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NCE/18/0000061 — Relatório final da CAE -
Novo ciclo de estudos
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Contexto da Avaliação do Pedido de Acreditação de Novo Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a
entrada em funcionamento de um novo ciclo de estudos exige a sua acreditação prévia pela A3ES. 

O processo de acreditação prévia de novos ciclos de estudo (Processo NCE) tem por elemento
fundamental o pedido de acreditação elaborado pela instituição avaliada, submetido na plataforma
da Agência através do Guião PAPNCE. 

O pedido é avaliado por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas
selecionados pela Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da
Agência, que atua como gestor do procedimento. A CAE analisa o pedido à luz dos critérios
aplicáveis, publicitados, designadamente, em apêndice ao presente guião.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a
versão preliminar do relatório de avaliação do pedido de acreditação. A Agência remete o relatório
preliminar à instituição de ensino superior para apreciação e eventual pronúncia, no prazo
regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia apresentada, poderá rever o relatório preliminar,
se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e submetê-la na plataforma da
Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na
formulação da deliberação, o Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da
CAE e, havendo ordens e associações profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu
parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não coincidentes com a
recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais.
Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância
favorável (menos exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em
relação à recomendação da CAE.

Composição da CAE

A composição da CAE que avaliou o presente pedido de acreditação do ciclo de estudos é a seguinte
(os CV dos peritos podem ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e
Auditoria / Peritos):

João Pissarra Esteves
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Olga Bailey
.

1. Caracterização geral do ciclo de estudos.
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Universidade Autónoma De Lisboa Luís De Camões
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Departamento de Ciências da Comunicação
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

1.3. Designação do ciclo de estudos:
Sociedades Mediáticas de Língua Portuguesa
1.4. Grau:
Doutor
1.5. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências da Comunicação
1.6.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
321
1.6.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
312
1.6.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de
16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
N/A
1.7. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
240
1.8. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º
63/2016 de 13 de setembro):
8 Semestres
1.9. Número máximo de admissões proposto:
20
1.10. Condições específicas de ingresso:
Serão admitidos os candidatos portadores de um dos seguintes requisitos: 
a) Titulares do grau de mestre ou equivalente legal em Ciências da Comunicação ou qualquer área
das Ciências Sociais e Humanas.
b) De forma excepcional serão admitidos titulares de grau de licenciado ou equivalente legal, com
reconhecidos méritos curriculares ou científicos que sejam reconhecidos pela comissão do ciclo de
estudos. 
Para efeitos de admissão dos candidatos levaremos em linha de conta:
a) Historial académico 
b) Curriculum Vitae 
c) As intenções para cursar o programa de estudos que devem ser manifestadas em carta
d) Entrevista

1.11. Regime de funcionamento.
<sem resposta>
1.11.1. Se outro, especifique:
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<sem resposta>
1.12. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
<sem resposta>
1.13. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional (PDF, máx.
500kB):
<sem resposta>
1.14. Observações:
<sem resposta>

2. Instrução do pedido. Condições de ingresso.
2.1.1. Deliberações dos órgãos que legal e estatutariamente foram ouvidos no processo de criação
do ciclo de estudos:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
2.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
O processo está documentado com as deliberações dos Conselhos Científico e Pedagógico da
instituição sobre a criação do ciclo de estudos e com uma carta do Reitor sobre a mesma matéria.
2.2.1. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional:
Existe, é adequado e cumpre os requisitos legais.
2.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
 A instituição dispõe de um regulamento de creditação de formação e experiência profissional
legalmente aprovado (Regulamento 562/2018, publicado em Diário da República, 2.ª Série, a 20 de
agosto) 
2.3.1. Condições de ingresso:
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais.
2.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa:
As condições de ingresso cumprem os requisitos legais gerais, não exigindo a necessidade de
qualquer formação específica dos candidatos na área principal do ciclo de estudos. 

3. Âmbito e objetivos do programa de estudos. Adequação ao
projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Perguntas 3.1 a 3.3

3.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos.
Os objetivos gerais do ciclo de estudos estão claramente definidos e são compatíveis com a missão e
a estratégia da instituição:
Sim
3.2. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes.
Os objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes estão claramente definidos e suficientemente desenvolvidos:
Em parte
3.3. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa, face à missão
institucional e, designadamente, ao projeto educativo, científico e cultural da instituição.
Os objetivos definidos para o ciclo de estudos são compatíveis com a natureza e missão da
instituição e são adequados à estratégia de oferta formativa e ao projeto educativo, científico e
cultural da instituição:
Sim
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3.4. Apreciação global do âmbito e objetivos do ciclo de estudos.

