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AINST/16/00111 — Decisão do CA

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

 Ipam - Instituto Português De Administração De Marketing De Lisboa

 
2. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de

 2018/06/19

 
3. decide:

 Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

 
4. por um período de (anos):

 1

 
5. Condições (Português)

 Condições a cumprir no imediato:
 - Formalizar a estratégia de investigação;

 - Formalizar e implementar a avaliação do desempenho do corpo docente.
  

Condições a cumprir no prazo de 1 ano:
 - Adequar os Estatutos ao RJIES, visando a correcta constituição e funcionamento dos órgãos de gestão;

 - Consolidar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade;
 - Apresentar os primeiros resultados da estratégia de investigação desenvolvida;

 - Apresentar resultados da avaliação do desempenho do corpo docente.
  

Condição a cumprir no prazo de 3 anos
 - Cumprir a rácio de especialistas no corpo docente, de acordo com a lei.

 
 
5. Conditions (English)

 Conditions to be met immediately
 -To formalize the research strategy;

 -To formalize and implement the teaching staff performance assessment regulation and procedure.
  

Conditions to be met in one year
 -To adequate the institutional statutes to the RJIES, aiming the adequate composition and functioning of the

management bodies;
 -To consolidate the Internal Quality Assurance System;

 -To present the first results of the research strategy developed;
 -To present the results of the teaching staff assessment.

  
Condition to be met in three years

 -To comply with the legal requirement, regarding the specialists teaching staff;
 

 
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.

 
6. Justification (English)

 The Management Board decides to accredit the Institution, with conditions, for a period of one year, in accordance with
the External Assessment Team recommendation and reasons.

 


