Formulário para Requerimentos dos Cursos não-locais
do Ensino Superior
Nome da instituição de ensino superior sediada no exterior:
Instituição

Nome da entidade colaboradora local:

Tipo de requerimento:
□ Requerimento para a criação de um curso não-local（preencher as Partes 1 a 8）
□ Renovação ／ □ Requerimento da alteração do curso（preencher as Partes 1 a 10）
Nome do Curso:
Número de documentos do requerimento anexados ao presente formulário:

Assinatura do representante da instituição e o carimbo da mesma: ____________________
（Declaro que li detalhadamente as informações contidas nas orientações para requerimentos
e que todas as informações preenchidas e entregues são verdadeiras.）
Título do assinante: ______________________

Nome (em maiúsculas):____________________
Data:

（A preencher pelo receptor）
N.º de referência:_____________
Data do requerimento:_____________

Notas: O presente formulário tem 10 partes. Por favor preencha-o conforme os
formulários e as orientações para requerimentos。
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Documentos anexados ao formulário:
□

Anexo 1:

□

Anexo 2:

□

Anexo 3:

□

Anexo 4:

□

Anexo 5:

□

Anexo 6:

□

Anexo 7:

□

Anexo 8:

□

Anexo 9:

□

Anexo 10:

(A instituição requerente pode adicionar ou retirar os documentos anexos conforme
seja necessário.)
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Parte 1 : Informações da entidade colaboradora local
1.1

Nome da entidade colaboradora local:

1.2

Â mbito principal das actividades em Macau da entidade colaboradora local:

1.3

Endereço:
Forneça:

1.4

－Documentos legais sobre a constituição da entidade colaboradora local em Macau;
－Lista dos principais responsáveis da entidade colaboradora local.
Pessoas para contacto da entidade colaboradora local
1.ª pessoa para contacto

1.5

2.ª pessoa para contacto

Nome
Cargo
Telefone
E-mail

Obs.

Se houver duas ou mais entidades colaboradoras locais, forneça informações sobre
cada uma das entidades, mediante formulário adicional (Parte 1) e esclareça a
respectiva situação.
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Parte 2: Informações da instituição de ensino superior sediada no exterior (instituição do
exterior)
2.1

Nome da instituição sediada no exterior:

2.2

Região a que a instituição sediada no exterior pertence:

2.3

Tipo de instituição:□ Pública

2.4

Unidade académica responsável pela criação do curso (se for aplicável):

2.5

Endereço da sede da instituição sediada no exterior:

□ Privada

□ Outra (indique por favor):

Forneça：
－Estatutos orgânicos da instituição sediada no exterior;

2.6

－Documentos comprovativos da instituição, sediada no exterior, do reconhecimento
por autoridade competente do local de origem;
－Documentos comprovativos da instituição, sediada no exterior, da autorização, por
autoridade competente do local de origem, para criar o curso em Macau;
－ Lista dos órgãos de direcção, dos responsáveis pedagógicos e científicos da
instituição sediada no exterior.
Pessoas da instituição para contacto
1.ª pessoa para contacto

2.7

2.ª pessoa para contacto

Nome
Cargo
Telefone
E-mail

Se o curso a leccionar, em Macau, tiver sido criado por duas ou mais instituições do
ensino superior do exterior ou se as respectivas habilitações académicas forem
conferidas conjuntamente, forneça, por favor, informações sobre cada uma das
Obs. instituição mediante formulários adicionais (Parte 2), bem como explicações sobre a
situação em concreto.
Tenha, por favor, em conta que as instituições que conferem as habilitações académicas
devem ser instituições do ensino superior sediadas fora de Macau.
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Parte 3: Indicações da instituição de ensino superior sediada no exterior e da entidade
colaboradora local sobre o requerimento do curso
Forneça：
－ Acordo entre a instituição sediada no exterior e a entidade colaboradora local
sobre curso ministrado em associação;
－ Documentos relativos à aprovação interna da instituição, sediada no exterior, para
ministrar o curso em Macau;
－ Justificação da criação/renovação/alteração do curso;
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－ Planos financeiros elaborados relativos à criação/renovação/revisão do curso
(declaração de garantia de que a instituição possui capacidade financeira suficiente
para suportar os custos operacionais do curso que pretende ministrar em Macau);
－ Relatório de inquéritos sobre a procura do respectivo curso em Macau(se houver);
－ Explicações sobre as instalações (por exemplo, bibliotecas, laboratórios,
instalações de lazer, etc.) e sobre os serviços de apoio (por exemplo, serviços de
aconselhamento e bolsas) presentes no curso e prestados aos estudantes.

Parte 4 : Informações sobre o curso
4.1

Nome do curso:

4.2

Grau, diploma ou certificado que o curso confere:

4.3

Á rea científica/de especialização do curso:

4.4

Á rea de especialização/Major (se aplicável)

4.5

Língua
veicular do
curso:

□
chinês

□
□
português inglês

□ outras
favor) :

(indique

por

Regime de estudo (pode escolher mais de uma opção) :
4.6

□ Tempo inteiro（□diurno／□nocturno）

□ Tempo parcial

Duração do curso (expresso em anos ou meses):
4.7

Prazo máximo em que os estudantes podem frequentar o curso (prazo prolongado) (ano/
mês):
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Método de ensino
4.8

□Presencial
□Presencial e, simultaneamente, estudo à distância (presencial _____%/ ensino à
distância______%)

4.9

N.º de créditos necessários para conclusão do curso（se aplicável）＿＿＿ créditos
(cada crédito equivale a ____ horas)
Requisitos necessários para completar o curso (pode escolher mais de uma opção):

