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NCE/14/02041 — 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 Matemática para Professores
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Departamento De Ciências E Tecnologia (UAb)
Faculdade De Ciências E Tecnologia (UNL)
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Aberta
Universidade Nova De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Exmo. Se. Dr. Pedro Matias,
Em resposta à apreciação pelo CAE e para ação apropriada:
a) Concordamos totalmente com a recomendação (incluída no ponto 3.3.5 do Relatório) de não
direcionar o ciclo de estudos especificamente para as recentes alterações introduzidas nos
programas, objectivos e metas nos ensinos básico e secundário.
b) Seguindo a sugestão (ponto 2.1.2 do Relatório) iremos indicar nas condições de acesso que o
curso é dirigido a "titulares do grau de licenciado ou equivalente legal, na mesma área científica ou
áreas afins preferencialmente com experiência na docência de Matemática nos ensinos básico ou
secundário”.
c) Relativamente às duas recomendações fortes (12.4 do Relatório),
1. propomos a redução do numerus clausus de 60 para 40 alunos.
2. estamos também de acordo que os conteúdos programáticos de várias unidades curriculares são
demasiado abstractos, formais e profundos. Iremos rever os programas de todas as UC seguindo
esta recomendação e incluir na lista de referências obras em português, como também foi sugerido.
Pedimos que nos seja permitido enviar os novos conteúdos programáticos até ao dia 15 de julho.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB):<sem resposta>
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