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Avaliação da Qualidade do Ensino Superior de Macau 

Requerimento para a dispensa da revisão dos cursos por 

credenciação profissional 
 

Nome da instituição requerente: 

A dispensa da revisão dos cursos é: 

□  1.º pedido   (É  preciso preencher a 1.ª a 3.ª parte) 

□  Pedido de renovação (É  preciso preencher a 1.ª e 2.ª parte) 

（註：申請院校需填報本申請表第一至第三部分。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 que 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: 

- Quando algum campo deste formulário não for aplicável, preencha “não aplicável”; se o espaço não for 

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

apresentar qualquer informação relacionada com o requerimento em forma de anexo. 

- Todas as informações exigidas neste formulário destinam-se a ajudar a Administração a considerar se o 

requerimento deve ser aprovado. Se for necessário, a Administração irá contactar directamente com a pessoa 

de contacto indicada no formulário, solicitando a apresentação de mais informações. 

- Quaisquer dados pessoais solicitados por este formulário serão usados para proceder ao requerimento. De 

acordo com a Lei n.º 8/2005 “Lei da Protecção de Dados Pessoais”, 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 forem suficientes, é possível que não consiga proceder ao respectivo requerimento. 

- O tempo de aprovação é, geralmente, de cerca de 90 dias. Caso seja necessário pedir consulta a entidade 

exterior e / ou ao grupo de peritos para a avaliação da qualidade, o prazo de aprovação será prolongado. 
- A instituição requerente pode solicitar a consulta e a rectificação das informações apresentadas no 

requerimento. 

- O pedido deve ser anexado com um relatório de credenciação profissional em chinês, português ou inglês. 
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Documentos anexados ao requerimento: 

 

□ 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) 
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1.ª parte: Informações da pessoa de contacto 

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

Nome 
  

Cargo 
  

Serviço/Instituição 
  

Telefone 
  

E-mail 
  

 

2.ª parte: Informações da credenciação profissional 

2.1 
Nome da credenciação profissional:  

 

2.2 

Â mbito da credenciação profissional: 

□Para credenciação profissional de um único curso, preencha o nome deste: 

 

□Na credenciação profissional para a unidade académica ou pedagógica, preencha o 

nome desta:  

 

Preencha o nome do curso: 

 

2.3 

O curso a ser dispensado da revisão dos cursos correponde ao curso mencionado no     

ponto 2.2: 

□Sim         □Não (Identifique)_______________________________________       

2.4 
Resultado da credenciação profissional (Apresente o relatório de credenciação em anexo): 

 

2.5 
Data de validade / data de expiração da credenciação profissional (Ano/Mês/Dia): 
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 3.ª parte: Informações relativas à credenciação profissional 

3.1 

A instituição que procedeu à credenciação profissional aderiu a alguma organização 

internacional de garantia da qualidade: 

□Sim, Identifique quais são as organizações a que aderiu (Apresente o documento 

comprovativo em anexo) 

□Não 

3.2 

A instituição que procedeu à credenciação profissional atende aos requisitos legais do local 

de registo / organização internacional: 

□Sim (Apresente o documento comprovativo em anexo) 

□Não 

3.3 

Quais são os benefícios do curso aprovado na credenciação profissional para os estudantes 

(pode ser apresentado em anexo):  

 

(Por exemplo: Facilita a obtenção da qualificação para o exercício da sua profissão, 

prosseguimento dos estudos, dispensa dos exames profissionais, etc.) 

3.4 

A credenciação profissional inclui ou não elementos de experiência relevante / avaliação 

de peritos do sector (da mesma área): 

□Sim (Apresente o respectivo comprovativo em anexo) 

 Não 

3.5 

O resultado da credenciação profissional foi publicitado ou não: 

□Sim (Identifique a forma de publicação do resultado:________________________) 

□Não 

3.6 

A instituição que procedeu à credenciação profissional exigiu que a instituição 

apresentasse um plano de acompanhamento ou um relatório anual: 

□Sim  (Apresente as respectivas informações em anexo) 

□Não 

 

 

－ Fim － 

 


