeholders.

3.1.6. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.

3.2. Parcerias
3.2.1. O ciclo de estudos estabeleceu e tem consolidada uma rede de parceiros internacionais.
Sim
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3.2.2. O ciclo de estudos promove colaborações com outros ciclos de estudo dentro da sua
instituição, bem como com outras instituições de ensino superior nacionais.
Sim
3.2.3. Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de
estudos.
Em parte
3.2.4. Existe uma prática de relacionamento do ciclo de estudos com o seu meio envolvente,
incluindo o tecido empresarial e o sector público.
Sim
3.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O ciclo de estudos apresenta um conjunto de parcerias. As parcerias internacionais estão demasiado
centradas em instituições espanholas.

3.2.6. Pontos Fortes.
Nada a referir.

3.2.7. Recomendações de melhoria.
Articular de forma clara a estratégia de definição e diversificação de parcerias. A intenção
estratégica subjacente às referidas parcerias não é clara e aposta demasiado em instituições
espanholas.

4. Pessoal docente e não docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais.
Sim
4.1.2. Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e
experiência de ensino adequadas aos objectivos do ciclo de estudos.
Em parte
4.1.3. O número e o regime de trabalho dos membros do pessoal docente correspondem às
necessidades do ciclo de estudos.
Em parte
4.1.4. É definida a carga horária do pessoal docente e a sua afectação a actividades de ensino,
investigação e administrativas.
Em parte
4.1.5. O corpo docente em tempo integral assegura a grande maioria do serviço docente.
Não
4.1.6. A maioria dos docentes mantém a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a
três anos.
Sim
4.1.7. Existem procedimentos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo
de estudos.
Sim
4.1.8. É promovida a mobilidade do pessoal docente, quer entre instituições nacionais, quer
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internacionais.
Em parte
4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Percentagem ainda elevada de docentes não doutorados. De entre os doutorados, poucos o são na
área do ciclo de estudos e não são estes os docentes que maioritariamente leccionam as horas de
contacto do ciclo de estudos.
Não existem praticamente quaisquer publicações internacionais na área do ciclo de estudos.
A escola diz apoiar a mobilidade docente, o que não será simples com um vasto número de docentes
em part-time que têm outra atividade profissional.
Os procedimentos de avaliação baseiam-se em inquéritos aos alunos e controlo de sumários. Na
visita à instituição foi igualmente evidente o esforço de coordenação do diretor do curso e da
diretora da faculdade com reuniões periódicas.
4.1.10. Pontos Fortes.
Esforço de coordenação por parte dos diretores e incentivo a doutoramento dos docentes não
doutorados.

4.1.11. Recomendações de melhoria.
Fixar docentes doutorados na área do ciclo de estudos.
Promover, com medidas concretas, atividades de investigação e publicações académicas.
Aumento do número de doutorados nas áreas de estudos e a tempo integral (35h), com uma ligação
estável à instituição. Definição clara da carga horária em termos de atividade de ensino,
investigação e administração.
Recomenda-se ainda um modelo de avaliação dos docentes mais consequente com as competências e
práticas que lhes devem ser requeridas, equilibrando, designadamente, os aspetos relacionados com
a docência com os que se prendem com os processos de investigação.

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. O pessoal não docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à
leccionação do ciclo de estudos.
Sim
4.2.2. O número e o regime de trabalho do pessoal não docente correspondem às necessidades do
ciclo de estudos.
Sim
4.2.3. O desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente.
Sim
4.2.4. O pessoal não docente é aconselhado a frequentar cursos de formação avançada ou de
formação contínua.
Sim
4.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O número de funcionários e respectiva formação de base parecem ser suficientes para o bom
funcionamento do curso.

4.2.6. Pontos Fortes.
Formação do pessoal não docente.
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4.2.7. Recomendações de melhoria.
Nada a apontar.

5. Estudantes
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Existe uma caracterização geral dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, incluindo o seu
género, idade, região de proveniência e origem sócio-económica (escolaridade e situação
profissional dos pais).
Sim
5.1.2. Verifica-se uma procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes ao longo dos
últimos 3 anos.
Em parte
5.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os dados caracterizadores dos estudantes foram disponibilizados.
O número de vagas preenchidas anualmente fica um pouco aquém do número total de vagas.
Students characterization data have been presented.
Annually the number of enrolled students is lower than the number of vacancies.
5.1.4. Pontos Fortes.
Percentagem significativa de alunos “maduros”, o que pode significar maior motivação e
oportunidade de formação pós-laboral.
Diversidade de nacionalidades e estratos sociais (escolaridade dos pais).

