
 

 

 
 

Universidade do Minho 
 

Licenciatura em Matemática e Ciências da Computação 
 
 

1-Introdução 
 

Na Universidade do Minho foram avaliados dois cursos na área da Matemática — a 
Licenciatura em Ensino da Matemática (LEM) e a Licenciatura em Matemática e 
Ciências da Computação (LMCC)- no decurso de uma só visita e com reuniões 
conjuntas. A Subcomissão de Avaliação Externa (SCAE) reconhece, à posteriori, que 
esta não terá sido a melhor metodologia uma vez que, por um lado os objectivos e 
problemas que se colocam às duas licenciaturas são completamente distintos e, por 
outro, o número de disciplinas efectivamente comuns é relativamente reduzido. Neste 
sentido e, embora as reuniões fossem conjuntas, houve sempre dois tipos de 
problemáticas distintas em discussão. A SCAE optou, assim, por apresentar dois 
relatórios que terão naturalmente alguns aspectos comuns – mas em que os aspectos 
relativos à análise dos curso são diferentes. 

 
A visita à Universidade do Minho decorreu nos dias 26 e 27 de Abril de 2001, 

segundo um programa que se anexa. A Subcomissão de Avaliação Externa para a LEM 
e para a LMCC foi constituída pelos Professores: 

 
- José Alberto Fernandes de Carvalho, professor catedrático aposentado da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, coordenador da 
subcomissão; 

- M. Paula Serra de Oliveira, professora catedrática da Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra; 

- Pedro Araújo Lago, professor catedrático da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto; 

-João Pedro Mendes da Ponte, professor associado com agregação da Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lisboa.  

 
A visita contou também com a presença da Drª Leonor Valente, Secretária da 

SCAE. 
 
Na reunião inicial com as autoridades académicas estiveram presentes: 
 
- A Vice-Reitora da Universidade do Minho, Professora Cecília Leão; 
- O Vice-Presidente do Conselho Académico, Professor Leandro de Almeida; 
- O Presidente da Escola de Ciências, Professor Borgesde Almeida; 
- O Coordenador dos Estágios da LEM, Professor Viriato Capela;  
- A Directora do Departamento de Matemática, professora Paula Smith; 
- O Director do Departamento de Informática, Professor Soares de Moura; 
- A Presidente do Conselho dos Cursos de Ciências, Professora Margarida Casal; 
- A Coordenadora Geral da Avaliação dos cursos da Universidade do Minho, 

Professora Irene Montenegro; 
- A Coordenadora da Auto-Avaliação da LEM, Professora Joana Soares;  



 

 

- O Coordenador da Auto -Avaliação da LMCC, Professor Orlando Belo; 
- A Directora do Curso de LEM, Professora Conceição Almeida; 
- O Director do curso de LMCC, Professor Luis Pinto. 
 Na reunião final para apresentação das conclusões preliminares estiveram 
presentes: 
- A Vice-Reitora da Universidade do Minho, Professora Cecília Leão; 
- O Vice-Presidente do Conselho Académico, Professor Leandro de Almeida; 
- O Presidente da Escola de Ciências, Professor Borges de Almeida; 
- O Presidente di Instituto de Educação e Psicologia, Professor Manuel Cuiça 

Sequeira; 
- A Directora do Departamento de Matemática, professora Paula Smith; 
- O Director do Departamento de Informática, Professor Soares de Moura; 
- A Presidente do Conselho dos Cursos de Ciências, Professora Margarida Casal; 
- A Coordenadora da Auto-Avaliação da LEM, Professora Joana Soares;  
- O Coordenador da Auto -Avaliação da LMCC, Professor Orlando Belo; 
- A Directora do Curso de LEM, Professora Conceição Almeida; 
- O Director do curso de LMCC, Professor Luís Pinto. 

 
A Comissão Interna de Auto-Avaliação da Licenciatura em Matemática e Ciências 

da Computação ( CAALMCC) foi constituída por quatro professores do Departamento 
de Informática, três professores do Departamento de Matemática, um professor do 
Departamento de Produção e Sistemas e ainda por um aluno delegado da LMCC, como 
se segue: 

 
- Professor Orlando Belo, Coordenador da CAALMCC; 
- Professor José Nuno Oliveira; 
- Professor Pedro Rangel Henriques; 
- Dr. José Nuno Bacelar; 
- Professor Luís Pinto;  
- Professora Irene Falcão; 

    - Professor Ricardo Severino; 
-  Professora Senhorinha Teixeira;  
- e o aluno Miguel José Lopes Martins Vaz.  
 
