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APRESENTAÇÃO
As agências de avaliação reconhecidas a nível europeu devem
ser objeto de uma avaliação
periódica internacional. Nesse
sentido a A3ES foi objeto de
avaliação por uma comissão
internacional designada pela
European Association for Quality
Assurance in Higher Education
(ENQA), a qual foi positiva como
mostra o relatório preliminar recebido.
É de destacar a atividade internacional da A3ES, especialmente no
que se refere ao estabelecimento
de ligações com os países em que
a língua oficial é a portuguesa.
Assim, depois do estabelecimento
de um protocolo de cooperação
com Moçambique e de uma
ligação importante com as autoridades de Macau, por intermédio
da sua Direção de Serviços do
Ensino Superior, está previsto o
estabelecimento, a curto prazo,
de protocolos com Angola, Cabo-Verde e Timor. Também foram
recentemente realizadas avaliações de ciclos de estudos lecionados em S. Tomé e Príncipe por
instituições portuguesas de ensino
(…/cont.)
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AVALIAÇÃO
INTERNACIONAL DA A3ES
Encontra-se em curso a avaliação internacional da A3ES, sob coordenação
da ENQA. O Relatório de Autoavaliação, submetido em 27 de novembro,
encontra-se disponível online.
A Comissão de Avaliação Externa, constituída por peritos com grande
experiência internacional, incluindo um estudante designado pela European
Students Union (ESU), visitou a Agência nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro. O
Relatório de Avaliação Externa deverá estar disponível para publicação em
junho próximo, sendo que o relatório preliminar positivo já foi remetido à
Agência para comentários.
A presente avaliação tem por objetivo a manutenção do estatuto de membro
pleno da European Association for Quality Assurance in Higher Education
(ENQA) e a renovação do registo no European Quality Assurance Register
(EQAR), dando cumprimento à obrigatoriedade de as agências de avaliação
passarem por uma avaliação internacional em cada cinco anos.
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superior.
Estão em curso alterações
legislativas com implicações
diretas na atividade da A3ES.
Assumem particular relevo as
alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 65/2018, de
16 de agosto, ao regime jurídico de graus e diplomas de
ensino superior instituído pelo
Decreto-lei n.º 74/2006, de
24 de março. De um modo
geral, as alterações reforçam
as exigências para a acreditação de ciclos de estudos,
nomeadamente no que concerne a uma maior ligação entre
o ensino superior e a investigação (o que assume particular relevância no caso dos
doutoramentos), à promoção
da internacionalização e ao
desenvolvimento das carreiras
académica e científica.
Igualmente importante será a
aprovação de um novo diploma legal que visa regulamentar o ensino superior a distância e que vai permitir a
intervenção da Agência neste
domínio. O D e c r e t o - L e i
n.º 83/2019, aprovado em 12
de abril pelo Conselho de
Ministros, está em circulação
para discussão pública.

COOPERAÇÃO COM
ANGOLA

Praticamente desde o começo da sua
atividade que a A3ES tem sido solicitada a prestar o seu apoio e cooperação a organismos homólogos da Região
Administrativa Especial de Macau e de
vários Países de Língua Oficial Portuguesa.
Depois de em 2016 a A3ES se ter deslocadoem missão semelhante a Moçambique, surgiu agora a oportunidade de, a
convite da Senhora Ministrado Ensino
Superior, Ciência, Tecniologia, e Inovação
de Angola, 3 membros do C.A. se deslocaram a Luanda, para não só analisar
com a Senhora Ministra e com o Secretário de Estado do Ensino Superior a
colaboração que a nossa Agência poderá
prestar à sua congénere angolana na
implementação do processo de avaliação
e acreditação do ensino superior naquele

país, mas também para participar num
Seminário de preparação, dirigido aos
principais dirigentes das Instituições de
Ensino Superior angolanas, sobre a
temática da Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior.
Para além da própria Ministra, Prof.ª
Doutora Maria do Rosário Bragança
Sambo, do Secretário de Estado do
Ensino Superior, Prof. Doutor Eugénio
Alves da Silva, e de outros dirigentes
do Ministério e do Instituto Nacional
de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES), participaram no
Seminário Reitores, Presidentes, e
outros Dirigentes das Instituições de
Ensino Superior angolanas, num
número aproximado de 250 participantes.