3.4.1. Apreciação global
Os Objetivos Gerais do ciclo de estudos delimitam claramente a sua área de intervenção no âmbito
da CPLP, mas não são muito elucidativos quanto ao programa de formação no domínio da
Comunicação. Essa explicitação surge apenas com a apresentação dos objetivos de aprendizagem,
embora ainda sem identificar nada de muito específico em termos de conhecimentos, competência e
aptidões a nível teórico na área científica principal do programa.
A integração do ciclo de estudos no projeto educativo, científico e cultural da instituição proponente
encontra-se claramente demonstrada; e os objetivos de aprendizagem estabelecidos estão
sintonizados com a missão das diversas universidades envolvidas neste projeto, de criação de
conhecimento num específico espaço cultural de características multiculturais - os países de língua
portuguesa.
3.4.2. Pontos fortes
Uma consistente integração do novo programa de estudos na estratégia formativa da instituição de
acolhimento.
A expansão de uma área dos estudos comunicacionais ainda pouco consolidada como o grande
propósito do projeto, através de um diálogo académico de alto nível, entre instituições de diferentes
países empenhadas na construção de um projeto educacional de compreensão das respetivas
realidades dos media, nas suas diferentes dimensões (cultural, social, política).
3.4.3. Recomendações de melhoria
Quer em termos de Objetivos Gerais, quer de Objetivos Específicos de Aprendizagem, a proposta
deste novo ciclo de estudos carece de uma mais clara definição de conhecimentos, competências e
aptidões no âmbito da Comunicação que se pretende vir a promover ao longo do processo de
formação.

4. Desenvolvimento curricular e metodologias de ensino e
aprendizagem.
Perguntas 4.1 a 4.10

4.1. Designação do ciclo de estudos. 
A designação do ciclo de estudos é adequada aos objetivos gerais e objetivos de aprendizagem
fixados:
Em parte
4.2. Estrutura curricular. 
A estrutura curricular é adequada e cumpre os requisitos legais:
Em parte
4.3. Plano de estudos. 
O plano de estudos é adequado e cumpre os requisitos legais: 
Em parte
4.4. Objetivos de aprendizagem das unidades curriculares. 
Os objetivos de aprendizagem das unidades curriculares (conhecimentos, aptidões e competências)
estão definidos e são coerentes com os objetivos gerais e os objetivos de aprendizagem definidos
para o ciclo de estudos:
Em parte
4.5. Conteúdos programáticos das unidades curriculares.
Os conteúdos programáticos das unidades curriculares são coerentes com os respetivos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências):
Em parte
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4.6. Metodologias de ensino e aprendizagem. 
As metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) definidos para o ciclo de estudos e para cada uma das
unidades curriculares:
Sim
4.7. Carga média de trabalho dos estudantes. 
A instituição assegurou-se que a carga média de trabalho que será necessária aos estudantes
corresponde ao estimado em ECTS:
Sim
4.8. Avaliação da aprendizagem dos estudantes. 
As metodologias previstas para a avaliação da aprendizagem dos estudantes estão definidas em
função dos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) das unidades
curriculares:
Em parte
4.9. Participação em atividades científicas. 
As metodologias de ensino e aprendizagem facilitam a participação dos estudantes em atividades
científicas:
Sim
4.10. Fundamentação do número total de créditos do ciclo de estudos. 
A duração do ciclo de estudos e o número total de créditos ECTS são fundamentados face aos
requisitos legais e prática corrente no Espaço Europeu de Ensino Superior. Os docentes foram
consultados sobre a metodologia de cálculo do n.º de créditos das unidades curriculares.
Sim