A composição desta comissão espelha a representação de todos os intervenientes na 

LEM. Registe-se, com agrado, a inclusão de um aluno na CAALMCC, aluno que terá 
tido um papel importante na elaboração, distribuição e recolha de questionários. 

 
O relatório da CAALMCC foi apreciado por diferentes órgãos da Universidade do 

Minho. 
 

- Conselho Científico do Departamento de Informática 
- Conselho do Departamento de Matemática; 
- Conselho da Escola de Ciências; 
- Conselho do Curso de Ciências;  
- Conselho Académico da Universidade do Minho. 
-  
Os Termos de Referência das visitas Institucionais, dados a conhecer com 

antecedência às várias escolas a visitar, figuram na Introdução Geral do Relatório Final, 
tendo sido os mesmos para todas as instituições. 



 

 

 
O relatório de Auto-Avaliação da LMCC contem uma compilação cuidadosa de 

dados, assim como uma reflexão crítica sobre os objectivos da Licenciatura, a 
adequação dos conteúdos ao cumprimento desses objectivos e a integração no mercado 
de trabalho. Sublinha-se ainda que, de um modo geral, os elementos relativos às 
disciplinas e docentes foram preenchidos de modo completo, incluindo o relatório 
crítico previsto no Guião. 

 
Saliente-se ainda que a visita institucional à Universidade do Minho foi organizada 

de modo excelente e que as diferentes reuniões — autoridades académicas, docentes, 
discentes, entidades exteriores à Universidade — foram muito participadas. 

 
Num breve resumo da avaliação da LMCC salientam-se as excelentes instalações do 

Departamento de Informática, onde decorre parte da leccionação de LMCC, a 
quantidade e qualidade do equipamento informático, o diálogo e a sintonia existentes 
entre as componentes matemática e informática, a relação franca e aberta que parece 
existir entre docentes e discentes e, ainda, o sucesso na colocação dos licenciados no 
mercado de trabalho.  
 
 
2-Organização da Unidade de Ensino 

 
Não houve alterações na organização da unidade de ensino nos últimos cinco anos, 

pelo que nos limitaremos a observações de índole muito geral. 
 
A Universidade do Minho está organizada num conjunto de Escolas (Ciências, 

Direito, Economia e Gestão, Engenharia, Instituto de Ciências Sociais, Instituto de 
Educação e Psicologia, Instituto de Línguas e Ciências Humanas, Instituto de Estudos 
da Criança e Departamento Autónomo de Arquitectura). Os Departamentos 
responsáveis pela leccionação de LMCC são o Departamento de Informática, o 
Departamento de Matemática e o Departamento de Produção e Sistemas. O 
Departamento de Informática e o Departamento de Produção e Sistemas fazem parte da 
Escola de Engenharia e o Departamento de Matemática faz parte da Escola de Ciências. 

 
A direcção e gestão da LMCC é da responsabilidade de um Director de Curso e de 

uma Comissão de Curso que é um órgão paritário. A Comissão de Curso é formada pelo 
Director de Curso, pelo director do Departamento de Informática ou um seu 
representante, três representantes do Departamento de Informática, três representantes 
do Departamento de Matemática, um representante do Departamento de Produção e 
Sistemas e, ainda, representantes dos alunos de cada ano do curso.  
 
 
3–Programa de Ensino 
 

O Relatório de Auto-Avaliação Interna, que se refere ao ano lectivo 1999/2000, 
define como objectivo da LMCC a formação de técnicos especializados na produção de 
aplicações de software de qualidade. Para realizar este objectivo distinguem-se no Curso 
duas componentes fundamentais: Computação (representada pelas áreas científicas de 
Ciências de Computação, Ciências da Informação e Engenharia da Computação) e 



 

 

Matemática Aplicada (representada pela Álgebra, Lógica, Análise Numérica, Estatística 
e Investigação Operacional ). 

 
No tocante à adequação dos conteúdos aos objectivos propostos, o sucesso que se 

vislumbra na inserção dos licenciados de LMCC no mercado de trabalho, parece 
confirmar a justeza de uma escolha que teoricamente se considera correcta. A opinião 
dos docentes de LMCC, mais directamente relacionados com a inserção no mercado de 
trabalho, a opinião de ex-alunos de LMCC e também a opinião de alguns empregadores, 
com que a SCAE teve oportunidade de contactar durante a visita institucional, apontam 
para um perfil de licenciado em LMCC cuja formação matemática lhe permite uma 
grande flexibilidade e uma grande adaptabilidade na resolução de novos problemas. 

