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VERSÃ O DE AGOSTO DE 2018 

  

Avaliação da Qualidade do Ensino Superior de Macau 

 

Plano de avaliação sobre a revisão dos cursos 
 

Nome da instituição requerente: 

A revisão dos cursos é: 

□  Novo pedido      

□  Alteração do pedido    

 (Nota: A instituição requerente deve preencher a primeira a terceira parte do presente formulário de 

candidatura; no caso de pedido de alteração, basta preencher a quarta parte.) 

Número de documentos do pedido anexados a este formulário de candidatura: 

 

Assinatura e carimbo do representante da instituição requerente:________________ 

(Declaro que li detalhadamente as observações e as informações preenchidas e apresentadas 

são verdadeiras.) 

Título profissional do signatário:______________________ 

Nome (caracteres chineses de estilo regular):____________________ 

Data: 

 

(Preenchido pelo destinatário) 

N.º de entrada do documento:_____________ 

Data do pedido:_____________ 

 

Observações: 
- Se o projecto mencionado neste formulário não for aplicável, preencha “não aplicável”; se o espaço não for 

suficiente para o preenchimento, preencha em outra folha separada. A instituição requerente também pode 

apresentar qualquer informação relacionada ao requerimento por forma de anexo. 

- Todas as informações exigidas no formulário de candidatura destinam-se a apoiar à Administração a 

considerar se a candidatura deve ser aprovada. Se for necessário, a Administração irá contactar directamente 

com a pessoa de contacto no formulário de candidatura, solicitando a apresentação de mais informações. 

- Quaisquer dados pessoais solicitados pelo formulário de candidatura serão usados para proceder à 

candidatura. Estas informações podem ser divulgadas a outros serviços públicos, organismos profissionais ou 

pessoal para os fins acima mencionados. Os candidatos devem apresentar os dados pessoais exigidos por este 

formulário. Se as informações apresentadas não são suficientes, é possível que não consiga proceder à 

candidatura. 

- A instituição requerente pode solicitar a consulta e a rectificação das informações apresentadas no formulário 

de candidatura. 
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Documentos anexados do formulário de candidatura: 

 

□ Anexo 1: 

□ Anexo 2: 

□ Anexo 3: 

□ Anexo 4: 

□ Anexo 5: 

□ Anexo 6: 

□ Anexo 7: 

(As instituições requerentes podem adicionar ou eliminar o n.º dos anexos de acordo 

com as condições reais) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

VERSÃ O DE AGOSTO DE 2018 

 

1.ª parte: Informações da pessoa de contacto 

 1.ª pessoa de contacto 2.ª pessoa de contacto 

Nome   

Nome do cargo   

Serviço/Instituição   

Telefone   

E-mail   

 

2.ª parte: Informações do curso 

2.1 

A revisão dos cursos é feita em conjunto? 

□ Sim (Anexe o comprovativo de conjunto de cursos confirmado pela entidade de 

avaliação externa.)    

□ Não 

2.2 Nome do curso (No caso de um conjunto de cursos, devem ser listados todos os cursos): 

 

 3.ª parte: Informações do plano de avaliação 

3.1 Nome da entidade de avaliação externa que pretende escolher: 

3.2 

Razão pela qual foi escolhida esta entidade de avaliação externa: 

(Fazer esclarecimento detalhado e deve apresentar documentos comprovativos de acordo 

com o Capítulo 1 da Parte A da “Orientação sobre as Entidades de Avaliação Exterma”) 

3.3 
Taxa de avaliação (O valor total da cotação deve ser acompanhado de documento de 

cotação):  

3.4 Calendarização de avaliação (Pode apresentar em anexo):  

3.5 Idioma de avaliação: 

3.6 Idioma do relatório de avaliação: 

3.7 

O plano de avaliação que desvia das razões, mudanças e do seu impacto das Orientações de 

Macau (se aplicável): 

(Deve anexar os documentos comprovativos) 
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 4.ª parte: Alteração do plano de avaliação 

4.1 Organização inicial: 

4.2 Razão da alteração: 

4.3 Organização após a alteração: 

4.4 Valor ajustado (se aplicável): 

 

－ Fim － 

 