4.11. Apreciação global do desenvolvimento curricular e metodologias de
aprendizagem do ciclo de estudos.

4.11.1. Apreciação global
A designação escolhida para o ciclo de estudos não é a mais feliz como programa de doutoramento,
por apresentar uma certa imprecisão conceptual ("sociedades mediáticas") e falta de clareza na
delimitação do âmbito de estudos ("sociedades de língua portuguesa").
Carece de revisão a distribuição de ects pelas áreas científicas (falta de concordância entre os
valores globais indicados e os valores atribuídos às diferentes unidades curriculares).
A coerência global do plano de estudos está assegurada, mas pode ser desde já melhorada se forem
consideradas algumas alterações pontuais, tendo em vista: 1. conferir uma maior clareza a
intitulados das unidades curriculares; 2. reforçar a incidência em conteúdos mais centrais ao campo
de estudos do programa (CPLP); 3. melhorar a formação metodológica na área de Comunicação; e 4.
repensar o processo geral de avaliação da tese final (distribuição de ects ao longo do processo da
sua execução).
Os métodos de avaliação são um tanto repetitivos e vagos no que se refere a definição de objetivos e
critérios de exigência.
4.11.2. Pontos fortes
Originalidade do programa de estudos, a nível de doutoramento, sobre a realidade comunicacional
da CPLP.
Intenção de estabelecer uma rede de parcerias com outras universidades do espaço lusófono, de
modo a proporcionar a participação de docentes dessas instituições em algumas das unidades
curriculares do programa.
4.11.3. Recomendações de melhoria
"Media e Sociedade no Contexto da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)" - esta
designação responde de forma mais satisfatória ao programa de estudos traçado (quanto ao tipo de
pesquisa comunicacional a desenvolver e quanto ao seu âmbito de aplicação).
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Carece de verificação a distribuição dos ects nas duas áreas de formação do programa - falta de
concordância dos valores indicados na estrutura curricular e no plano de estudos.
Nomes de unidades curriculares a alterar (de modo a conferir maior clareza aos mesmos e coerência
com os planos de estudo apresentados): Construção Mediática... - Comunicação Política e Media no
Brasil; Do Império... - Representações Sociais em Contextos Colonial e Neo-Colonial; Opinião
Pública... - Política e Cidadania no Espaço Lusófono dos Media. 
A formação metodológica dirigida ao domínio da Comunicação merece ser reforçada (p. ex., sendo
ao assunto a unidade II de Metodologias inteiramente dedicada). Unidades curriculares que
requerem uma maior incidência no domínio de estudo do programa (espaço cultural, político,
mediático da CPLP), considerando inclusive os intitulados e objetivos de formação das mesmas
enunciados: Literacia Mediática...; Opinião Pública...; Media e Sociedade no Contexto Africano
(nesta a bibliografia limitada para uma visão global da situação do Continente). O método de
avaliação da Tese final deve ser clarificado, considerando a forma como a sua elaboração é
apresentada: a atribuição de uma nota final à tese não deve ser comprometida por qualquer
segmentação do seu processo de produção (4 etapas, 2 de tutoria e 2 de redação, com ects
próprios).
Seria útil um maior esforço de clarificação dos processos de avaliação, p. ex. quanto aos trabalhos
individuais: definição de graus de exigência e objetivos de aprendizagem. E, também, uma
orientação das avaliações no sentido de proporcionar uma maior integração dos estudantes em
ambientes de pesquisa.

5. Corpo docente.
Perguntas 5.1 a 5.6.

5.1. Coordenação do ciclo de estudos. 
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Sim
5.2. Cumprimento de requisitos legais. 
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado
e especializado:
Sim
5.3. Adequação da carga horária. 
A carga horária do pessoal docente é adequada: 
Sim
5.4. Estabilidade. 
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
5.5. Dinâmica de formação. 
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às
necessidades eventualmente existentes de qualificação académica e de especialização do corpo
docente do ciclo de estudos:
Sim
5.6. Avaliação do pessoal docente.
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas
medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim

5.7. Apreciação global do corpo docente.

5.7.1. Apreciação global
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[5.5. está preenchido, mas o tópico não tem aplicação ao caso em análise]
O responsável indicado tem um curriculum académico relevante no domínio científico do programa
de estudos.
O corpo docente do ciclo de estudos é constituído por 8 elementos (7.3 eti's), sendo na sua
totalidade qualificados (com doutoramento); 7 elementos (82%) são especializados nas áreas
principais do programa (5 em Comunicação e 2 em Ciências Sociais, mas estes também com
experiência académica relevante em Comunicação); apenas 1 elemento (contrato a 30%) não está a
tempo integral na instituição - 95% de corpo docente próprio. Cerca de metade (55%) da equipa
docente tem uma ligação mais duradoura à instituição (superior a 3 anos).
Existe um regulamento próprio de avaliação de desempenho dos docentes e são enunciadas diversas
medidas de apoio à atualização e desenvolvimento profissional dos docentes da instituição - com
realce para medidas de controlo de plágio e um programa em curso de formação pedagógica e
didática.
Não existe informação disponível que permita avaliar a adequação da carga letiva dos docentes
(apenas foi fornecida informação sobre este ciclo de estudos).
5.7.2. Pontos fortes
Nada a realçar.
5.7.3. Recomendações de melhoria
De um modo geral, a equipa docente apresenta curricula académicos relevantes, mas quase sem
incidência na temática central do programa de doutoramento (à execeção da docente convidada) - a
realidade (comunicacional, mediática, cultural, etc.) da CPLP. Deste modo, seria importante que
proximamente as prioridades de pesquisa dos docentes fossem mais orientadas neste sentido.

6. Pessoal não-docente.
Perguntas 6.1 a 6.3.

6.1. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos:
Em parte
6.2. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do
ciclo de estudos:
Em parte
6.3. Avaliação do pessoal não-docente.
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas
conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Em parte

6.4. Apreciação global do pessoal não-docente.

6.4.1. Apreciação global
Não existe pessoal não docente em dedicação exclusiva ao ciclo de estudos.
Não foi possível realizar uma avaliação das necessidades globais da instituição em termos de pessoal
não docente, mas ressalta à vista o facto de às tarefas de apoio à Investigação e Desenvolvimento
estar afecto apenas 1 elemento e 3 elementos ao apoio a Mestrados e Doutoramentos.
Está em curso uma alteração de procedimentos no que diz respeito à avaliação de desempenho do
pessoal não docente, com um novo modelo neste momento ainda em fase de verificação, da
responsabilidade de uma entidade externa.
As informações gerais sobre a qualificação do pessoal não docente não permitem uma avaliação das
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suas efetivas competências profissionais e técnicas específicas para as diversas funções
especializadas exercidas.
6.4.2. Pontos fortes
Nada a realçar.
6.4.3. Recomendações de melhoria
Caso o atual pessoal não docente seja suficiente para as presentes necessidades da instituição,
nomeadamente a nível de Investigação e Desenvolvimento e Mestrados e Doutoramentos, isso
significa que o reforço destas áreas fundamentais de atividade é uma prioridade absoluta para a
necessária afirmação académica da instituição a nível nacional. 

7. Instalações e equipamentos.
Perguntas 7.1 e 7.2.

7.1. Instalações.
A instituição dispõe de instalações físicas (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores,...) necessárias ao cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
Sim
7.2. Equipamentos.
A instituição dispõe de equipamentos didáticos e científicos e dos materiais necessários ao
cumprimento dos objetivos de aprendizagem do ciclo de estudos:
Sim

7.3. Apreciação global das instalações e equipamentos.

7.3.1. Apreciação global
De acordo com a informação fornecida, a instituição dispõe de instalações e dos equipamentos
necessários ao adequado funcionamento do ciclo de estudos proposto.
7.3.2. Pontos fortes
Nada a relevar.
7.3.3. Recomendações de melhoria
Nada a mencionar.

8. Atividades de investigação e desenvolvimento e/ou de
formação avançada e desenvolvimento profissional de alto
nível.
Perguntas 8.1 a 8.4.

8.1. Centros de investigação na área do ciclo de estudos.
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os docentes do ciclo de
estudos em atividades de investigação, seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou
dos seus docentes e investigadores, em instituições científicas reconhecidas:
Sim
8.2. Produção científica.
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros e capítulos de livro, nos últimos cinco anos, com relevância para a área do
ciclo de estudos:
Em parte
8.3. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico.

pág. 8 de 14



NCE/18/0000061 — Relatório final da CAE - Novo ciclo de estudos
Existem atividades de formação avançada, desenvolvimento profissional e artístico e de prestação de
serviços à comunidade, com relevância para a área do ciclo de estudos, que representam um
contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação
cultural, desportiva e artística: 
Em parte
8.4. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais.
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias
nacionais e internacionais:
Sim