 
A LMCC foi alvo de algumas alterações desde a avaliação que ocorreu em 1997. 

Em traços gerais e, relativamente ao plano de estudos, foram restruturados os conteúdos 
de algumas disciplinas e alargado o leque de disciplinas de opção.  

 
No tocante ao insucesso escolar e no sentido de diminuir o absentismo foi 

estabelecido um limite para o número de inscrições de um aluno a cada disciplina e 
foram utilizados, em algumas disciplinas processos de avaliação contínua. Foi também 
diminuída a dimensão de algumas turmas como consequência do facto de algumas 
disciplinas comuns a outras licenciaturas passarem a ter turmas dedicadas a LMCC. 
Note-se que este último aspecto foi uma consequência natural da restruturação de alguns 
conteúdos programáticos. 

 
No tocante a instalações o Departamento de Informática ocupa, neste momento, o 

triplo do espaço que ocupava em 1995, tendo sido criadas novas salas de aula, 
laboratórios pedagógicos, espaços de estudo e realização de projectos destinados aos 
alunos. Salienta-se que, também no tocante a equipamento informático, houve uma 
significativa renovação.  

 
O esforço financeiro na aquisição de Bibliografia aumentou substancialmente, de 

cerca de 1250 contos em 1995 para cerca de 5300 contos em 1999. 
 

Todos estes aspectos se consideram extremamente positivos e contribuem para 
conferir uma imagem de qualidade à LMCC. 
 

A LMCC tem a duração de cinco anos lectivos, incluindo um estágio no último 
ano. Está organizada segundo o regime de unidades de crédito. O numero de unidades 
de crédito para a concessão do grau é 169.  
 

Relativamente ao plano de estudos da LMCC, a SCAE observa os seguintes 
aspectos: 
 

- Nas disciplinas básicas da área de Matemática – Àlgebra Linear, ALGA, 
Cálculo, Análise e Tópicos de Análise - importa utilizar abordagens que partam 
do simples para o complexo, do particular para o geral, do intuitivo para o 
rigoroso. De facto, atendendo a que estas disciplinas estão a ser leccionadas no 
âmbito de uma licenciatura em Matemática e Ciências da Computação é 
importante que os alunos compreendam a razão de ser do rigor e do formalismo 
matemático e que não confundam conteúdo matemático com linguagem 



 

 

matemática. O carácter elementar que está presente, para além de toda a 
complexidade deve ser ressaltado através de uma abordagem inicial que utilize a 
intuição, surgindo em seguida o formalismo e o rigor dedutivo, que constituem 
uma contribuição fundamental da disciplina Matemática no âmbito de uma 
licenciatura desta índole. 

 
- Como sugestão a SCAE refere ainda o interesse que poderia assumir a 

integração de uma disciplina de carácter transversal que integrasse as várias 
áreas de saber cultivadas na LMCC. Nesta disciplina, orientada para problemas 
seria enfatizada a essencialidade da componente matemática no domínio das 
Ciências da Computação.  

 
- A SCAE, reconhecendo embora, a boa inserção no mercado de trabalho dos 

licenciados em MCC e portanto reconhecendo a adequação do curso às 
exigências empresariais, sugere que seja ponderada a possível introdução na 
Licenciatura de opções de Computação Gráfica.  

 
- No contexto dos planos de estudo do Departamento de Informática e do 

Departamento de Matemática a SCAE gostaria de louvar o cuidado posto na 
formação pós- licenciatura com oferta de um curso de especialização em 
Informática e vários cursos de Mestrado. Observe-se, no entanto, que de 50 
alunos inquiridos ( que tinham terminado a sua licenciatura entre 1996 e 2000) 
só 7, isto é 14%, frequentaram um curso de pós-graduação, tendo 5 frequentado 
na Universidade do Minho. 

 
 
4-Alunos 
 

A LMCC foi frequentada, em 1999/2000, por um total de 412 alunos, sendo 66% 
do sexo masculino e 34% do sexo feminino. A distribuição por grupos etários foi de 262 
com idades compreendidas entre 18 e 24 e 150 com idades iguais ou superiores a 25. 

