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Decisão de apresentação

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 Engenharia Zootécnica - Produção Animal
2. conferente do grau de Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Instituto Superior De Agronomia
4. a(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Lisboa
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Consultar ficheiro em anexo.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 150kB): (impresso na página seguinte)
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Anexos

Pronúncia ao Relatório Preliminar da CAE - ACEF/1415/21677
Mestrado em Engenharia Zootécnica - Produção Animal
Instituto Superior de Agronomia e Faculdade de Medicina Veterinária - Universidade de Lisboa

No âmbito do Relatório Preliminar da CAE cumpre-nos acrescentar que se aguarda a regularização da situação relativa à atribuição
do grau decorrente da eliminação da alínea b) do Art.º 42.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, com a publicação do
Decreto-Lei n.º 115/2013 passando neste caso, a aplicar-se a alínea c) do mesmo artigo. Razão pela qual a informação, na página
da A3ES, de que o ciclo de estudos se encontra descontinuado na FMV desde dezembro de 2014 está incorreta.
O ISA ficou responsável pela submissão do pedido de avaliação por acordo mútuo entre ambas as escolas (ISA e FMV) e o relatório
de autoavaliação foi preparado em conjunto.
A visita da CAE decorreu com a participação ativa de ambas as escolas.
O regulamento em vigor prevê a inscrição alternada em ambas as escolas estando os alunos a frequentar, em cada ano letivo,
unidades curriculares do ISA e da FMV. Dado ser um curso único ministrado em colaboração pelas duas instituições, pretende-se
manter o funcionamento do curso nas condições anteriores à alteração da legislação.
____________
Following the Preliminary Report of the External Assessment Team, we should add that the regularization of the situation resulting
from the elimination of paragraph b) of article 42 of DL74/2006, March 24, with the publication of DL115/2013, through this case to
apply paragraph c) of that article. Therefore the information, on the A3ES site, that the study cycle is discontinued in FMV since
December 2014 is incorrect.
By mutual agreement between both schools (ISA and FMV), ISA was responsible for submitting the Self Evaluation Report which
was prepared jointly.
The visit of the External Assessment Team took place with the active participation of both schools.
The current regulation foresees the alternate enrollment in both schools. The students may attend, in each academic year, units at
ISA and FMV. As it is a unique course taught in collaboration by both institutions, is intended to maintain is functioning in the previous
conditions prior to legislative changes.