Finalmente dá-se notícia do
desenvolvimento regular das
atividades de avaliação e acreditação pela A3ES com informações sobre o novo ciclo
regular de avaliação, da acreditação prévia de novos ciclos
de estudos, do follow-up das
acreditações condicionais e
da participação de estudantes
nas atividades de avaliação e
acreditação.
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COOPERAÇÃO COM MACAU,
CABO VERDE E TIMOR
A cooperação com Macau tem
conhecido um grande desenvolvimento de que é exemplo a solicitação feita à A3ES para elaborar o
guião de avaliação periódica dos
ciclos de estudos em funcionamento e a sua aplicação experimental a dois ciclos de estudos, o
mestrado e o doutoramento em
Engenharia Electromecânica.
Este exercício experimental deu
origem a um trabalho de investigação,
também encomendado à A3ES, e
que permitiu o aperfeiçoamento
do guião já referido. Posteriormente, o Presidente do Conselho
de Administração da A3ES foi
convidado a integrar o Quality
Evaluation Panel de Macau, o
qual é constituído por um conjunto de peritos internacionais com a
missão de apoiar tecnicamente a
Direção de Serviços de Ensino

Superior de Macau.
A A3ES foi ainda encarregada de
proceder à avaliação do curso de
Direito da Universidade de Macau
de acordo com as normas portuguesas e foi convidada para apresentar uma proposta para a
avaliação, de acordo com as regras
de Macau (o guião acima mencionado) de quatro cursos da Universidade de Macau, os mestrados em
Engenharia Civil e em Engenharia
Eléctrica e de Computadores e os
respetivos doutoramentos.
TIMOR
A A3ES acaba também de ser
contactada pelo diretor executivo
da Agência Nacional de Avaliação
e Acreditação Académica (ANAAA)
de Timor no sentido de ser estabelecido um protocolo de cooperação. Como foi salientado no pedido

de colaboração, esta seria uma oportunidade interessante para ambas as
partes, uma vez que a Universidade
Nacional Timor Lorosa’e (UNTL), a
única universidade pública do país, e
algumas Instituições de Ensino Superior privadas, que contam com o apoio
de Instituições de Ensino Superior
portuguesas, na conceção e implementação de alguns dos seus programas de graduação e pós-graduação.
CABO-VERDE
A A3ES foi contactada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior de Portugal e
pela Direção-Geral de Ensino
Superior de Cabo Verde no sentido de ser formalizado um protocolo de cooperação com a Agência Reguladora do Ensino Superior (ARES) de Cabo Verde. Este
pedido foi incluído na agenda de
trabalhos.

AS ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO
DE GRAUS E DIPLOMAS DE ENSINO
SUPERIOR
São os seguintes os objectivos
das referidas alterações:
1) Reforçar a capacidade de I&D
e de inovação num contexto
internacional em estreita articulação da investigação com o
ensino superior, garantindo a
ligação ao território e o impacto
na criação de emprego qualificado em Portugal;

2) Estimular a diversificação do
sistema de ensino superior e
das actividades de I&D, designadamente alargando, modernizando e reforçando o âmbito
de atuação do ensino superior
politécnico em matéria de
formação superior de natureza
profissionalizante e em actividades de I&D baseadas na
prática;

3) Melhorar as condições de
emprego científico e o desenvolvimento de carreiras académicas e científicas, juntamente
com a responsabilidade institucional em rejuvenescer e reforçar essas carreiras;
4) Continuar a estimular a internacionalização dos sistemas
de ciência, tecnologia e ensino
superior.
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De modo a atingir esses objectivos, são
introduzidas várias alterações ao
regime jurídico de graus e diplomas de
ensino superior, de entre as quais
resumidamente se salientam:








