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NCE/11/00286 — Decisão de apresentação de
pronúncia - Novo ciclo de estudos
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 novo ciclo de estudos Mestrado em Zootecnia
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) Escola Superior Agrária

De Ponte De Lima
4. a/o Instituto Politécnico De Viana Do Castelo
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
A Escola Superior Agrária (ESA) do Instituto Politécnico de Viana do Castelo recebeu com enorme
satisfação a recomendação favorável da CAE para a acreditação do ciclo de estudos de Zootecnia
(NCE/11/00286). Regista-se com agrado que a CAE apreciou favoravelmente como adequada a
fundamentação do ciclo de estudos, adequação do corpo docente e respetivas qualificações, bem
como os outros recursos humanos e materiais, infra-estruturas, equipamentos, o que muito enaltece
a Escola e o ciclo de estudos. A avaliação realizada pela CAE constitui um estímulo para o trabalho
que toda a comunidade académica da ESA tem vindo a desenvolver.
O Relatório da CAE sugere um conjunto de melhorias que, após análise detalhada, concluiu-se serem
extremamente válidas e às quais se dará uma especial atenção no curto prazo, nomeadamente:
- Adequação das estruturas laboratoriais e outras de ensino da Zootecnia e de pessoal técnico não
docente, para garantir a qualidade das aulas e dos trabalhos curriculares e de investigação de
laboratório;
- Incremento da participação em projetos nacionais/internacionais financiados no âmbito da área
científica do curso;
- Avaliação continuada do grau de empregabilidade dos profissionais formados pela instituição em
geral e do curso em particular.
Na região norte do pais e na Galiza (Espanha), onde a produção animal são importantes, ao nível do
leite, de carne e dos recursos genéticos animais, este mestrado, permitirá colmatar grande parte das
necessidades de formação dos atuais/futuros técnicos. Para além disso, no actual contexto de crise
económica e financeira, onde o desemprego prolífera, este mestrado poderá contribuir, também,
para o estímulo ao empreendedorismo.
A ESA, tudo fará para ser, cada vez mais, uma entidade capaz de atuar com diferenciação e
incremento de valor, constituindo-se como foco de dinamização e cooperação estratégica para o
desenvolvimento económico e social da região e do país.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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