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Decisão de Apresentação
de Pronúncia (Univ) - Ciclo de estudos em
funcionamento
Decisão de Apresentação de Pronúncia ao Relatório da
Comissão de Avaliação Externa
1. Tendo recebido o Relatório de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação
Externa relativamente ao ciclo de estudos Gestão em Saúde
2. conferente do grau de Licenciado
3. leccionado pelo/a Universidade Atlântica
4. a/o E.I.A. - Ensino, Investigação E Administração, S.A.
5. decide: Apresentar pronúncia
6. Pronúncia (Português):
Relativamente ao conteúdo do Relatório acima referido, designadamente às conclusões apontadas
para uma acreditação condicional , vimos solicitar junto de V. Exªs a alteração dessa decisão no
sentido de contemplar a plena acreditação deste ciclo de estudos. Este pedido justifica-se em virtude
dos constrangimentos apontados terem sido, entretanto, todos eles ultrapassados.
Com efeito, aquele que é apontado como o maior obstáculo à plena acreditação do curso foi
resolvido antes mesmo de ter sido conhecido o teor deste Relatório. Ou seja, através do Despacho nº
300, de 26 de Abril p.p., o Magnífico Reitor nomeou o Prof. Doutor Carlos Rodrigues Coordenador
deste curso de Gestão em Saúde. Trata-se de um doutorado em gestão, pelo ISCTE, com grande
experiência em gestão de organizações (públicas e privadas), incluindo investigação específica no
âmbito de Organizações da Saúde e que está vinculado, em tempo integral, a esta Universidade.
No que diz respeito à qualificação do corpo docente são conhecidas as melhorias realizados,
designadamente, através do aumento do número de doutorados afectos a esta área científica,
conforme dados entregues aquando da vista da comissão externa. Também no que se refere à
melhoria nas condições de investigação tem havido um reforço na aquisição de livros desta área
científica e, desde de o início do corrente ano, foi estabelecido o pleno acesso à base de dados
bibliográfica (on-line) Academic Searche Premier e, recentemente, também se obteve acordo do
fornecedor da B-On para a retoma do acesso.
7. Pronúncia (Português e Inglês, PDF, máx. 100kB): (impresso na página seguinte)
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