Acreditação DO
CAPACS

Comissão de Acreditação de Programas em
Sociologia Aplicada e Clínica
_________________________________________________

O que é CAPACS?
• O CAPACS é um credenciador de programas de
ensino superior em prática sociológica.
• As fases do programa podem estar em sociologia
aplicada, sociologia clínica, sociologia pública
envolvida, sociologia traducional, sociologia
forense e outras abordagens emergentes da
prática sociológica.
https://capacs.net

O que o CAPACS pode fazer por mim?
• A acreditação do CAPACS fornece as normas
contra as quais são medidos os programas de
qualidade, ensino superior em prática
sociológica (aplicados, clínicos, envolvidos
públicos, traducionais e forenses).
• A acreditação do CAPACS verifica que um
programa está bem fundamentado,
proporcionando aos alunos uma forte formação
em teoria, metodologia e experiência prática e
prática.
• Os licenciados de programas acreditados do
CAPACS podem articular as competências que
trazem aos empregadores.

https://capacs.net

Quais são as prioridades do CAPACS?
• A acreditação de programas de ensino superior
em prática sociológica (aplicada, clínica,
envolvida pública, traducional e sociologia
forense) em departamentos de sociologia. Isto
inclui programas de prática sociológica em
departamentos interdisciplinares e
multidisciplinares, unidades, centros e
instituições.

• A advocacia da sociologia nas áreas de
licenciamento e certificação ocupacionais.
• A divulgação de modelos de programas e
recursos para departamentos de sociologia que
estejam interessados em desenvolver programas
de prática.
https://capacs.net

Qual é a Missão do CAPACS?
• O CAPACS desenvolve, promove e apoia a
educação sociológica de qualidade, formação e
prática através da acreditação de programas de
licenciatura, mestrado e doutoramento em
prática sociológica (prática aplicada, clínica e
empenhada pública, traducional e sociologia
forense).
• O CAPACS estabelece normas para tais
programas. Acredita em programas que
demonstram que cumprem estes padrões e
monitoriza programas acreditados para garantir
que continuam a cumprir os padrões.
https://capacs.net

O que é História e Propósito do CAPACS?
• A CAPACS foi criada em 1995, como uma iniciativa
conjunta da Sociedade de Sociologia Aplicada (SAS) e
da Associação de Práticas Sociológicas (SPA).
• Anteriormente conhecida como Comissão de
Sociologia Aplicada e Clínica (CACS), o CACS mudou de
nome para CAPACS em 2010, para transmitir com
maior precisão o seu foco e trabalhar como um
credenciador independente de programas em práticas
sociológicas em todo o mundo.
• O OBJETIVO do CAPACS é desenvolver, promover e
apoiar a educação sociológica de qualidade, formação
e prática através da acreditação de programas em
sociologia aplicada, sociologia clínica, sociologia
pública envolvida, sociologia traducional, sociologia
forense e outras abordagens emergentes da prática
sociológica.
• Os alunos devem ter uma experiência prática
significativa, como um estágio, prática ou trabalho de
campo.

https://capacs.net

Acreditação DO CAPACS:
Comentários e cronologias
convencionais

O seu programa está pronto para a acreditação?
➢ O programa está alojado numa instituição acreditada por um
organismo de acreditação reconhecido pela CHEA, ou por outro
organismo de acreditação nacional ou internacional, se estiver
localizado fora dos Estados Unidos?
➢ O programa está alojado numa instituição que concede um diploma
de licenciatura, mestrado ou doutoramento?
➢ O diretor do programa é um membro do corpo docente a tempo
inteiro no departamento/unidade em que o programa está alojado?
➢ O departamento/unidade em que o programa está alojado tem pelo
menos dois membros do corpo docente a tempo inteiro?
➢ O programa requer uma experiência prática para os seus alunos?
➢ O programa existe há dois anos?
➢ O corpo docente reviu o baccalaureato, os mestrados ou os padrões
de doutoramento?

https://capacs.net

➢ Os membros do corpo docente estão preparados para participar no
processo de acreditação em equipa?

Processo de acreditação: Linha do Tempo sugerida
Passo 1
Programa submete pedido de acreditação com taxa de inscrição de
$100 à Cadeira CAPACS
(Tempo estimado: 2-3 semanas)
Passo 2
Programa prepara relatório de autoestudo
(Tempo estimado: 2-3 meses)
Passo 3
Programa submete Relatório de Autoestudo (1 cópia) com taxa de
acreditação de $2000 à Comissão
(Tempo estimado: 3-4 semanas)

https://capacs.net

A cadeira CAPACS analisa o Relatório de Autoestudo para a
completude. Se o relatório for considerado completo, o presidente
e vice-presidente do CAPACS formam um Comité de Revisão da
Acreditação (ARC) e depositam o Relatório de Autoestudo numa
pasta partilhada, online, para revisão da ARC.

