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ACEF/1112/16337 — Intenção de decisão do
CA
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente ao ciclo de estudos em funcionamento Distribuição e Logística
2. conferente do grau de Licenciado
3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) Escola Superior De

Ciências Empresariais De Valença
4. da instituição de ensino superior / entidade instituidora Instituto Politécnico De Viana Do

Castelo
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2013/05/14
6. decide: Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (em anos): 1
8. Com um número de vagas aprovado: 26
9. Condições (Português)
No prazo de 1 ano:
- Aumentar o número de docentes em tempo integral e o número de doutores e especialistas na área
científica do ciclo de estudos;
- Reforçar e actualizar o acervo da biblioteca;
- Implementar o regulamento de avaliação de desempenho docente.
No prazo de 3 anos:
- Incrementar a investigação orientada e/ou desenvolvimento profissional de alto nível, bem como as
publicações do pessoal docente;
- Promover mecanismos de mobilidade dos estudantes e docentes.
In one year:
- Increase the number of full-time professors and the number of PhDs and specialists in the scientific
area of the study cycle;
- Increase the number of books and scientific bibliography available in the library, in the area of the
study cycle;
- Implement the regulation of academic staff performance evaluation.
In three years:
- Encourage oriented research and / or high-level professional development work of the academic
staff;
- Promote mechanisms for mobility of students and teachers.

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