8.5. Apreciação global das atividades de I&D e/ou de formação avançada e
desenvolvimento profissional de alto nível.

8.5.1. Apreciação global
Existe uma dispersão dos docentes por diversos centros de estudo (7 no total), sendo apenas um
deles (OBSERVARE) associado à instituição e no qual se verifica uma maior concentração de
recursos (3 investigadores integrados e 4 associados).
Este centro é de Relações Internacionais, portanto, uma área não nuclear do programa.
Quase todos os docentes têm um número significativo de publicações relevantes nas suas áreas de
especialidade, mas muito escassamente sobre a temática central do ciclo de estudos proposto - a
realidade cultural e comunicacional da CPLP. A exceção cabe à docente convidada do programa,
com alguma importante produção nacional e internacional que versa estas matérias. 
A maioria de membros da equipa docente tem um envolvimento em atividades diversas de formação
avançada, prestação de serviços à comunidade e afins, no âmbito das suas especialidades
académicas, mas sem relação com o âmbito mais direto do programa de estudos proposto. A
relevância destas atividades para o programa só pode, pois, ser considerado genérico. 
No âmbito do centro de pesquisa da instituição (OBSERVARE) está em curso o projeto "Sociedades
Mediáticas de Língua Portuguesa", que se apresenta como um agregador de energias em torna da
área central do programa de estudos e, também, como um fator de mobilização das parecerias
internacionais já envolvidas na proposta do novo ciclo de estudos. São identificados, ainda, outros
projetos (a nível nacional e internacional) que contam com participações de membros da equipa
docente, em geral, no entanto, estes com um caráter já não tão relevante para o âmbito do ciclo de
estudos.
8.5.2. Pontos fortes
O dinamismo da equipa docente, com uma produção bastante relevante da maioria dos seus
membros no âmbito das suas áreas de especialidade, nalguns casos mesmo com projeção
internacional - a nível de publicações e participação em projetos de investigação.
O projeto "Sociedades Mediáticas de Língua Portuguesa", pelo que o mesmo promete, no presente
momento, enquanto contributo para uma maior congregação de energias de pesquisa do conjunto da
equipa docente (no âmbito do OBSERVARE), em torno de uma temática absolutamente central para
o programa de estudos proposto.
8.5.3. Recomendações de melhoria
Não é evidente que a equipa docente do ciclo de estudos tenha (ainda) atuação enquanto uma
equipa de investigação, considerando a sua dispersão por diferentes centros de pesquisa e a
disparidade de temáticas desenvolvidas (publicações, pesquisa, etc.). Uma atuação mais coordenada
a este nível será, por conseguinte, da maior importância para criar esse espírito de equipa, por
agora ainda não existente. A consolidação do programa requer uma equipa que demonstre de forma
mais inequívoca experiência efetiva de investigação (projetos de pesuisa e publicações científicas)
no ramo de conhecimento e especialidade do ciclo de estudos proposto.
O projeto "Sociedades Mediáticas de Língua Portuguesa" poderá vir a constituir uma oportunidade
para a criação deste tão necessário espírito de equipa (científica) entre o conjunto dos docentes do
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programa, se for possível fazer evoluir o mesmo para uma proposta mais estruturada, a ser
submetida a avaliação de entidades independentes e com capacidade de atração de financiamentos
externos.
Até ao momento não há evidência de resultados científicos (pesquisa, prestação de serviços,
formação avançada, etc.) significativos na área específica do ciclo de estudos, pelo que uma
reorientação dos interesses de pesquisa da equipa neste sentido se apresenta, também, como um
fator decisivo para a afirmação do projeto agora proposto.

9. Enquadramento na rede de formação nacional da área
(ensino superior público).
Perguntas 9.1 a 9.3.

9.1. Expectativas de empregabilidade. 
A instituição promoveu uma análise da empregabilidade dos graduados por ciclos de estudos
similares, com base em dados oficiais:
Não
9.2. Potencial de atração de estudantes.
A instituição promoveu uma análise sobre a evolução de candidatos ao ensino superior na área do
ciclo de estudos, indicando as eventuais vantagens competitivas percecionadas:
Sim
9.3. Parcerias regionais.
A instituição estabeleceu parcerias com outras instituições da região que lecionam ciclos de estudos
similares:
Não