Processo de acreditação: Linha do Tempo sugerida
Passo 4
ARC analisa o Relatório de Autoestudo e agenda uma ou mais
chamadas de conferências
(Tempo estimado: 2-3 meses)

Passo 5
Se o Relatório de Autoestudo for considerado aceitável pela ARC, está
agendada uma visita ao site
(Tempo estimado: 2-3 semanas)
Passo 6
Visita ao site (setembro - novembro ou fevereiro – abril)
(Tempo estimado: 3 dias)
Os programas referem-se às Diretrizes do Processo de Revisão do
CAPACS para mais detalhes

https://capacs.net

Passo 7
Os visitantes do site redigirem um Relatório de Visita ao Site para o
Programa, convidam a comentar e submetem-se à ARC
(Tempo estimado: 3-4 semanas)
As Alterações Aprovadas são incorporadas no Relatório Final de Visita
ao Local

Accreditation Process: Suggested Timeline
Passo 8
Presidente da ARC prepara relatório provisório sobre acreditação para
revisão do programa sem recomendação de acreditação
(Tempo estimado: 2-3 semanas)
Passo 9
Presidente da ARC prepara relatório final e recomendação sobre
acreditação à Comissão
(Tempo estimado: 2-3 semanas)
As alterações aprovadas são incorporadas no Relatório Final e
Recomendação sobre acreditação

https://capacs.net

Passo 10
Presidente e Comité da ARC apresentam relatório final sobre
acreditação e recomendação à Comissão
(Tempo estimado: 1 dia)
Comissão aceita ou rejeita recomendação na Reunião Anual (agosto)
ou Reunião intercalar (fevereiro)

Programação de visita do local da amostra
Dia 1
▪ Chega a Equipa de Visita ao Site, composta por um líder
de equipa e um membro da equipa.
▪ A Equipa de Visita ao Site confere e revê o calendário de
visita do site, conforme previamente combinado com o
Diretor do Programa.
▪ A Equipa de Visita ao Site reúne-se com o Diretor do
Programa para confirmar o horário de visita ao site e
solicitar quaisquer dados ou materiais adicionais
necessários durante a visita ao site.

▪ A Equipa de Visita ao Site conhece os administradores do
Programa e o corpo docente numa reunião informal de
grupo.
https://capacs.net

Programação de visita do local da amostra
Dia 2
Manhã
• A Equipa de Visita ao Site reúne-se com o Presidente do
Departamento, Diretor de Programas e Docente do
Programa numa conferência de grupo de uma hora.
o O Programa docente apresenta uma visão geral de 15
minutos e história do Programa.
o A Equipa de Visita ao Site discute o papel e detalhes
pertinentes da visita do site no âmbito do processo
de revisão da acreditação num fórum aberto durante
o tempo restante.
• A Equipa de Visita ao Site reúne-se separadamente com:
o O Presidente do Departamento, Diretor de Programas
e Docentes do Programa, incluindo o não-Programa
adequado e o corpo docente adjunto.

https://capacs.net

o Administradores como o Reitor, Reitor e o Presidente.
O tamanho do programa determina se o SVT se
encontra individualmente ou em conjunto.

Programação de visita do local da amostra
Dia 2
Tarde

▪ A Equipa de Visita ao Site percorre o campus e
reúne-se com unidades funcionais e de apoio, como
a biblioteca, centro informático, serviços de
colocação e serviços de apoio ao estudante.
▪ A Equipa de Visita ao Site reúne-se em privado com
alunos e ex-alunos do programa.

▪ A Equipa de Visita ao Site reúne-se com o pessoal
do programa, analisa os registos relevantes e reúnese com o Comité Consultivo Comunitário do
Programa e/ou ex-alunos do Programa.
https://capacs.net

Programação de visita do local da amostra
Dia 3

▪ A Equipa de Visita ao Site reúne-se com o Coordenador
da Prática e visita um mínimo de dois locais de
estágio/campo (dentro ou fora do campus).
▪ A Equipa de Visita do Site contacta outras organizações
comunitárias com as quais o Programa tem relações de
divulgação pública e profissional (por exemplo, agências
estatais e patrocinadores do setor público e privado).
▪ A Equipa de Visita ao Site realiza entrevistas de saída com
o Diretor de Programas e outros representantes
institucionais.

https://capacs.net

▪ A Equipa de Visita ao Site desenvolve um rascunho do
Relatório de Visita ao Site antes de partir.