 
No 1º ano da LMCC houve, em 1999/2000, 283 candidaturas das quais cerca de 

15% em 1ª opção. O numero de colocados foi de 62 (numerus clausus = 60) e a 
classificação mínima de acesso do contingente geral foi de 10,7. A baixa classificação 
de acesso que poderia ser, numa primeira análise, um indicador de pouca dedicação dos 
alunos à licenciatura de Matemática e Ciências da Computação, não parece ter uma 
importância preponderante, pelo menos a partir do 3º ano, em que se sente existir 
grande identificação dos alunos com a sua Licenciatura. Este facto è revelador de um 
papel efectivamente dinamizador por parte dos docentes intervenientes em LMCC. 

  
Refira-se ainda que cerca de 50% dos alunos que ingressaram no 1º ano eram 

oriundos do distrito de Braga.  
 
No ano em análise, segundo dados da Associação dos Antigos Estudantes da 

Universidade do Minho terminaram a sua licenciatura, 9 alunos, tendo 4 encontrado o 1º 
emprego antes da conclusão do curso, 2 após um mês da conclusão do curso, não 
havendo informação sobre os restantes 3. 

 



 

 

Relativamente ao numero de licenciados no ano 1999/2000 há dados discordantes 
no Relatório Tabelas 11e12). Este facto deve-se, porventura, a serem dados fornecidos 
por entidades diferentes (a reitoria da Universidade do Minho e a Associação de 
Antigos Estudantes da Universidade do Minho) que não terão utilizado a mesma 
definição de ano 1999 (ano civil versus ano lectivo). Analisando a Tabela 12, observa-
se uma progressiva diminuição do numero total de licenciados ao longo dos últimos 
cinco anos o que poderá ser, talvez, explicado pelo facto de muitos alunos encontrarem 
o primeiro emprego antes da conclusão da licenciatura.  

 
Saliente-se, ainda, que no último quinquénio a LMCC concedeu 68 diplomas de 

Licenciatura, tendo sido inquiridos, relativamente à sua situação profissional, 50 destes 
diplomados. Todos eles estão inseridos no mercado de trabalho, tendo 25 iniciado a sua 
actividade profissional antes da conclusão da licenciatura. Parece-nos importante referir 
que dos 50 inquiridos, 88% têm vencimentos que vão de 150 a 400 mil escudos mensais 
e que só 12% têm vencimentos inferiores a 150 mil escudos. 

 
Relativamente às taxas de sucesso escolar é de sublinhar a baixa taxa de avaliados 

relativamente aos inscritos. As taxas de sucesso escolar são, de um modo geral mais 
elevadas nas disciplinas da área de Ciências da Computação, embora haja um certo 
numero de disciplinas da área da Matemática que têm taxas de sucesso muito elevadas ( 
Matemática Computacional e Sistemas Dinâmicos ). Para além das especificidades das 
duas áreas em análise, as taxas mais elevadas nas disciplinas da área da Computação 
poder-se-ão dever, entre outros aspectos, a uma forte componente da avaliação feita por 
trabalhos práticos, realizados ao longo do Semestre. As taxas de sucesso em algumas 
disciplinas da área da matemática têm vindo, no entanto, a melhorar. Registe-se o 
cuidado dos docentes do Departamento de Matemática na adequação dos conteúdos ao 
contexto da LMCC, a introdução de uma componente de avaliação contínua, e, ainda, 
em alguns casos a diminuição do numero de alunos por turma prática ou teórico-prática. 
Para se formar uma ideia de síntese das percentagens avaliados/inscritos, 
aprovados/inscritos, aprovados/avaliados, calcularam-se as médias de tais percentagens 
por anos, obtendo-se os dados que constam da tabela seguinte. 

 
 
 avaliados/inscritos aprovados/inscritos aprovados/avaliados 
1º ano 52,9% 39,6% 20,9% 
2º ano 48,8% 55,3% 27,0% 
3º ano 50,8% 62,4% 31,7% 
4º ano 64,2% 79,1% 50,7% 
5ºano 52,5% 64,9% 34,0% 
 

 
Relativamente aos dados da tabela observa-se uma notória baixa das percentagens 

no último ano, facto que se julga explicável pela precoce inserção no mercado de 
trabalho nos últimos anos da licenciatura  

 
A SCAE, na sua visita à Universidade do Minho, colheu a impressão de que os 

alunos de LMCC tinham um forte espírito de corpo e sentiam uma grande identificação 
com a licenciatura. No tocante às disciplinas da área da Matemática não ressaltou 
nenhum aspecto negativo no relacionamento entre os docentes do Departamento de 
Matemática e a LMCC. Sublinhamos este facto pois resultou notório, dos contactos 



 

 

mantidos com discentes, a diferença entre o clima de diálogo que se vive em LMCC e 
em LEM. 
 
