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AINST/16/00011 — 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 Politécnico De Coimbra

2. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2019/05/21

3. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

4. por um período de (anos):
1

5. Condições (Português)
No imediato:
- Disponibilizar para o exterior toda a informação prevista na lei.
- Adequar os estatutos do ISEC de forma a que a composição do CP obedeça ao estabelecido no RJIES.

No prazo de 1 ano:
- Demonstrar o pleno funcionamento do SIGQ.

No prazo de 3 anos:
- Aumentar o número de Especialistas com vista ao cumprimento do nº 1 do Artigo 49.º do RJIES, com especial atenção às UO com
maiores debilidades;
- Demonstrar melhoria das actividades de investigação orientada, prestação de serviços e colaboração nacional e internacional.

5. Conditions (English)
Immediately:
- Make available, for the public, all the information required by law;
- Adequate the statutes of ISEC in order to ensure that the PC obeys what is established in RJIES.

In 1 year:
- Demonstrate the implementation of the SIGQ.

In 3 years:
- Increase the number of Specialists aiming at obeying nº 1 of Article 49.º of RJIES, paying special attention to the OU showing
greater weaknesses;
- Demonstrate improvement of the oriented research, consultancy and national and international collaboration activities.

6. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar a Instituição, com condições, pelo prazo de 1 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 the period of 1 year, in accordance with the External
Assessment Teams’ reasons and recommendation.


