CEF/0910/26721

Decisão de Apresentação de Pronúncia (Univ) - Ciclo de estudos em funcionamento

CEF/0910/26721
Decisão de Apresentação
de Pronúncia (Univ) - Ciclo de estudos em
funcionamento
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Economia
2. conferente do grau de Licenciado
3. leccionado pelo/a Universidade Lusófona De Humanidades E Tecnologia
4. a/o Cofac - Cooperativa De Formação E Animação Cultural, C.R.L.
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Exmos Senhores,
Junto se envia nosso texto de pronúncia.
Atenciosamente,
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

ULHT – Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias
Pronúncia ao Relatório da CAE
Processo nº: CEF/0910/26721
1º Ciclo de Estudos em Economia

(pt) Na sequência do relatório da CAE sobre o 1º ciclo de Estudos em Economia da Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias que de forma muito clara apresentou as suas conclusões, vimos, por este meio,
salientar o seguinte:
Relativamente ao ponto do relatório da CAE que menciona o facto dos docentes terem uma carga lectiva
elevada e de alguma forma, ser ignorado o tempo consagrado a outras tarefas inerentes ao estatuto de docente,
gostariamos de referir que se pretende reavaliar as condições de trabalho dos docentes em tempo integral,
reduzindo a sua carga lectiva semanal para um número de horas considerado compatível com a produção
científica, permitindo, dessa forma, que os docentes tenham efectivamente tempo para poderem desenvolver a
sua actividade de investigação. Para além disso, estão em curso negociações com a direcção da Universidade no
sentido de garantir maior espaço com gabinetes de investigação para os docentes investigadores. Pretende-se
também reforçar a Biblioteca com um acesso maior a bases de dados como, por exemplo, a Biblioteca do
Conhecimento Online, a Jstor, o CEPR Discussion Paper bem como assinaturas de revistas determinantes na
área económica.
O processo de conclusão da reestruturação do Centro de Investigação em Economia e Gestão (CIEG) culminou
com a aprovação dos Estatutos deste Centro em reunião do Conselho Cienttífico da Faculdade de Economia e
Gestão. Em relação aos docentes investigadores, estamos agora em condições de os integrar numa estrutura cujo
objectivo será desenvolver projectos de investigação nas áreas de economia e gestão. Desta forma, será possível
reunir condições para os investigadores que nos permitam colmatar parte do problema mencionada no ponto
anterior.
Quanto às parcerias, a nível internacional, vão ser ampliadas, sobretudo, em áreas relevantes para o
desenvolvimento deste ciclo de estudos.

(en) Following the EEC report for the 1st cycle on Economics at Universidade Lusófona de Humanidades e
Tecnologias, which very clearly presented its conclusions, we, hereby make the following points:
Concerning point 4.1.9 of the EEC report, which mentions the fact that teachers have a high teaching load and
somehow ignore the time spent on other tasks related to the statute of teaching, we would like to mention that it
intends to re-evaluate the working conditions full-time teachers, reducing their weekly teaching load for a
number of hours considered to be compatible with scientific production, thus stimulating thereby the scientific
production. In addition, negotiations with the university directorate are ongoing as a way to ensure more
research cabinets for professors. We also intend to strengthen the Library with greater access to databases such
as Online Knowledge Library, known as Jstor, CEPR Discussion Paper as well as magazine subscriptions in the
economic area.
The process of completing the restructuring of the Investigation Centre in Economics and Management (CIEG)
Culminated in its approving, in a Scientific Council of the Economics and Management Faculty. Regarding
faculty researchers, we are now able to integrate them into a structure whose purpose is to develop research
projects in the field of economics and management. Thus, conditions will be met for researchers which allow to
solve part of the problem mentioned in the previous paragraph.
As for partnerships at the international level, they will be expanded, especially in areas relevant to the
development of this course and taking advantage of the University Lusofona dissemination throughout the
“lusofonos” countries
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