Acreditação DO CAPACS
durante o COVID-19:
Comentários virtuais e
cronologias

Políticas DO CAPACS durante a Pandemia COVID-19
CHEA, USDE e Orientação Internacional
• O CAPACS está empenhado em servir e cumprir a sua missão de
acreditação para os seus programas acreditados e prospetivos
em prática sociológica (sociologia aplicada, sociologia clínica,
sociologia pública envolvida, sociologia traducional e sociologia
forense) durante a pandemia COVID-19.
• Assim, o CAPACS realiza revisões de acreditação virtual e visitas
ao site para programas domésticos sob a orientação de:
➢ Conselho de Acreditação do Ensino Superior (CHEA)
➢ Departamento de Educação dos Estados Unidos (USDE)
• O CAPACS seguirá a orientação dos respetivos governos dos
programas e/ou das autoridades de ensino superior designadas
para a realização de revisões internacionais de acreditação
virtualmente.

https://capacs.net

Políticas DO CAPACS durante a Pandemia COVID-19
Geralmente, CHEA, USDE e Orientação Internacional
permitem que credores como o CAPACS:
• Conceder uma extensão do ciclo de acreditação de um
programa quando necessário.

• Utilize tecnologias online, incluindo telecomunicações e
videoconferência, para realizar revisões de acreditação
virtual e visitas ao site.
• Agende uma visita no local após uma visita virtual e
interativa ao site o mais rapidamente possível após a
pandemia. Isto é para verificar se as informações obtidas
durante a visita ao site virtual estão em conformidade com
as Normas da comissão ou entidade de acreditação.
https://capacs.net

Políticas do CAPACS sobre a Pandemia COVID-19
Recursos

• Durante a pandemia, o CAPACS recomendou recursos e "boas
práticas" para os seus programas acreditados e prospetivos.
• Por exemplo, o CAPACS incentivou os seus programas a visitar
o site da Universidade de Maryland para sugerir "boas
práticas" para a gestão de estágios remotos, prática e trabalho
de campo supervisionado durante a pandemia, se a instituição
ainda não tiver implementado as suas próprias políticas e
procedimentos:
➢ Orientação de Estágio da Universidade de Maryland para
o COVID-19.

https://capacs.net

➢ Guia de Estágios UMD para Empregadores (também se
aplica a supervisores de locais de estágio).

Políticas do CAPACS sobre a Pandemia COVID-19
Boas Práticas Sugeridas (do Guia de Estágios umd):

https://capacs.net

•

Agende reuniões virtuais semanais com chat de vídeo e partilha
de ecrã para feedback personalizado.

•

Utilize ferramentas de partilha de documentos online (Google
Docs, etc.) e software de gestão de projetos para permitir
atualizações instantâneas e uma comunicação mais fácil entre o
aluno e o supervisor.

•

Se o supervisor estiver na área local, deverá reunir-se com o
aluno num local público semanalmente ou bi-semanalmente
[quando possível] para além de agendar reuniões virtuais. A
reunião presencial pode ser um ótimo momento para mentoria,
feedback e planeamento adicional de projetos.

•

Alguns departamentos académicos permitirão estágios virtuais
para crédito com certos acordos em vigor, outros não. O aluno
terá de trabalhar com o seu departamento para determinar os
próximos passos.

Acreditação DO
CAPACS:
Benefícios

Benefícios da acreditação do CAPACS:
Específico de programa
✓ A acreditação do CAPACS adquira o corpo docente em torno de
um conjunto comum de padrões e objetivos e melhora a
qualidade da educação sociológica e formação para os seus
alunos.
✓ A acreditação do CAPACS garante a alocação de recursos
necessários para o seu programa.
✓ A acreditação do CAPACS aumenta as oportunidades dos seus
alunos para colocações de emprego e carreira.
✓ A acreditação do CAPACS melhora o marketing do seu programa
e traz estatuto e reconhecimento ao programa.
✓ A acreditação do CAPACS afirma que o seu Programa está
comprometido com os mais altos padrões em educação e
formação sociológica pós-secundária, ética, melhoria da
qualidade e revisão pelos pares.

https://capacs.net

Benefícios da acreditação do CAPACS:
Profissional e Disciplinar
Adaptado da Profissionalização da Prática Sociológica, Fleischer 1998; e "Entrada em
'Accréditation' para Dictionnaire de sociologie clinique [reimpressão no Journal of
Applied Social Science] Fleischer e Winston 2018.

✓ A acreditação do CAPACS contribui para um mandato
público de profissionalismo dos sociólogos.
✓ A acreditação do CAPACS cultiva um nicho reconhecível
para sociólogos no local de trabalho e no mercado
profissional.
✓ A acreditação do CAPACS adiciona ao espectro de ofertas
em currículos de licenciatura e pós-graduação.
https://capacs.net

