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NCE/11/00796 — Decisão de apresentação
de pronúncia - Novo ciclo de estudos
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao novo ciclo de estudos
Gestão de Operações
1. Following the analysis of the External Review Team draft report related to the new stydy cycle
Operations Management
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Engenharia
4. a/o
Universidade Do Porto
5. decide:
Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Registamos com agrado a avaliação muito positiva feita pela CAE à candidatura apresentada, tomando devida
nota das recomendações da Comissão, nomeadamente no que diz respeito ao interesse em incluir, no
programa, a componente ambiental e energética dos sistemas de produção (pontos 2.3, 3.3.3, 3.3.5 e 12.2 do
relatório).
Estas recomendações serão integralmente satisfeitas, pela inclusão de matérias cobrindo as questões de
sustentabilidade, nas suas múltiplas vertentes (económica, ambiental, energética). Estes aspetos serão
considerados com particular ênfase nas Unidades Curriculares de “Organização e Estratégia de Empresa”,
“Estratégia das Operações” e “Casos Empresariais”.
Procurar-se-á ainda, e como recomendado pela CAE, assegurar as melhores condições de trabalho para os
estudantes, em particular no que se refere à disponibilização de espaços adequados para a elaboração da
dissertação (pontos 5.4 e 5.6 do relatório).
6. Response (English):
We are pleased to acknowledge the very positive assessment of the Commission on the proposal, and took
into account their recommendations, namely those concerning the interest in including in the programme, the
environmental and energy components of production systems (points 2.3, 3.3.3, 3.3.5 and 12.2 of the report).
These recommendations will be fully satisfied by the inclusion of matters covering sustainability issues, in
their multiple aspects (economics, environment, and energy). These aspects will be considered with particular
emphasis in the following disciplines: Company Organization and Strategy; Operations Strategy; and Business
Cases.
As recommended by the Commission, we will try to ensure the best working conditions for the students,
particularly in what concerns the provision of spaces that are adequate for doing the dissertation work (points
5.4 and 5.6 of the report).
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>
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