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ASIGQ/15/00001 — Intenção de decisão do
CA
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Auditoria elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente à unidade orgânica Instituto Politécnico De Leiria
2. da instituição de ensino superior / entidade instituidora Instituto Politécnico De Leiria
3. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2016/03/16
4. decide: Certificar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
5. por um período de (em anos): 2
6. Condições (Português)
Condições a satisfazer no prazo de dois anos:
- Levar a cabo uma meta-análise sobre o SIGQ que tenha em conta, entre outros aspetos:
a) O grau de implicação de todos os agentes interessados;
b) O impacto dos inquéritos aplicados e sequência lógica da sua aplicação;
c) O nível de integração da informação disponível e o acesso à mesma através da web. Os relatórios
de unidade curricular, com base nos inquéritos aos docentes, devem ser obrigatórios.
- Continuar com as ações levadas a cabo para promover a integração da investigação no SIGQ e que
levaram a:
a) Uma reestruturação das unidades de investigação;
b) Melhoria da qualificação dos docentes;
c) Uso de mecanismos para avaliar a investigação;
d) Um projeto piloto para alargar a aplicação do SIGQ ao desenvolvimento da investigação.
- Apresentar, no final do período, um relatório que evidencie a eficácia das medidas tomadas face às
condições atrás referidas e às demais recomendações da CAE.
7. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide certificar condicionalmente o sistema interno de garantia da
qualidade do Instituto Politécnico de Leiria, pelo período de dois anos, em concordância com a
fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação Externa e discordância favorável em
relação ao prazo.
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