5.1.5. Recomendações de melhoria.
Dado o número de alunos inscritos e a mencionada deficiência de formação em métodos
quantitativos, talvez seja de repensar a política e admissões ou o número de vagas.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. São tomadas medidas adequadas para o apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o
percurso académico dos estudantes.
Sim
5.2.2. São tomadas medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Sim
5.2.3. Existe aconselhamento dos estudantes sobre a possibilidade de financiamento e de emprego.
Sim
5.2.4. Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes são usados para melhorar o processo
de ensino/aprendizagem.
Em parte
5.2.5. A instituição cria condições para promover a mobilidade dos estudantes.
Sim
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5.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A instituição promove a mobilidade e presta informação sobre oportunidades de financiamento e
emprego. A integração dos estudantes na comunidade académica é igualmente considerada de
forma cuidadosa.

5.2.7. Pontos Fortes.
Os serviços académicos prestam aconselhamento.
A instituição promove atividades de organização associativa de forma a promover a integração
estudantil.

5.2.8. Recomendações de melhoria.
Utilização dos resultados dos inquéritos na melhoria da qualidade do ensino/ aprendizagem.
A aposta na mobilidade estudantil poderá estar condicionada pela elevada percentagem de
estudantes trabalhadores. Por esse motivo, o esforço de mobilidade da instituição pode não ser
justificado, ou deverá ser dirigido ao grupo de estudantes não trabalhadores.
Uma outra limitação à mobilidade serão os requisitos da OTOC bem como as especificidades práticas
do ciclo de estudos ao caso português.
Deste ponto de vista uma abordagem mais internacional do ciclo de estudos pode vir a ser benéfica.

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos
6.1.1. Estão definidas as competências a desenvolver pelos estudantes e foram operacionalizados os
objectivos permitindo a medição do grau de cumprimento.
Sim
6.1.2. A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Sim
6.1.3. Existe um sistema de revisão curricular periódica que assegura a actualização científica e de
métodos de trabalho.
Sim
6.1.4. O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Em parte
6.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Do ponto de vista formal, nada há a assinalar.

6.1.6. Pontos Fortes.
A orientação aplicada, assumida pelos responsáveis e apreciada pelos estudantes.

6.1.7. Recomendações de melhoria.
A integração dos estudantes na investigação científica beneficiará do desenvolvimento de uma
cultura de investigação mais expressiva que a atual ao nível da instituição.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. São definidas as competências que os estudantes deverão desenvolver em cada unidade
curricular.
Sim
6.2.2. Existe coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim
6.2.3. Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim
6.2.4. Existem mecanismos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus
conteúdos.
Sim
6.2.5. Os objectivos de cada unidade curricular são divulgados entre os docentes e os estudantes.
Sim
6.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os objetivos das unidades curriculares estão bem definidos.

6.2.7. Pontos Fortes.
A coordenação entre responsáveis coordenadores e docentes parece funcional.

6.2.8. Recomendações de melhoria.
Em cada UC, a cada objetivo e competência a desenvolver deveriam ser associados conteúdos
programáticos e metodologias de ensino e avaliação específicas.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. As metodologias de ensino e as didácticas estão adaptadas aos objectivos das unidades
curriculares.
Sim
6.3.2. A média do tempo de estudo necessário corresponde ao estimado, em créditos ECTS.
Sim
6.3.3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade
curricular.
Sim
6.3.4. As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Em parte
6.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
As metodologias de ensino parecem adequadas.

6.3.6. Pontos Fortes.
Os alunos revelam particular apreço pela componente aplicada das metodologias e conteúdos –
nomeadamente diminuindo a profundidade científica e o pensamento crítico sobre as matérias.
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6.3.7. Recomendações de melhoria.
Desenvolver a cultura científica da instituição, de modo a facilitar a participação dos estudantes em
atividades científicas.

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. O sucesso académico da população discente é efectivo e facilmente mensurável.
Em parte
7.1.2. O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respectivas unidades
curriculares.
Não
7.1.3. Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções
de melhoria no mesmo.
Sim
7.1.4. Não há evidência de dificuldades de empregabilidade dos graduados.
Sim
7.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
É mencionado o pior desempenho dos estudantes em unidades de métodos quantitativos.
Há evidência de ações concretas de melhoria quando detectadas situações indesejáveis, como sejam
planos de revisão curricular ou introdução de disciplinas de base (Matemática 0).

