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Parecer da Instituição de Ensino Superior à Intenção de
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo em conta a intenção de decisão do Conselho de Administração relativamente ao ciclo de
estudos Gestão e Curadoria de Informação
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Ciências Sociais E Humanas (UNL)
Instituto Superior De Estatística E Gestão De Informação
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. O responsável da instituição de ensino superior decide: Apresentar parecer
6. Parecer (Português):
Agradece-se a consulta do documento PDF anexo.
7. Documento anexo (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Parecer sobre a intenção da decisão do Conselho de Administração no âmbito do processo de acreditação do
M estrado em Gestão e Curadoria de Informação [NCE/ 15/ 00039] pela A3ES

Na sequência do expost o na pronúncia ao relat ório preliminar da CAE, relat ivo ao M est rado em Gest ão e Curadoria
de Informação [NCE/ 15/ 00039], a FCSH-UNL e a NOVA IM S verificam a necessidade de expressar o seu pont o de
vist a sobre o t empo propost o para o cumpriment o das condições:
Em primeiro lugar, relembra-se que as inst it uições acordaram assumir a área cient ífica Gest ão de Informação como
a área predominant e, sem t al colocar em causa a abordagem int erdisciplinar que se visa promover na Gest ão e
Curadoria de Informação. No âmbit o do corpo docent e, a propost a apresent ada cumpre os requisit os legais com a
maioria dos docent es com uma ligação est ável à Inst it uição por um período superior a t rês anos e a UNL
compromet eu-se a conferir maior solidez ao corpo docent e na área de Ciência da Informação. No ent ant o, a
Agência deverá t er em cont a que o decurso de abert ura e conclusão de um procediment o para concurso de lugares
de carreira de professor t em uma duração de ent re set e meses a um ano, não se podendo prever que o reforço
solicit ado nessa área se possa concret izar em 12 meses.
Em segundo lugar, considera-se que unidades de invest igação diret ament e relacionadas no domínio da Ciência da
Informação são escassas a nível nacional e que nest e moment o est á a ser a redesenhada a exist ência de um cent ro
de invest igação, que conduza ao reforço do envolviment o dos docent es e est udant es em at ividades e projet os de
pesquisa, bem como a definição de alvos de publicação mais ambiciosos, em conferências e revist as int ernacionais
de alt o impact o na área de Ciência da Informação.
Nesse sent ido, gost aríamos que considerassem a possibilidade de um período condicional mais longo, o qual, de
forma mais realist a, permit iria às duas inst it uições corresponder às condições propost as e concret izar os
objet ivos.

Response to the Agency's M anagement Board statement w ith regard to accreditation of M aster course on
Information M anagement and Curation [NCE/ 15/ 00039]

The FCSH/ NOVA and NOVA IM S acknow ledge t he Agency's M anagement Board st at ement and w ould like t o
express our concerns about t he condit ions t o be implement ed:
First , it is recalled t hat t he inst it ut ions have agreed t o assume t he scient ific area management informat ion as t he
predominant area w it hout quest ioning t he int erdisciplinary approach t hat t hese inst it ut ions aim t o promot e in t he
domain of Informat ion M anagement and Informat ion Curat ion. Wit hin t he facult y, t he submit t ed proposal meet s
t he legal requirement s w it h t he majorit y of t eachers w it h a st able link t o t he inst it ut ion for a period exceeding
t hree years and t he UNL assured t o st rengt h t he t eaching st aff in Informat ion Science field. How ever, t he Agency
should t ake int o account t he period of t eaching career procedures t hat could last from seven mont hs t o one year
and could be very difficult t o achieve in 12 mont hs t he request ed increase in t his area.
Secondly, it is clear t hat direct ly relat ed research unit s w it h evaluat ion in t he field of Informat ion Science are rare at
nat ional level and FCSH/ NOVA is current ly considering t he redesign of a research unit , w hich w ill lead t o a great er
involvement of t eachers and st udent s in act ivit ies and research project s, and publishing in int ernat ional
conferences and journals of high impact in t he field of Informat ion Science.
In t his sense, w e w ould like t o be considered t he possibilit y of a longer condit ional accredit at ion period, w hich,
more realist ically, w ould allow t he t w o inst it ut ions meet t he condit ions proposed.