São reforçadas as exigências sobre a
capacidade das instituições de
ensino superior para desenvolver
actividades de I&D, segundo o
subsistema em causa, passando
estas exigências a ser consideradas
para efeitos de acreditação em todos
os ciclos de estudos.
É estabelecido que a acreditação de
ciclos de estudos conducentes ao
grau de doutor depende da existência de ambientes próprios de investigação de elevada qualidade,
designadamente considerando os
resultados da avaliação das unidades de I&D, regularmente realizada
pela Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT).
A referência à necessidade de
ambientes próprios de investigação
de elevada qualidade e a exigência
da integração dos docentes dos
ciclos de estudos conducentes ao
grau de doutor em unidades com
classificação mínima de muito bom
na área científica correspondente
parece implicar que essas unidades
sejam necessariamente as da
própria instituição de ensino superior.
Com o propósito de promover a
aprendizagem ao longo da vida,
sobretudo dirigida a adultos, são
alargadas as condições de reconhecimento da experiência profissional
aos estudantes dos cursos técnicos
superiores profissionais, permitindo a
creditação até 50% dos créditos
desse ciclo de estudos, o que estimulará a qualificação académica dos
profissionais já inseridos no mercado
de trabalho.











Com o mesmo propósito, é ainda
prevista a possibilidade de criação de
mestrados com a duração normal de um
ano, seguindo as melhores práticas internacionais, quando estes revelem forte
orientação profissionalizante e estejam
exclusivamente destinados para a
formação de estudantes com experiência
profissional prévia.
São alteradas as condições em que
é admitida a criação e funcionamento de mestrados integrados,
limitando a sua continuação aos
casos em que a exigência de condições mínimas de formação sejam
iguais ou superiores a 300 créditos,
para o acesso ao exercício de determinadas actividades profissionais,
fixadas por diretiva europeia.
Garante-se, quando necessário, um
período transitório para a adaptação
dos atuais cursos.
É clarificado que as actividades de
I&D integradas num ciclo de estudos
conducentes ao grau de doutor
podem ser realizadas em qualquer
ambiente de criação do conhecimento, incluindo empresas, centros
de interface tecnológico e unidades
de cuidados de saúde com actividade relevante de I&D, entre outras
instituições científicas e tecnológicas.
É valorizada a criação de ciclos de
estudos em áreas emergentes ou
multidisciplinares, através da clarificação das condições de acreditação
nestas situações, quando comprovadamente não exista ainda um corpo
alargado de pessoal docente academicamente qualificado, densificando
o regime de casos excepcionais de
acreditação já atualmente aplicado
pela A3ES.
É fixado como condição geral de
acreditação de todos os ciclos de
estudos o cumprimento do disposto
nos estatutos da carreira docente

respectiva, relativamente aos rácios de
professores de carreira/professores convidados e à afectação dos professores pelas
diferentes categorias da carreira.








É ainda previsto que o corpo docente
próprio, para efeitos de acreditação, é o
corpo docente ou investigador de carreira
e já não os docentes em tempo integral.
A coordenação de licenciaturas, mestrados e doutoramentos passa a poder ser
atribuída também a investigadores
integrados na respectiva carreira.
São fixadas as condições de funcionamento de ciclo de estudos portugueses
no estrangeiro e clarificadas as normas
relativas à internacionalização dos
graus e diplomas de ensino superior.
Introduzem-se, por último, algumas
outras alterações com vista a aprofundar a
simplificação e a desmaterialização de
procedimentos administrativos.

Afirma-se ainda no preâmbulo do
Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de
agosto, que com as referidas alterações
ao regime jurídico de graus e diplomas
de ensino superior, é chegado o momento para a avaliação e acreditação de ciclos
de estudos evoluir para uma nova fase de
exigência, incluindo, nomeadamente, a
verificação de práticas de reforço de
emprego científico e desenvolvimento de
carreiras académicas e científicas, assim
como da capacidade de I&D em todas as
instituições de ensino superior.
Esta é a quinta alteração introduzida no
Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
março, que aprova o regime jurídico de
graus e diplomas do ensino superior.
Para um conhecimento mais detalhado,
não apenas das alterações referidas
mas também da versão actualizada
do referido diploma deve consultar-se o referido Decreto-Lei n.º 65/2018,
de 16 de agosto.
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ACREDITAÇÃO PRÉVIA DE NOVOS
CICLOS DE ESTUDOS
Em 2019 serão apreciadas e decididas as propostas de
novos ciclos de estudos para início de funcionamento em
2019/20, submetidas em outubro de 2018, e será aberta
a plataforma, entre 1 de setembro e 15 de outubro, para
submissão de novas propostas para funcionamento a
partir de 2020/21, sendo expectável que se mantenha a
tendência para a diminuição do número de pedidos,
diminuição que se acentuou de forma significativa no
presente ano. O número de pedidos foi de 394 em
2014/15, de 225 em 2015/16, de 187 em 2016/17, de
184 em 2017/18 e de 148 em 2018/19. A distribuição
dos pedidos nos três últimos anos é a indicada na tabela 1.

