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ACEF/0910/0027821 — Intenção de decisão do CA (Poli) -
Ciclo de estudos em funcionamento

Intenção de Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de acreditação preliminar relativo ao ciclo de estudos

Licenciatura em Enfermagem

1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study cycle
Graduate Course in Nursing

2. conferente do grau de
Licenciado

3. leccionado pela/o
Escola Superior De Saúde De Santa Maria

4. da/o
Escola Superior De Saúde De Santa Maria

5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2012/03/29

6. tem a intenção de:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

7. por um período de (em anos):
1

8. Condições (Português)
Possuir um corpo docente que cumpra os requisitos legais, sem prejuízo de uma consideração em concreto do plano
de formação deste mesmo corpo docente; reavaliar o plano de estudos, verificando a sua coerência com os
objectivos, competências, métodos, didácticas, e métodos de avaliação; integrar os docentes em projectos de
investigação e actividades de desenvolvimento profissional no âmbito do ciclo, apresentando publicações em revistas
com peer-review; aumentar o número de livros e revistas na biblioteca; adequar as infra-estruturas; implementar o
procedimento de avaliação do desempenho do corpo docente; definir uma política de internacionalização e realizar
intercâmbios de docentes e de alunos; implementar as alterações e melhorias previstas na pronúncia.

9. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar condicionalmente o ciclo de estudos, por 1 ano, em concordância com
a fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação Externa

9. Justification (English)
The Administration Council decides to accredit the study cycle with conditions, for a period of 1 year, in accordance
with the External Review Team’s reasons and proposal.

To have an academic staff complying with the legal requirements, without prejudice to an effective consideration of the
training plan of that staff; to reevaluate the study plan, reviewing its consistency with the objectives, skills, methods,
teaching, and assessment methods; to involve the academic staff in research projects and professional development
activities connected to the main scientific area of the cycle, presenting publications in peer review journals; to increase
the number of books and scientific journals in the library; to adequate the infrastructures; to implement the procedure
to assess the performance of the teaching staff; to define a policy of internationalization and carry out exchanges of
lecturers and students; to implement the changes and improvements indicated in the response.


