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Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente à Avaliação Institucional do/a
Escola Superior De Saúde Atlântica
2. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2018/09/18
3. decide: Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
4. por um período de (anos): 1
5. Condições (Português)
Imediato:
- Desenvolver na totalidade o SIGQ;
- Publicitar os documentos dos processos de avaliação/acreditação;
- Publicitar toda informação segundo as orientações do padrão 1.8 dos ESG e referencial 12 da A3ES
para os SIGQ;
- Consolidar e regularizar o funcionamento do CTC e do CP (assegurando a paridade deste);
- Criar os serviços não existentes: Serviços de Apoio Social, Serviços de apoio ao estudante na
relação com as bolsas da DGES, Serviços de Apoio à Investigação e Serviços de Apoio à Mobilidade
Internacional;
- Consolidar o Plano Estratégico e colocá-lo à disposição de todos os agentes. Definir os planos de
acção e nomear os actores responsáveis pelos vários níveis de acção;
- Regularizar os vínculos de vários dos docentes com a Escola;
- Aprovar um regulamento de avaliação do desempenho do pessoal docente;
- Desenvolver uma política de internacionalização;
- Desenvolver uma política/estratégia para a investigação orientada;
- Desenvolver uma estratégia para a expansão da prestação de serviços à comunidade.
1 ano:
- Demonstrar a implementação do SIGQ;
- Concluir a avaliação do desempenho do corpo docente;
3 anos:
- Apresentar melhoria substancial nos indicadores da internacionalização, investigação orientada e
prestação de serviços à comunidade.
6. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar a Instituição, com condições, pelo prazo de um ano,
em concordância com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa.
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