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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

Gestão de Marketing

1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the study cycle in operation

Marketing Management

2. conferente do grau de

Mestre

3. a ser leccionado na unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.)

Ipam - Instituto Português De Administração De Marketing De Matosinhos

4. da instituição de ensino superior / entidade instituidora

Ensigest - Gestão De Estabelecimentos De Ensino, Sa,

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

2013/07/10

6. decide:

Acreditar com condições, em discordância desfavorável com a CAE

7. por um período de (em anos):

1

8. Com um número de vagas aprovado:

35

9. Condições (Português)

Condição a cumprir de imediato:

O plano de estudos deve ser alterado para que a tese tenha a duração mínima prevista na legislação.

Condição a cumprir no prazo de 1 ano:

O corpo docente deve cumprir os requisitos legais, sem prejuízo de uma consideração em concreto do plano de

formação desse corpo docente.

10. Fundamentação (Português)

O Conselho de Administração tem a intenção de acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de 1

ano, em discordância desfavorável com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa.

A tese não representa 35% da duração do ciclo de estudos.

O corpo docente não cumpre os requisitos legais. Dos 10 docentes em tempo integral apenas 2 têm actividade

científica recente na área predominante do ciclo de estudos. Na área específica do Marketing, apenas um docente,

em regime de tempo parcial, é doutorado.

10. Justification (English)

The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for the period of one year, in

disagreement with the External Assessment Team’s recommendation and reasons.

The teaching staff does not fulfill the legal requirements. Only 2 out of the 10 full time members of the teaching staff

have recent scientific activity in the predominant area of the study cycle. In the specific area of Marketing, only a

part-time teacher has a PhD.
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Condition to fulfill immediately:

The study plan must be changed, so that the thesis represents 35% of the total duration of the study cycle.

Condition to be fulfilled in 1 year:

The teaching staff must fulfill the legal requirements, without prejudice to a careful consideration of its training

plan.
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