9.4. Apreciação global do enquadramento do ciclo de estudos na rede de
formação nacional.

9.4.1. Apreciação global
A empregabildade dos diplomados é antevista no quadro de candidaturas a bolsas e financiamentos
de investigação, ou seja, portanto, essencialmente no âmbito de atividades académicas e de pesquisa.
Em função do caráter internacional da proposta (quer quanto ao âmbito se estudos, quer da rede de
parcerias estabelecidas), é reconhecido um elevado potencial de recrutamento de candidatos no
espaço dos países da CPLP; mais ainda pelo facto de a oferta de programas de 3.º ciclo continuar a
ser muito escassa em vários desses países.
9.4.2. Pontos fortes
Alto potencial de recrutamento de candidatos, quer em função da originalidade do programa de
estudos proposto, quer da escassez de oferta de formação a este nível na maioria dos países da CPLP.
9.4.3. Recomendações de melhoria
No que diz respeito à empregabilidade, seria aconselhável um maior esforço de antevisão de saídas
profissionais para além do âmbito académico e de pesquisa. As questões de comunicação e dos
media no âmbito da CPLP têm, nos dias de hoje, dimensões culturais, políticas e económicas
fundamentais, que deixam antever outras possibilidade de emprego mais alargadas (no quadro de
diferentes tipos de instituições e organizações, públicas e privadas).

10. Comparação com ciclos de estudos de referência no
Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES).
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Perguntas 10.1 e 10.2.

10.1. Ciclos de estudos similares em instituições europeias de referência. 
O ciclo de estudos tem duração e estrutura semelhantes a ciclos de estudos de instituições de
referência do EEES:
Em parte
10.2. Comparação com objetivos de aprendizagem de ciclos de estudos similares.
O ciclo de estudos tem objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências)
análogos aos de outros ciclos de estudos de instituições de referência do EEES:
Em parte

10.3. Apreciação global do enquadramento no Espaço Europeu de Ensino
Superior.

10.3.1. Apreciação global
As parcerias do programa já assumidas, bem assim como aquelas anunciadas para um futuro
próximo, não obedecem a uma lógica de proximidade regional, nem perseguem uma aproximação a
instituições com projetos similares. A prioridade estabelecida é robustecer uma rede de parcerias no
quadro da CPLP - com instituições académicas destes países e com outras instituições cujo âmbito
de intervenção se situa também na esfera desta mesma comunidade.
Não são identificados programas internacionais similares (que combinem uma vertente de estudos
de área e um vertente de estudos de temática específica).
O enunciado sobre a comparação de objetivos de aprendizagem com programas similares (que não
foram identificados) não é muito compreensível...
10.3.2. Pontos fortes
Nada a salientar.
10.3.3. Recomendações de melhoria
Clarificar a formulação sobre os objetivos de aprendizagem do programa, nomeadamente a
explicitação dos seus aspetos de maior originalidade.
Conceitos (ou ideias) como "uma prática da ciência de novo concentrada em aspetos metodológicos"
e "empacotamento cultural do conhecimento" - supostamente aspetos axiais de originalidade da
proposta formativa - requerem uma explicitação mais compreensiva.

11. Estágios e períodos de formação em serviço (quando
aplicável).
Perguntas 11.1 a 11.4.

11.1. Locais de estágio ou formação em serviço.
Existem locais de estágio ou formação em serviço adequados e em número suficiente:
Não aplicável
11.2. Acompanhamento dos estudantes pela instituição.
São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de
estágio ou formação em serviço:
Não aplicável
11.3. Garantia da qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço. 
Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos
estudantes:
Não aplicável
11.4. Orientadores cooperantes.
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São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e com
qualificações adequadas (para ciclos de estudos em que o estágio é obrigatório por lei):
Não aplicável

11.5. Apreciação global das condições de estágio ou formação em serviço.

11.5.1. Apreciação global
Não estão previstos estágios no programa de estudos.
11.5.2. Pontos fortes
Nada a referir.
11.5.3. Recomendações de melhoria
Nada a referir.