4.10

□

unidade curricular/disciplina(obrigatória e opcional) ______ (número) /ocupam

□
□

______ horas
Estágio（número de horas＿＿＿） / ocupam______de unidades de crédito
Relatório de graduação/projecto＿＿(número) / ocupam______de unidades de

□

crédito
Dissertação / ocupam______de unidades de crédito

（cada crédito equivale a ____ horas）
Forneça as seguintes informações do curso:
4.11

－Plano de estudos;
－Regulamento de funcionamento;
－Regulamento de estágio (se o curso conta com estágio).
Unidade curricular/disciplina, isenção de créditos ou limite da transferência：＿＿＿

4.12

disciplina(s)/créditos
Proporção total do curso:_______%

4.13

Data do funcionamento do curso:

4.14

Local de ensino:
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Parte 5: Comparação do curso original da instituição e do curso a ministrar em Macau
Se houver diferenças, indique quais.
Itens

São iguais?
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não

5.1

Nome do curso

5.2

Grau conferido

5.3

Língua veicular

5.4

Regime de estudo

5.5

Período de Estudo

5.6

Método de ensino

5.7

Requisitos
de
acesso
Disciplinas/Sistema
□ Sim
de
isenção
de
□ Não
créditos
□ Sim
Disciplinas
□ Não
Á rea
de □ Sim
especialização/Major □ Não

5.8
5.9
5.10

Curso original da
instituição

5.11

Total de horas /Total
de
unidades
de □ Sim
crédito
para □ Não
completar o curso

5.12

Outros

5.13

Entregue em anexo informações
sobre o plano de estudos do
curso igual/comparável ao que
está a ser leccionado pela
instituição requerente no local de
origem.
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Curso a ministrar em
Macau

Parte 6: Informações sobre o pessoal docente
6.1

Número total do pessoal docente:_________ pessoas (A tempo inteiro
______pessoas／A tempo parcial ______pessoas)

6.2

Número de pessoal docente a tempo inteiro com o grau de doutor: _______ pessoas /
com o grau de mestre_______ pessoas/ outros_______ pessoas

6.3

Número de pessoal docente a tempo parcial com o grau de doutor: _______ pessoas /
com o grau de mestre_______ pessoas/ outros_______ pessoas
Forneça：

6.4

－Informações do pessoal docente（preencha de acordo com o formato de referência
nas orientações para requerimentos.）

Parte 7: Informações sobre a inscrição dos estudantes
7.1

Qualificações académicas necessárias para a inscrição:
Outras condições (se aplicável):
Formas de exame (pode escolher mais de uma opção):

7.2

□
Prova
escrita

□
Entrevista

□ Teste de
habilitação
profissional

□ Outros (indique por favor):

7.3

Número máximo da admissão de estudantes anualmente: _____
Tipo/ Proporção de estudantes (pode escolher mais de uma opção):

7.4

7.5
7.6

□ de Macau_______%

□ do Interior da China_______%

□ de Hong Kong e Taiwan_______%

□ de outras regiões _______%

Proporção de docentes e estudantes/forma de cálculo：
Propinas e outros custos ( MOP)
Propinas totais do curso:

Outros custos totais do curso:
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Parte 8: Informações da garantia de qualidade
Indique, em termos dos seguintes aspectos, o mecanismo ou procedimentos sobre a
garantia da qualidade do curso a ser ministrado em Macau:
（Apresente, em anexo, as respectivas informações）

8.1

Desenvolvimento do curso: inclui análise da procura/estudos de viabilidade,
concepção do curso, aprovação interna, entre outros procedimentos, bem como os
títulos dos participantes.
Gestão do curso: inclui fiscalização de métodos de ensino do curso (por exemplo,
observação das aulas, avaliação intercalar do curso).
Revisão do curso: inclui políticas ou actividades sobre a revisão do curso,
ferramentas (por exemplo, questionários e registos estatísticos), frequência da revisão
e os trabalho de acompanhamento.
Alteração do curso: inclui os processos da alteração do curso.

8.2

Se a instituição requerente e/ou o curso foram aprovados na avaliação pela entidade
da garantia da qualidade do local de origem, ou foi reconhecida a qualidade do curso
pela entidade competente do local de origem?
□ Sim （ Apresenta, em anexo, os respectivos documentos comprovativos ou
relatórios de avaliação）
□ Não

Parte 9: Informações sobre os estudantes actualmente inscritos no curso (só aplicável para
requerimentos de renovação/revisão)
9.1

Número total de estudantes,
（______edição(ões) no total）

actualmente,

inscritos:

________pessoas

Forneça:
9.2

－ Explicação de disposição transitória de estudantes na frequência do curso
(aplica-se ao pedido da alteração do curso)
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Parte 10: Informações sobre as alterações feitas ao curso (só aplicáveis a requerimentos de
renovação/revisão)

Item

Houve
alterações?

10.1

Nome do curso

□ Sim □ Não

10.2

Grau conferido

□ Sim □ Não

10.3

Língua veicular do curso

□ Sim □ Não

10.4

Regime de estudo

□ Sim □ Não

10.5

Duração do curso

□ Sim □ Não

10.6

Método de ensino

□ Sim □ Não

10.7

Limite de estudantes
admitidos

□ Sim □ Não

10.8

Requisitos de acesso

□ Sim □ Não

10.9

Disciplinas/Sistema de
isenção de créditos

□ Sim □ Não

10.10 Disciplinas

Se houver diferenças, preencha as
diferenças
Curso que está a
Curso após a
ser leccionado em
renovação/revisão
Macau

□ Sim □ Não

Á rea de especialização/
□ Sim □ Não
Major
Número total de horas/
10.12 Unidades de crédito totais □ Sim □ Não
para completar o curso
10.11

10.13 Outros

－ Fim －
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