 
5 - Professores e Meios Humanos 
 

Os Departamentos envolvidos na LMCC são os Departamentos de Informática, 
Matemática e Produção e Sistemas. Uma síntese das qualificações do pessoal docente 
destes Departamentos, envolvido na LMCC, está feita na Tabela seguinte. 

 
Dep. P.Cat. P.Asso. P.Aux. Assist. Assist.Co Assist.Es Total 
Informát. 3 6 14 25 8 1 57 
Matemát. 1 5 12 + 1 12 7 1 39 
Sist Prod ---------- 2 ---------- 3 ----------- 1 6 
Dos 13 Professores Auxiliares um é Convidado 
 

Os valores ETI em 1999/2000 para o Departamento de Informática foram 402 
alunos ETI. Para o Departamento de Matemática e para o Departamento de Produção e 
Sistemas não foi possível calcular os valores ETI.  

 
O número de funcionários não docentes dos Departamentos de Informática, 

Matemática e Sistemas e Produção era em 1999/2000 respectivamente 9, 3 e 2.  
 
A SCAE reconhece um forte ritmo de crescimento e formação de docentes no 

Departamento de Informática, sendo ligeiramente menos acentuado no Departamento de 
Matemática, facto este explicável, em parte, pela sobrecarga lectiva inerente ao carácter 
de prestador de serviços para várias licenciaturas do Departamento de Matemática. 
Neste aspecto, e atendendo às características específicas da disciplina Matemática em 
que a criatividade e a produtividade são mais acentuadas em idades mais jovens,  
chama-se a atenção das autoridades académicas para a necessidade do Departamento de 
Matemática dever ser apoiado em termos de pessoal docente. 
 
 
6-Estruturas 
 

Seguindo os valores apresentados pela contabilidade analítica da Universidade do 
Minho, a LMCC custou ao Estado em 1999/2000 o valor de 153.105 contos o que 
corresponde a uma média de 381 contos por aluno.  

 
No tocante a infraestruturas logísticas, observa-se a excelente qualidade das 

instalações do Departamento de Informática e a actualidade e qualidade do seu 
equipamento informático em quantidade adequada para as exigências pedagógicas e 
científicas do curso. Registe-se também, com apreço, a existência de uma “Sala Aberta 
“, dispondo de material informático e destinada a ser utilizada, de modo livre, pelos 
discentes. Notou-se também uma certa flexibilidade na utilização (pelos alunos) de 
alguns laboratórios.  

 
Relativamente a material bibliográfico é de louvar o esforço financeiro na aquisição 

de monografias para utilização pelos alunos. 
 



 

 

As actividades que os Serviços de Acção Social promovem no Campus de Gualtar 
consideram-se muito positivas.  
 
 
7-Gestão da Qualidade  
 

Observa-se uma grande atenção na formação pós- licenciatura a nível de Cursos de 
Especialização, Mestrado e Doutoramento. Sublinhe-se que nos últimos cinco anos 
foram apresentadas ou obtiveram equivalência 11 teses de Doutoramento no 
Departamento de Informática, 9 teses de Doutoramento no Departamento de 
Matemática e 5 teses de Doutoramento no Departamento de Produção e Sistemas. 
Relativamente a teses de Mestrado regista-se a apresentação, no último quinquénio, de 
69 teses no Departamento de Informática, 39 no Departamento de Matemática e 15 no 
Departamento de Produção e Sistemas. Estes números, não dando, naturalmente 
nenhuma informação sobre a qualidade do trabalho produzido, dão a imagem de 
instituições dinâmicas e preocupadas com a sua formação. 

 
Relativamente a actividades ligadas à LMCC saliente-se a organização, nos últimos 

cinco anos, de várias conferências entre as quais, em 1999, as 1ªs Jornadas de LMCC e 
em 2000 as 2ªs Jornadas de LMCC. Estas Jornadas, com larga participação de alunos, 
incluíram painéis temáticos, demonstrações e palestras cient íficas e técnicas. A SCAE 
considera esta actividade relevante e indiciadora do clima de relações discente-docente 
que se vive no âmbito de LMCC. 
 
 
8-Relações Externas 
 

O Departamento de Informática e o Departamento de Matemática mantêm ligações 
internacionais através das relações de cooperação científica dos seus docentes.  