No sector privado a situação é quase estável, com uma
diminuição de apenas 6 pedidos nas universidades privadas e de 2 pedidos nos politécnicos privados. Verificou-se
uma diminuição dos pedidos, quer nas universidades (de
124 para 102), quer no ensino politécnico (de 60 para
46). Por tipo de curso, registou-se uma diminuição de 15,
no número de propostas de licenciaturas, uma diminuição de 8, no número de propostas de mestrado, uma
diminuição de 7 nos mestrados integrados e uma
diminuição de 6 no caso dos doutoramentos. Note-se o
carácter residual dos pedidos de novos mestrados
integrados, uma consequência natural das alterações da
legislação que reduzem as áreas em que podem existir
mestrados integrados (há apenas duas propostas, uma
de Medicina e uma de Medicina Veterinária).

Os decréscimos mais significativos do número de pedidos
verificam-se no sector público, 16 no caso das universidades públicas e 12 no caso dos politécnicos públicos.
Tabela 1
Universidade Pública

Novos ciclos de estudos propostos para acreditação

Universidade Privada

Politécnico Público

Politécnico Privado

Total

16/17

17/18

18/19

16/17

17/18

18/19

16/17

17/18

18/19

16/17

17/18

18/19

16/17

17/18

18/19

7

14

10

17

10

9

18

15

9

15

16

12

57

55

40

35

46

40

11

18

20

31

26

20

12

3

5

89

93

85

M. Integrado

2

4

0

3

5

2

0

0

0

0

0

0

5

9

2

Doutoramento

26

16

14

10

11

7

0

0

0

0

0

0

36

27

21

TOTAL

70

80

64

41

44

38

49

41

29

27

19

17

187

184*

148

Licenciatura
Mestrado

* Inclui duas avaliações em Macau

CERTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS INTERNOS
DE GARANTIA DA QUALIDADE
Na sequência de um exercício experimental de auditoria de sistemas
internos de garantia da qualidade
levado a cabo em 2012/13, é aberto
anualmente um processo de recolha
de manifestação de interesse, por
parte de instituições de ensino superior, em participar no exercício de
auditoria do ano seguinte. O processo
é voluntário e tem em vista a certificação do sistema interno de garantia da

qualidade da instituição auditada.
Foram auditadas até ao presente 23
instituições, tendo sido certificados
19 sistemas internos e estando 2 em
fase final de certificação.

internos de garantia da qualidade
certificados no âmbito do exercício
experimental de 2012/13 cumprindo-se, deste modo, a natureza periódica
cíclica prevista nos sistemas de garantia da qualidade.

Em 2019 decorrerá um novo exercício,
com base em processo de candidatura
lançado em finais de 2018. Este processo incluirá, ainda, a auditoria dos sistemas

Manter-se-á a ideia de realização de
um Workshop anual com as instituições participantes, como fase preparatória do processo.
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O SEGUNDO CICLO REGULAR DE
AVALIAÇÃO DO SISTEMA
Em 2019 dar-se-á continuidade ao
segundo ciclo regular de avaliação do
sistema iniciado em 2017/18. A
calendarização das avaliações/acreditações dos ciclos de estudos em
funcionamento mantem-se organizada por áreas científicas, por forma a
assegurar uma distribuição razoavelmente uniforme do número de avaliações em cada ano do ciclo.
É de salientar que todos os ciclos de
estudos em funcionamento, a avaliar
no segundo ciclo regular, passaram
já por um processo de acreditação
efetuado pela Agência, pelo que se
trata efetivamente de uma renovação
da acreditação de ciclos de estudos

