Perguntas Frequentes (respostas a algumas questões que têm sido levantadas em
relação a este tema)
P1 - Qual a disponibilidade/periodicidade (expectável) com que os estudantes
participarão nas CAE's?
R1 - Um estudante deverá integrar uma só CAE. Quanto ao número de visitas em
que participa, dependerá das IES interessadas e da disponibilidade do estudante.
Na realidade, se no âmbito de uma CAE houver várias IES interessadas, nada
impede que a CAE integre mais de um estudante, sendo certo que cada um deles só
se poderá pronunciar sobre a ou as IES em que participou na visita, e que para cada
IES haverá apenas um estudante na visita.
Quanto à periodicidade, em princípio cada área científica será objeto de acreditação
em um só ano dentro do ciclo de avaliação/acreditação de cinco anos. No entanto,
em áreas com muitos cursos e visitas, esse período poderá estender-se por dois
anos.
P2 - Qual o compromisso que será exigido ao estudante? Um ano?
R2 - Conviria ser um ciclo de acreditação (neste caso, o ciclo 2012-2016), mas,
como dito atrás, em princípio envolverá apenas um ano. A sugestão da A3ES é que
o modelo se vá construindo em articulação com os estudantes que façam a
formação, sendo as soluções tratadas e negociadas à medida que se avança.
P3 - Após a seleção/recrutamento, os estudantes participarão numa ação de
formação. Após a formação, será feita mais alguma triagem? Se for esse o caso,
será ou não conveniente recrutar - nesta fase inicial – um número maior de
estudantes?
R3 – A A3ES gostaria de recrutar um grupo de 50 a 60 estudantes, dado que um
grupo maior poderá prejudicar a qualidade da formação. Acresce que, se a base de
recrutamento for muito extensa e depois houver poucas IES interessadas, os
estudantes que acabem por não participar em avaliações poderão sentir-se algo
defraudados por ficarem de fora depois do esforço de formação feito.
P4 - Podem participar na formação estudantes (em particular dirigentes
associativos) que não tenham disponibilidade para integrar a bolsa de avaliadores?
R4 – Por uma questão de dimensão do grupo, em princípio só se abriria essa
possibilidade se o recrutamento ficar aquém dos 60 interessados.
P5 - Já está definido o número de IES (e quais) que vão integrar estudantes nas
CAE's?
R5 – Ainda não. A intenção de aceitar a participação de estudantes nas CAE é
expressa pelas IES no próprio formulário de submissão das candidaturas a
acreditação, pelo que só será conhecida em cada ano após o fim do período de
candidaturas (neste caso, em final de dezembro).

