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NCE/11/00451 — 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 Narrativas Culturais: Convergências e Aberturas
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) Faculdade De Ciências

Sociais E Humanas
4. a/o Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Em resposta às observações do Relatório Preliminar da CAE sobre o ciclo de estudos conducente ao
grau de mestre em Narrativas Culturais: Convergências e Aberturas (mestrado Erasmus Mundus),
gostaríamos de apresentar a seguinte fundamentação ao facto de a dissertação não perfazer os 35%
estabelecidos pelo DL 74/2006, e que já havia sido devidamente justificado na ficha da unidade
curricular "Dissertação", no guião submetido em Outubro de 2011:
No quadro dos compromissos estabelecidos no consórcio europeu e atendendo ao carácter
internacional deste mestrado em que a Universidade Nova de Lisboa participa, não existe a
possibilidade de ter uma dissertação valendo 35% do total dos créditos.
A natureza europeia deste programa, e a existência de múltiplos mestrados europeus de elevada
qualidade em que esta regra não existe, implicam que a legislação portuguesa não possa ser
aplicada. No entanto, durante o ano académico em que o curso irá funcionar condicionalmente,
iremos procurar encontrar, juntamente com os parceiros internacionais, uma solução alternativa que
vá de encontro à legislação portuguesa.
Vimos igualmente informar que já existiram precedentes no que diz respeito à acreditação de ciclos
de estudos que não cumpriam o requisito dos 35% de ECTS dedicados à dissertação. A título de
exemplo poderão ser mencionados os seguintes ciclos de estudos no âmbito do Programa Erasmus
Mundus já devidamente acreditados:
1. NCE/10/00141 - Mestrado Europeu em Dinâmica de Sistemas;
2. NCE/10/00146 – Mestrado Erasmus Mundus em Engenharia de Membranas (EM3E).
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):<sem resposta>
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