NCE/19/1900081 — Decisão do CA - Novo ciclo de estudos
Decisão do Conselho de Administração
1. Tendo recebido o Relatório Final de Avaliação/Acreditação elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente ao ciclo de estudos
Educação Social
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Social Education
2. conferente do grau de
Licenciado
3. a ser lecionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Instituto Superior De Ciências Educativas do Douro
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior
Instituto Superior De Ciências Educativas do Douro
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2020/06/02
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
7. por um período de (anos):
3
8. a partir de:
2020/07/31
9. Número máximo de admissões:
25
10. Condições (O prazo para cumprimento das condições é contado a partir da data de comunicação da decisão à IES)(Português):
Condições a cumprir no prazo de três anos:
Criar e manter condições, com evidências e/ou indicadores objetivos, que permitam colmatar a insuficiente produção científica de alguns dos docentes.
Promover medidas que permitam o desenvolvimento de linhas e produtos de investigação orientados para o ciclo de estudos, assim como uma maior correspondência entre as
ligações estabelecidas entre a formação científico-académica e o desempenho profissional na área da Educação Social.

10. Conditions (The deadline date for conditions fulfilment is counted from date of communication of the decision to the HEI)(English):
Conditions to be met within three years:
Create and maintain conditions, with evidence and / or objective indicators, that allow to fill the insufficient scientific production of some of the teachers.
Promote measures that allow the development of research lines and products oriented to the study programme, as well as a greater correspondence between the links
established between scientific-academic training and professional performance in the area of Social Education.
11. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de três anos, em concordância com a fundamentação e a recomendação da
Comissão de Avaliação Externa.
11. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for a period of three years, in accordance with the External Assessment Team
recommendation and reasons.

