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ACEF/1516/19002 — Decisão de apresentação
de pronúncia
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Enfermagem
2. conferente do grau de Doutor
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Universidade De Lisboa
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
A3ES Pronúncia
Agradecemos o feedback atento e cuidado e manifestamos a nossa concordância com o relatório
preliminar da CAE. As recomendações serão tidas em conta nos esforços de melhoria do programa.
Aproveitamos a oportunidade para precisar informação relativa a dois pontos, a saber:
a) Ponto A.11.1.2. condições especificas de acesso ao curso
Tal como definido nos editais relativos ao processo de admissão aos cursos de doutoramento
2004-2005 a 2015-2016, de acordo com o regulamento de estudos pós-graduados da ULisboa, o
critério de admissão ao curso era: Licenciados em Enfermagem (ou titular de habilitação legalmente
equivalente), detentores do Grau de Mestre, independentemente da área científica.
No curso 2016-2017, de acordo com deliberação da CCE, os requisitos de admissão foram alargados
a titulares de grau de licenciado em enfermagem, ou equivalente legal, com a classificação final
mínima de 16 valores, conforme artigo 26º do Regulamento de Estudos de Pós-Graduação da
Universidade de Lisboa, publicado pelo Despacho nº 2950/2015, de 23 de março, no Diário da
Republica, II série Nº 57.
Ponto 2.2.8 Manual da Qualidade
O Manual da Qualidade está a ser ultimado e é da responsabilidade do Conselho de Garantia de
Qualidade da ULisboa.
b) Ponto 3.2.7 Medidas internas de apoio financeiro aos estudante
O curso de doutoramento já providencia algum apoio para a preparação dos artigos para submissão
(tradução para inglês + taxas das revistas), conforme consta no Guia do Doutorando e Orientador.
As recomendações da CAE serão tidas em conta nos esforços de melhoria do programa.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB):<sem resposta>
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