7.1.6. Pontos Fortes.
Nada a apontar.

7.1.7. Recomendações de melhoria.
Para além das medidas em curso, uma eventual redução do número de vagas e/ou maior exigência
nos critérios de admissão.
Possivelmente a abordagem utilizada na leccionação das unidades de Métodos Quantitativos poderá
ser alterada de forma a obter melhores resultados.

7.2. Resultados da actividade científica, tecnológica e artística
7.2.1. Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde
os docentes desenvolvem a sua actividade.
Em parte
7.2.2. Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas
internacionais com revisão por pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.
Em parte
7.2.3. As actividades científica, tecnológica e artística têm valorização e impacto no desenvolvimento
económico.
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Em parte
7.2.4. As actividades científica, tecnológica e artística estão integradas em projectos e/ou parcerias
nacionais e internacionais.
Em parte
7.2.5. Os resultados da monitorização das actividades científica, tecnológica e artística são usados
para a sua melhoria.
Em parte
7.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O centro de investigação da instituição de acolhimento não está ainda avaliado pela FCT.
É mencionado um outro centro (avaliado com Excelente pela FCT) mas não é evidente a forma como
a generalidade dos docentes/investigadores interagem com esse centro.
As publicações nos últimos três em revistas internacionais sujeitas a revisão por pares estão
concentradas em poucos docentes e são ainda poucas.
As parcerias mencionadas não são de carácter eminentemente científico.

7.2.7. Pontos Fortes.
Nada a apontar.

7.2.8. Recomendações de melhoria.
Maior projeção do centro de investigação, colaboração em projetos de investigação com outros
centros, incentivo concreto a doutoramentos na área.
Criação de clima e condições para aumentar a produção cientifica dos docentes. Repensar a
constituição de projectos e parcerias de forma integrada na área científica do curso. Criação de
sistema de incentivos explícitos à publicação de artigos científicos.

7.3. Outros Resultados
7.3.1. No âmbito do presente ciclo de estudos, existem actividades de desenvolvimento tecnológico e
artístico, prestação de serviços à comunidade ou formação avançada.
Sim
7.3.2. O ciclo de estudos contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura
científica e a acção cultural, desportiva e artística.
Sim
7.3.3. O conteúdo das informações tornadas públicas sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado é realista.
Em parte
7.3.4. Existe um nível significativo de internacionalização do ciclo de estudos.
Em parte
7.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O estabelecimento de protocolos com diversas entidades e a conformidade com a OTOC são
indicativos de reconhecimento pela comunidade.
A percentagem de estudantes estrangeiros é o elemento fundamental de internacionalização.
Não existe internacionalização do corpo docente.
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7.3.6. Pontos Fortes.
Protocolos com diferentes instituições e conformidade com OTOC.

7.3.7. Recomendações de melhoria.
Estimular a internacionalização dos docentes, inclusivamente dentro do grupo Lusofona.

8. Observações
8.1. Observações:
<sem resposta>
8.2. Observações (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

9. Comentários às propostas de acções de melhoria
9.1. Missão e objectivos:
As informações contidas neste ponto do relatório são pouco relevantes para a discussão da missão e
objetivos do ciclo de estudos. Os coordenadores do programa deverão clarificar a intenção
estratégica do programa e sua implicação para o desenho e posicionamento do mesmo.

9.2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade:
A organização interna parece funcional, de uma forma geral. Uma cultura de gestão pela qualidade
pode ser aprofundada, nomeadamente por via da transmissão de feedback aos docentes
relativamente à avaliação pelos alunos. O atual sistema parece insuficiente.

9.3. Recursos materiais e parcerias:
A debilidade identificada neste ponto não se refere aos recursos materiais ou parecerias.
Os recursos materiais parecem, em geral adequados. A criação de uma cultura de investigação
implicará todavia mudanças, nomeadamente a criação de espaços de trabalho para os investigadores
mais consentâneos com a natureza do trabalho científico.
A filosofia subjacente ao estabelecimento de parcerias deve ser explicitada.