12. Observações finais.
12.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável).
Analisadas as alterações à proposta original, apresentadas no documento de Pronúncia, relacionadas
mais diretamente com as "Condições a Cumprir" para a acreditação do ciclo de estudos - as
mudanças relativas às designações do programa e de três unidades curriculares, à concordância de
plano de estudos e da estrutura curricular quanto às áreas científicas de formação, ao conteúdo de
Metodologias Para o Estudo do Fenómeno Comunicacional II e ao processo de avaliação da tese -,
considera esta Comissão que passam a estar reunidas as condições para a Acreditação Definitiva
deste programa.
Da leitura do documento de Pronúncia recebido, registamos ainda com agrado o propósito de
reformulação de programas de algumas unidades curriculares (com vista ao reforço de conteúdos
mais diretamente relacionados com a situação dos CPLP); a especificação minuciosa dos objetivos de
aprendizagem a cumprir; as iniciativa já encetadas (e outras planeadas) para um reforço da pesquisa
(e edição) da equipa docente sobre matérias nucleares do programa; e, por fim, igualmente o reforço
do staff não docente de apoio ao funcionamento do doutoramento. 
12.2. Observações.
Comentário à Análise SWOT.
Alguns Pontos Fortes identificados são pouco realistas, à luz dos elementos fornecidos no relatório
de candidatura, por exemplo, no que se refere à originalidade do modelo de fomação e à experiência
de pesquisa da equipa docente sobre a temática do programa de estudos. Já pelo contrário, os
tópicos que realçam as virtudes do modelo colaborativo que está na base desta proposta, bem assim
como as perspetivas de mercado favoráveis do ciclo de estudos, são perfeitamente pertinentes;
considerando aquele que será o principal ponto forte desta proposta: a originalidade do seu
programa de estudos no que diz respeito à sua área temática de trabalho - muito embora este aspeto
não seja valorizado na análise SWOT.
Os proponentes têm consciência de um problema a nível de capacidade de investigação da equipa
docente (dispersão de linhas de pesquisa), mas talvez não o suficiente da situação geral a este nível
(cf. outras fragilidades identificadas no presente relatório).
Não é compreensível, também, que a disponibilidade de investigadores de diferentes instituições e
com origem em diferentes continentes seja considerada uma fragilidade do ciclo de estudos.
É identificada uma série de fatores positivos de desenvolvimento do ciclo de estudos, relacionados
com as suas características de multidisplinaridade, internacionalização e originalidade temática. 
Existe uma perceção bastante equivocada sobre o perfil mais comum das propostas de formação na
área de Comunicação (nos diferentes níveis de formação). A grande maioria de programas em
funcionamento (a nivel internacional, mas também nacional) seguem modelos multi e
interdisciplinares.
Não se encontra perfeitamente percetível a "lógica de triangulação" a que, supostamente, obedece o
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modelo de funcionamento do programa proposto: é identificado apenas um dos vértices dessa
triangulação, aquele constitiuído pela rede de instituições associadas à proposta deste novo ciclo de
estudos, nada sendo mencionado sobre os outros dois vértices do modelo.
12.3. PDF (100KB).
<sem resposta>

13. Conclusões.
13.1. Apreciação global da proposta do novo ciclo de estudos.
Síntese das apreciações efetuadas ao longo do relatório, sistematizando os pontos fortes e as
debilidades da proposta de criação do novo ciclo de estudos.
O novo ciclo de estudos de doutoramento proposto tem por foco o estudo dos media no contexto da
CPLP, vindo deste modo preencher uma lacuna da atual oferta formativa a nível nacional da área de
Comunicação.
Embora a proposta apresentada não deixe antever, ainda, uma capacidade de resposta abrangente à
complexa realidade dos media no conjunto dos países da CPLP, os proponentes revelam a intenção
de que tal possa vir a acontecer proximamente, na sequência da progressiva afirmação e
consolidação do novo ciclo de estudos. Em consonância com o modelo subjacente já à presente
proposta, esse tão necessário alargamento do âmbito de estudo da realidade dos diferentes países da
CPLP deverá assumir como estratégia a atração de um maior número de instituições académicas
participantes (talvez prioritariamente começando por Angola, país onde as estruturas académicas já
existentes dão mais garantias de uma concretização do objetivo em questão).
O novo ciclo de estudos proposto reúne as condições necessárias para um cumprimento dos
objetivos (gerais e de aprendizagem) estabelecidos, sendo estes credíveis para o nível de formação
em causa (doutoramento) e para a temática central do programa definida (os media na CPLP): a
produção de conhecimento no contexto (multi)cultural dos países de língua portuguesa. A estrutura
curricular, o plano de estudos do programa e o corpo docente disponível (com a qualificação
académica e a especialização científica necessárias) fornecem garantias quanto ao cumprimento dos
objetivos estabelecidos.
Ao longo do presente relatório foram identificadas algumas fragilidades da proposta, as quais seria
importante que viessem a merecer a melhor atenção dos responsáveis pelo programa, para que
desde já possam ser definidas estratégias de melhoria e se consiga o melhor aproveitamento da
experiência de funcionamento prático do novo ciclo de estudos.
Diferenciamos tais fragilidades nesta nota conclusiva entre aquelas que poderão - e deverão - ter
uma resposta imediata e outras cuja resolução poderá apontar para um horizonte temporal mais
largo (médio prazo). As primeiras são explicitadas a seguir (13.2), a título de condições de
cumprimento imediato para uma acreditação (definitiva) do ciclo de estudos. No que diz respeito às
segundas, há a destacar:

- uma melhor organização das capacidades de pesquisa disponíveis, tendo em atenção a escassa
experiência da quase totalidade dos membros da equipa docente na temática central do programa
(os media no contexto da CPLP);

- ainda a nível de pesquisa, exige-se também um esforço para ultrapassar a atual dispersão de
energias - por diferentes centros e linhas de pesquisa; neste sentido, seria importante que no âmbito
do OBSERVARE se pudesse evoluir para a constituição de uma linha permanente de pesquisa em
estudos comunicacionais, que funcionaria como prinicipal base de apoio em termos de investigação
para o ciclo de estudos (a partir da apresentação de projetos de pesquisa a entidades independentes
para angariação de financiamentos externos);

- os objetivos de aprendizagem estabelecidos não são muito precisos no que diz respeito a questões
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de ordem teórica no âmbito da comunicação, uma melhoria a este nível é tanto mais importante,
desde já, considerando que as condições de ingresso estabelecidas (gerais e bastante vagas) não
oferecem por si, garantia de que a totalidade dos candidatos admitidos dominem satisfatoriamente
esse tipo de conhecimentos e competências fundamentais da área, essenciais para uma formação de
nível de 3.º ciclo;

- é necessária uma definição mais clara e rigorosa dos critérios de avaliação de conhecimentos das
unidades curriculares, no que se refere aos processos e provas de avaliação exigidas aos estudantes;
impondo-se também ultrapassar o carácter um tanto repetitivo e convencional destas provas, o que
dificulta a concretização mais eficaz de uma aproximação (e integração) dos estudantes em
atividades de pesquisa concretas;

- o propósito de (uma maior) internacionalização do ciclo de estudos deverá também passar pelos
estudantes, nomeadamente através do incentivo a uma política de intercâmbios (no quadro, por
exemplo, do programa Erasmus+, hoje com extensão já a quase todos os países de língua
portuguesa).

13.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global da proposta de criação do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
A acreditação do ciclo de estudos
13.3. Período de acreditação condicional (se aplicável).
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação do período de acreditação proposto
(em n.º de anos).
<sem resposta>
13.4. Condições (se aplicável). 
No caso de recomendação de acreditação condicional, indicação das condições a cumprir.
Condições a cumprir de imediato:
(consultar justificações das propostas apresentadas em 4.11 e 4.13)

- alteração do nome do ciclo de estudos - "Media e Sociedade no Contexto da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP)";

- adequação entre plano de estudos e estrutura curricular (distribuição desconforme de ects por
áreas científicas);

- alteração de designações de unidades curriculares - Construção Mediática... - Comunicação Política
e Media no Brasil; Do Império... - Representações Sociais em Contextos Colonial e Neo-Colonial;
Opinião Pública... - Política e Cidadania no Espaço Lusófono dos Media;

- adequação de conteúdo programático da unidade curricular de Metodologias Para Estudo do
Fenómeno Comunicacional II (maior incidência em estudos comunicacionais e metodologias de
pesquisa para estudos de comunicação);

- clarificação do método de avaliação do trabalho final (tese), de forma a que as diferentes etapas de
realização desse trabalho enunciadas no plano de estudos (2 tutorias e 2 redação, com atribuição de
ects próprios) não venham a comprometer uma avaliação global da tese (e atribuição de
classificação final).
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