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Decisão do Conselho de Administração após Parecer da Instituição
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente ao ciclo de estudos
Gestão de Empresas
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study programme
Business Management
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Instituto Superior De Administração E Gestão
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Instituto Superior De Administração E Gestão
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2019/03/12
6. decide:
Acreditar com condições
7. por um período de (em anos), a partir de 31 de Julho de 2018:
3
8. Com um número de vagas aprovado:
30
9. Condições (Português):
Condição a cumprir no prazo de 3 anos:
- Melhorar a produção científica aplicada e/ou o desenvolvimento profissional de alto nível do corpo docente na área fundamental do ciclo de estudos, a “Gestão”.
10. Fundamentação (Português):
Atendendo a que o parecer da instituição não trouxe novas evidências que levem a alterar a sua anterior decisão,
O Conselho de Administração decide manter a decisão de acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de 3 anos, em discordância desfavorável com a
recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=79bf60e4-233c-a93f-f20f-5a4fb3e45b52&formId=4b74adec-87fc-84ae-8bb9-5c8a81941329
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10. Justification (English):
Considering that in the appraisal the Institution did not present new evidences that lead to the change of decision,
The Management Board has the intention to accredit the study programme with conditions, for a period of 3 years, in disagreement with the External Assessment Team
recommendation.
Condition to be fulfilled in 3 years:
- Improve the scientific and technological production of the teaching staff in the fundamental area of the study programme "Management”.
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