 
Atendendo às características do curso em análise, o seu grau de internacionalização 

parece pouco expressivo. De facto durante o último quinquénio apenas 4 alunos de 
LMCC saíram da Universidade do Minho para outras Universidades Europeias ( Itália, 
França, Escócia e Holanda ), no âmbito do Programa Sócrates. 
 
 
9-Conclusões e Principais Recomendações  
 

A LMCC é composta por 2 grandes áreas: a Matemática e as Ciências da 
Computação, em que a primeira deverá servir como corpo teórico em que assenta o 
projecto de software. Neste sentido, a ênfase dos estudos da área da Matemática é 
colocada na Matemática discreta, já que esta parece constituir o suporte natural da 
formalização do software. A força e o sucesso, em termos de mercado de trabalho, desta 
licenciatura residem, em nosso entender da interacção dos dois campos de saber. Assim, 
particular atenção deverá ser dedicada ao diálogo interdisciplinar, em que se devem 
contínuamente procurar os instrumentos matemáticos com maior potencialidade de 
desenvolvimento e aplicação no âmbito da LMCC.  

 



 

 

As considerações anteriores baseiam-se na preocupação de manter as 
especificidades da LMCC e de evitar alguma dissolução em licenciaturas da área da 
Informática, com que tem, naturalmente, uma intersecção não vazia. 

 
Relativamente às disciplinas de Matemática dos dois primeiros anos pensamos que 

importa enfatizar a construção do edifício matemático: do simples para o complexo, do 
particular para o geral, do intuitivo para o rigoroso. Sublinha-se de modo muito claro 
que esta sugestão não implica simplificar conteúdos nem adulterar o rigor. O carácter 
elementar original ímplicito numa matéria, deve ser ressaltado através de uma 
abordagem inicial que utilize a intuição, surgindo em seguida o formalismo e o rigor 
dedutivo, que constituem uma contribuição fundamental da disciplina Matemática no 
âmbito de uma licenciatura desta índole.  
 

Um aspecto que deverá merecer reflexão por parte dos docentes envolvidos na 
LMCC será a possível redução do numero de anos da licenciatura, como consequência 
das indicações do Acordo de Bolonha.  

 
Numa apreciação final, com carácter conclusivo, a SCAE pôde observar sinais de 

grande vitalidade no contexto da LMCC, actualidade e pertinência do plano curricular, 
um salutar ambiente de diálogo, que interpretou, não como instrumento demagógico, 
mas como uma real preocupação na aprendizagem. Estes aspectos fazem da LMCC uma 
licenciatura de sucesso, no panorama nacional.  



 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO EXTERNA DE MATEMÁTICA 
Visita Institucional à Universidade do Minho 

Dias 26 e 27 de Abril de 2001 
Proposta de Programa 

Licenciaturas em Ensino de Matemática e em Matemática e Computação  
 
 
 

Constituição da Subcomissão 
 
Coordenador Prof. Doutor José Albe rto Fernandes de Carvalho 
Vogal  Profª Doutora Maria Paula Oliveira 
Vogal Prof. Doutor Pedro Lago 
Vogal Prof. Doutor João Pedro da Ponte  
Secretária Dra. Leonor Valente 
 

 
 

Dia 26 
 
9.30 - 10.00 – Cumprimentos. Reunião com as Autoridade Académicas 
 
10.00 - 11.00 – Reunião com os Dirigentes Estudantis. 
 
11.00 – 12.30 Reuniões com as Comissões de Auto-Avaliação dos Cursos. 
 
12.30 – 14.00 Intervalo para almoço 
 
14.00 - 15.30 Visita às Instalações 
 
15.30 – 16.30 Reunião com os Responsáveis dos Cursos e Departamentos envolvidos 
 
16.30 – 17.45 Reunião com os Professores dos dois primeiros anos. 
 
17.45 - Consulta dos elementos à disposição da CAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Dia 27 
 
9.00 – 10.15 Reunião com os Professores dos últimos anos 
 
10.15 – 11.30 Reunião com os Assistentes. 
 
11.30 – 13.00 Reunião com Estudantes dos dois primeiros anos 
 
13.00 – 14.30 Intervalo para Almoço 
 
14.30 – 16.00 Reunião com estudantes dos últimos anos 
 
16.00 – 17.00 Reunião com elementos externos à Instituição 
 
17.00 – 18.00 Reunião da Subcomisão de Avaliação 
 
18.00 Reunião final com as autoridades Académicas 
 
 
 

 