que as instituições queiram manter
na sua oferta formativa. Esta circunstância permitiu uma simplificação
significativa do respetivo guião de
autoavaliação, cuja versão atualizada
(Guião ACEF 2018-2023) se encontra publicitada na página da Agência.
Neste 2º ano do novo ciclo regular de
avaliação/acreditação está prevista a
avaliação de 852 ciclos de estudos em
funcionamento, distribuídos pelas
áreas de formação a avaliar em
2018/19 (que correspondem às áreas
avaliadas no 2º ano do primeiro ciclo
regular, em 2012/13), conforme indicado
na tabela 2.

Tabela 2 – Áreas de formação abrangidas no 2.º ano do segundo ciclo regular
de avaliação/acreditação (ACEF 2018/2019)

Área de formação

1.º ciclo

M.
Integrados

2.º ciclo

3.º ciclo

Total

de Professores do Ensino Básico
(1º e 2º Ciclos)

14

3

História e Arqueologia

18

38

23

79

Psicologia

26

45

13

89

Ciência Política e Cidadania

19

27

15

61

5

17

Comunicação

28

19

9

56

Marketing e Publicidade, Ensino
Universitário

14

15

1

30

Finanças, Banca e Seguros

7

19

1

27

Administração Pública

5

3

1

9

Gestão e Administração, Ensino
Politécnico
Gestão e Administração, Ensino
Universitário

10

41

29

37

7

73

Direito

13

25

9

47

Estudos Jurídicos Aplicados

11

4

15

42

23

65

Informática e Engenharia Informática,
Ensino Politécnico
Informática e Engenharia Informática,
Ensino Universitário
Eletrotecnia, Eletrónica e Automação,
Ensino Politécnico
Eletrotecnia, Eletrónica e Automação,
Ensino Universitário
Arquitetura e Urbanismo
Total

42

5

25

43

22

15

112

Em referência ao anterior processo
de avaliação a que os 852 ciclos de
estudos foram submetidos, 92 foram
acreditados pelo ACEF 2011/12
(pertencentes às áreas de formação
que deslizaram do 1.º para o 2.º ano
do ciclo regular), 515 foram acreditados pelo ACEF 2012/2013 (2.º ano do
ciclo regular), 70 pelo ACEF 2009/10
(avaliação de ciclos de estudos que
não tiveram acreditação preliminar) e
os restantes 175 foram acreditados
como novos ciclos de estudos (23
pelo NCE 2009, com prorrogação
pelo PERA 2015/2016; 40 pelo NCE
2010, com prorrogação pelo PERA
2016/2017; 36 pelo NCE 2011, 43
pelo NCE 2012 e 33 pelo NCE 2013).

Tal como tem vindo a ser referido,
neste segundo ciclo regular de avaliação/acreditação será aplicado um
sistema mais simplificado e flexível
nos casos em que se verifique uma
conjugação dos seguintes fatores,
diferenciando a sua aplicação em
função da natureza universitária ou
politécnica da instituição:
1) Um bom histórico de acreditação
no 1.º ciclo regular 2012-2017;
2) Níveis de qualificação do pessoal
docente superiores à média nacional;
3) Bom nível de investigação, certificado pela avaliação dos centros de
investigação (pelo menos Muito
Bom);

40

14

8

18

12

52

1

19

6

13

39

339

37

350

126

852

4) Existência de um sistema interno
de garantia da qualidade devidamente certificado pela Agência.
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A Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, determina, sem exceções, a obrigatoriedade e
periodicidade da avaliação da qualidade
das instituições e dos seus ciclos de
estudos. Por esse motivo, as instituições
submetem os relatórios de autoavaliação
de todos os ciclos de estudos. No entanto,
o número 5 do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 369/2007, de 5 de novembro, que cria
a A3ES, determina que as normas atinentes ao procedimento de acreditação e à
sua relação com o procedimento de avaliação são aprovadas pelo Conselho de Administração da Agência, o que permite que
este Conselho possa determinar procedimentos mais flexíveis nos casos acima
referidos.
Pretende-se que, em média, apenas cerca
de 30% dos ciclos de estudos das instituições que beneficiem do regime mais
flexível sejam objecto de uma acreditação
com visita por uma comissão de avaliação
externa. Na fase inicial deste processo de
seleção tem sido usada a regra de submeter sempre a visita os ciclos de estudos que
tiveram uma acreditação condicionada no
primeiro ciclo regular de acreditação.

