
AINST/16/00022 — Decisão do CA

Decisão do Conselho de Administração após Parecer da Instituição
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação Institucional elaborado pela Comissão de Avaliação Externa
relativamente à Instituição de Ensino Superior

 Universidade Aberta

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

 2018/12/11

 
3. decide:

 Acreditar com condições

 
4. por um período de (em anos):

 1

 
5. Condições (Português):

 Condições a cumprir no imediato: 
 - Implementar o sistema interno de garantia de qualidade nas suas diferentes dimensões.

 Condições a cumprir no prazo de um ano:
 - Apresentar resultados no âmbito do Sistema Interno de Garantia da Qualidade. 

 - Definir as funções reservadas à figura do “tutor” no âmbito das relações ensino/aprendizagem, uma vez que ao
número de docentes acrescem outros intervenientes, designados de “tutores”, cujo curriculum vitae se desconhece.

 Condições a cumprir no prazo de três anos: 
 - Aumentar e melhorar o relacionamento do ensino com a investigação;

 - Potenciar a cooperação científica, pedagógica e institucional existente de modo a promover o aprofundamento da
investigação no LEAD.

 
5. Conditions (English):

 Conditions to be fulfilled immediately:
 - To implement the Internal Quality assurance system in its different dimensions;

 Conditions to be fulfilled in the period of 1 year:
 - To present results in the Internal Quality Assurance System.

 - To define and rule the figure of “tutor”; to the teaching staff other intervients named “tutors” are added, whose CV is
unknown.

 Conditions to be fulfilled in the period of 3 years:
 - To increase and strengthen the relation between teaching and research, looking forward a bigger participation of

students and teachers in the LEAD projects.
 - To potentiate existent the scientific, pedagogical and institutional cooperation in order to promote the deepening of

the LEAD research.
 

 
6. Fundamentação (Português):

 Tendo em consideração o parecer à intenção de decisão apresentado pela Instituição de Ensino Superior, 
 O Conselho de Administração, decide manter a sua decisão de acreditar a Instituição, com condições, pelo prazo de

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

 
6. Justification (English):

 Considering the appraisal to the intention of decision presented by the Higher Education Institution, 
 the Management Board, decides to maintain its decision of accrediting the institution with conditions, for the period of

one year, in unfavourable disagreement with the External Assessment Team.

 