9.4. Pessoal docente e não docente:
Incentivar doutoramentos, em particular de docentes que pretendam fazer da carreira académica na
instituição a sua vida. Um número razoável desses profissionais será importante para criar um corpo
coeso e um grupo de investigadores ativo.
Incentivar de forma explícita a investigação.
O relatório de auto-avaliação mencionava como problemático a existência de excessiva flexibilidade,
o que não compreendemos e esclarecemos na visita: trata-se da necessidade de um documento/uma
estrutura que seja claro/a quanto aos objetivos a estabelecer ao pessoal docente e não docente.
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9.5. Estudantes:
Garantir uma melhor formação de base dos estudantes em métodos quantitativos e inglês. Um
“semestre zero” pode ser justificável se a preparação de base for, de facto, muito deficiente.
Igualmente uma revisão dos currículos e da abordagem de ensino-aprendizagem de métodos
quantitativos poderão melhorar a performance estudantil.
Proporcionar condições programáticas para que a mobilidade dos estudantes (não trabalhadores)
seja efetiva.

9.6. Processos:
As debilidades referidas no relatório respeitam à estrutura curricular do curso e não aos processos.
A instituição poderá ponderar aperfeiçoar processos, designadamente os de promoção e de
reconhecimento e recompensa do mérito. Trata-se de dimensões críticas para a criação de uma
cultura de investigação, que se encontram numa fase de desenvolvimento incipiente.
Atualmente, a investigação não constitui uma prioridade, o que ao nível deste ciclo deve constituir
uma preocupação. Embora a vertente aplicada seja assumida e apreciada pelos estudantes, ela deve
coexistir com um maior atenção à investigação. Um número relevante de docentes do ciclo de
estudos apresenta um perfil profissional, sem que exista um núcleo forte de investigadores ativos.

9.7. Resultados:
Manter o esforço para melhorar a formação em métodos quantitativos e inglês. Se necessário,
reforçar ainda mais essa componente e tentar novas abordagens de ensino / aprendizagem.
Incentivar docentes a completarem doutoramentos de qualidade na área da licenciatura.
“Fixar” docentes doutorados em regime de tempo integral e de forma mais permanente.
Criar incentivos concretos para as atividades de investigação, como seja apoio monetário para
apresentação de comunicações em conferências, publicações em revistas internacionais com revisão
por pares, ponderação significativa para progressão na carreira académica.

10. Conclusões
10.1. Recomendação final.
O ciclo de estudos deve ser acreditado condicionalmente
10.2. Fundamentação da recomendação:
- Relatório pouco informativo e até incompleto, nalguns aspetos.
- Existe um reduzido número de doutores a tempo integral na área científica do curso.
- Alguma dificuldade em atrair estudantes.
- Reduzida eficiência formativa dado que apenas um número reduzido dos alunos ingressados
conclui o curso.
- UCs de métodos quantitativos com taxas de sucesso reduzidas e com programa não adequado ao
perfil dos alunos e do curso.
- Sistema de garantia de qualidade existe mas não envolve os alunos e professores de forma devida e
não existe feedback dos resultados nem ações daí decorrentes.
- Parcerias caracterizadas de forma insuficiente, nomeadamente em relação às ações desenvolvidas;
- Considera-se positivo a existência do ILID, embora com atividade ainda insipiente no âmbito destes
ciclos de estudos.
- Apesar do discurso positivo em relação à investigação não existem mecanismos explícitos de
incentivo e de monitorização das atividades científicas. Reconhece-se que existe potencial para a
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alteração da situação e vontade em criar um grupo de investigadores ativos.
- Reduzido número de publicações científicas do corpo docente em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 3 anos e nas áreas dos ciclos de estudos.
- Reduzido número de gabinetes de trabalho para docentes a tempo inteiro na instituição.
A acreditação deve ser condicionada à implementação das seguintes recomendações no prazo de 2
anos:
• Fornecer evidência que o corpo docente tem uma ligação a tempo integral (35 horas semanais e
estável com a instituição.
• Concretizar a eficiência formativa demonstrada através do número de estudantes diplomados.
• Desenvolver projetos de investigação que resultem em publicações do corpo docente na área
específica do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares.
• Demonstrar um maior envolvimento do corpo docente em projetos da instituição relacionados com
atividades de desenvolvimento tecnológico e de prestação de serviços à comunidade.
A pronúncia, que foi cuidadosamente lida e ponderada, não contém informações que justificam
reponderação do anteriormente expresso.
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