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AINST/16/00059 — 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

Instituto Superior De Entre Douro E Vouga

2. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2019/10/15

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:
- Definir uma estratégia para melhorar o recrutamento de estudantes, reduzir o insucesso e abandono;
- Definir uma política para a investigação orientada e atividades de desenvolvimento profissional de alto nível;
- Melhorar o funcionamento dos SAS;
- Implementar a avaliação do corpo docente, mediante a aplicação do regulamento existente.

Condições a cumprir no prazo de um ano:
- Demonstrar a implementação efetiva do SIGQ; 
- Demonstrar a melhoria de funcionamento dos SAS;
- Demonstrar o resultado da avaliação de desempenho dos docentes;
- Apresentar os resultados da estratégia de melhoramento de recrutamento de estudantes e de redução do insucesso
e do abandono escolar.

Condições a cumprir no prazo de três anos:
- Demonstrar clara melhoria das atividades de investigação orientada e de desenvolvimento profissional de alto nível;
- Apresentar inequivocamente melhoria da colaboração nacional e, em particular, da colaboração internacional.

5. Conditions (English)
Conditions to be met immediatly:
- Define a strategy to improve student recruitment, to reduce failure and dropout;
- Define a policy for oriented research and high level professional development activities;
- Improve the functioning of the social affairs services;
- Implement teaching staff assessment by applying existing regulation.

Conditions to be met in one year:
- Demonstrate the effective implementation of IQAS;
- Demonstrate the improvement of the social affairs services’ operation;
- Demonstrate the result of the teachers performance evaluation;
- Present the results of the strategy for improving student recruitment, and reducing failure and dropout.

Conditions to be met in three years:
- Demonstrate clear improvement of high-level oriented research and professional development activities;
- Present undoubtedly improvement of national collaboration and in particular, of international collaboration.

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’s reasons and recommendation.
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