
 

 

 

  

CIRCULAR n.º61 

  

19 de Dezembro de 2017 

  

Exmo(a) Senhor(a) Presidente /Reitor (a)/ Director(a), 

  

Dá-se conhecimento a V. Exa do teor da informação que se transcreve de 
seguida (e ficheiros anexos) , remetido pela A3ES – Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior, a propósito do recrutamento de Estudantes 
para integrarem as Comissões de Avaliação Externa que vão operar no 1.º ano 
do segundo ciclo regular de avaliação/acreditação 2017-2022, no âmbito da 
avaliação de ciclos de estudos em funcionamento a serem avaliados no âmbito 
do processo ACEF 2017/2018. 

  

Com os nossos cumprimentos,  

  

APESP 

  

   

Transcrição: 

  

Assunto: A3ES: recrutamento de estudantes para CAEs 

  



Ex.mos Senhores  

  

Tendo em vista o recrutamento e seleção de estudantes para integrar as Comissões de 

Avaliação Externa (CAE) que vão operar no 1.º ano do segundo ciclo regular de 

avaliação/acreditação 2017-2022 (i.e., que vão proceder à avaliação de ciclos de 

estudos em funcionamento a serem avaliados no âmbito do processo ACEF 2017/2018), 

a A3ES abre um processo de candidatura online para estudantes interessados em 

participar nas referidas CAE. 

  

Os agrupamentos de ciclos de estudos a avaliar no ano em causa (2017/18) são os 

seguintes: 

•             Formação de Educadores de Infância e de Professores do Ensino Básico (1º e 

2º Ciclos)  

•             Marketing e Publicidade, Ensino Politécnico 

•             Contabilidade e Fiscalidade 

•             Gestão e Administração, Ensino Politécnico 

•             Gestão e Administração, Ensino Universitário 

•             Engenharia Civil, Ensino Politécnico 

•             Engenharia Civil, Ensino Universitário 

•             Hotelaria, Turismo e Lazer, C 

•             Hotelaria, Turismo e Lazer, Ensino Universitário 

•             Desporto, Ensino Politécnico 

•             Ciências do Desporto, Ensino Universitário 

  

Poderão candidatar-se estudantes que cumpram as seguintes condições: 

•             Sejam estudantes do ensino superior em 2017/2018; 

•             Tenham frequentado, com aproveitamento, pelo menos dois anos curriculares 

em uma das áreas a que respeitam os agrupamentos atrás referidos; 

•             Cumpram as demais condições fixadas nas alíneas (i) a (vi) da Secção 2 – 

Seleção e Recrutamento dos Estudantes do documento anexo. 



•             Não sejam simultaneamente docentes ou funcionários de uma instituição de 

ensino superior.  

  

Os interessados deverão efetuar a sua inscrição online, através do formulário 

disponível no endereço  http://questionarios.ua.pt/index.php/763192/lang-pt 

  

A entrega das candidaturas termina às 24h00 do próximo dia 19 de fevereiro de 2018.  

  

Os candidatos que cumpram as condições requeridas serão convidados a frequentar 

uma ação de formação de um dia, a ter lugar em março de 2018. A participação na 

sessão de formação, bem como a apresentação de um trabalho escrito de cerca de dez 

páginas obedecendo a termos de referência que serão indicados durante a sessão, a ser 

entregue até ao dia 30 de abril de 2018, são condição necessária para integração na 

bolsa de avaliadores e posterior designação para integração em uma CAE. 

  

Agradece-se a colaboração das instituições de ensino superior e das associações de 

estudantes para, através dos seus mecanismos internos de difusão de informação, fazer 

chegar esta mensagem aos respetivos corpos discentes. 

  

A3ES, 18 de dezembro de 2017 

  

O Presidente do Conselho de Administração 

  

Anexos: 

- Participação dos Estudantes nas Comissões de Avaliação Externa – Exercício 

Experimental 

- Estudantes Avaliadores – Perguntas Frequentes 

  

 

http://questionarios.ua.pt/index.php/763192/lang-pt