FOLLOW-UP
DAS ACREDITAÇÕES
CONDICIONAIS

Nas situações de acreditação condicional de um ciclo de estudos, a
instituição de ensino superior é
solicitada a apresentar um relatório
de follow-up em que evidencie o
cumprimento
das
condições
fixadas no ato de acreditação. Em
2019, vencer-se-á o período de
acreditação condicional de cerca
de 250 ciclos de estudos que se
encontram nessas circunstâncias.
De acordo com os procedimentos

em curso, a Agência alertará a
instituição para a necessidade de
submissão dos relatórios de follow-up, até ao final do mês que
antecede o termo do período de
acreditação.
Foi elaborado um guião simplificado de follow-up o qual passa a
integrar a plataforma electrónica
da Agência para os ciclos de
estudos acreditados a partir de
2017/18, inclusive.

PARTICIPAÇÃO DOS ESTUDANTES
NA ACREDITAÇÃO
O processo de recrutamento e formação de estudantes-avaliadores tem sido repetido anualmente, prevendo-se que,
nas avaliações de ciclos de estudos em funcionamento a
efetuar no segundo ciclo regular de avaliação, se disponha
de um número suficiente de avaliadores para que a totalidade das visitas possa integrar um estudante como membro da
respetiva Comissão de Avaliação Externa. Para o efeito, foi
aberto novo concurso de recrutamento destinado a alunos
que frequentem ciclos de estudos nas áreas em avaliação e
foram realizadas sessões de formação destes estudantes no
1º trimestre de 2019.
As Comissões de Auditoria dos Sistemas Internos de
Garantia da Qualidade têm integrado e continuarão a
integrar um estudante.
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Em cumprimento do previsto na Lei n.º 38/2007, de 16
de agosto, (Regime Jurídico da Avaliação do Ensino
Superior), a A3ES iniciou em 2017 o processo de avaliação e acreditação institucional do conjunto de instituições que integram o sistema de ensino superior,
processo esse que inclui a verificação do estado de
desenvolvimento dos sistemas internos de garantia da
qualidade e a contribuição para o emprego científico. A
avaliação institucional procurará distinguir de forma
clara entre as missões das instituições de caráter
universitário e as instituições de caráter politécnico,
devendo também permitir verificar em particular se as
instituições cumprem as condições de funcionamento
estabelecidas pela lei e se são mantidos os pressupostos de reconhecimento de interesse público (caso das
instituições privadas). Os resultados da avaliação
institucional contribuirão ainda para uma melhor definição dos ciclos de estudos que merecerão no 2.º ciclo de
avaliação um tratamento de acreditação mais flexível.

Em 2018 foram realizadas 92 visitas a instituições de
ensino superior no âmbito da avaliação institucional,
tendo entretanto sido concluídos 72 processos. O gráfico seguinte apresenta os resultados já apurados das
acreditações institucionais por subsistema de ensino
superior.
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ção premente, uma vez que o número 4
do artigo 59.º determina que os ciclos
de estudos só podem ser ministrados a
distância se tal constar expressamente
do ato de acreditação ou, em caso de
deferimento tácito, se tal constar do
respetivo pedido. Ora como não estão
definidos os critérios de avaliação/acreditação a A3ES não pôde ainda incluir
na sua atividade a avaliação/acreditação de ciclos de estudos na modalidade
ensino a distância, o que cria um vazio
legal.
Como se sabe, a avaliação desta modalidade de ensino continua por regular,
através de lei especial, tal como prevê a
Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. A
publicação do Decreto-Lei n.º 115/2013,
de 7 de agosto, veio tornar esta regula-

Tendo sido entretanto iniciado o processo
de aprovação do decreto-lei de regulação
do EaD, bem como da sua avaliação e
acreditação, é de esperar que brevemente
a Agência possa vir a preparar esse novo
exercício.
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