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NCE/14/00511 — 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 Promoção da Saúde
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Nacional De Saúde Pública
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Vimos por este meio acusar a receção do relatório preliminar da Comissão de Avaliação Externa
(CAE) relativamente ao novo ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Promoção da Saúde
da Escola Nacional de Saúde Pública, Universidade Nova de Lisboa.
Após a apreciação do relatório, manifestamos, em termos gerais, a nossa concordância com o
parecer da CAE e gostaríamos de informar V. Exas., que tomámos boa nota das sugestões de
melhoria que foram identificadas.
No que se refere às competências, especialmente as relacionadas com a capacidade de implementar
as boas práticas, elas encontram-se implícitas nos objetivos das unidades curriculares, em particular
as unidades que respeitam mais especificamente a Promoção da Saúde, apesar de todas elas terem
sido concebidas tendo como referência o documento da International Union of Health Promotion and
Education. No entanto, iremos rever esses mesmos objetivos e ponderar a possibilidade de neles
expressar melhor essas competências que se pretende que os alunos adquiram.
Estamos num permanente processo de melhoria dos métodos de ensino e de avaliação. As sugestões
que nos enviaram constituem um reforço positivo para este processo de diversificação das
metodologias pedagógicas e adequação dos métodos de avaliação, numa perspetiva mais interativa e
de participação dos alunos.
Quanto às parcerias nacionais e internacionais estamos fortemente investidos em as desenvolver.
Esperamos poder vir a demonstrar em breve que conseguimos responder às propostas que nos
enviaram.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB):<sem resposta>
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