
AINST/16/00116 — 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 Universitário Da Maia - ISMAI

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

2018/10/02

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

4. por um período de (anos):
1

5. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
- Disponibilizar, interna e externamente, todos os documentos produzidos no âmbito dos vários processos 
de acreditação, cumprindo com o estipulado nos artigos 16º e 18º alíneas e) e i) do RJAES e artigos 161º e 
162º do RJIES, nomeadamente os relatórios de auto-avaliação institucional e dos ciclos de estudos.

Condição a cumprir no prazo de 1 ano:
- Demonstrar a implementação efetiva do Sistema Interno de Garantia de Qualidade como uma estrutura 
decisiva no desenvolvimento estratégico da instituição.

5. Conditions (English)
Condition to be met immediately:
- to provide, internally and externally, all the documents produced within the scope of the various 
accreditation processes, complying with what is stipulated in articles 16 and 18 (e) and (i) of the RJAES 
and articles 161 and 162 of the RJIES, namely that concerning both the institutional and the study 
programmes self-assessment reports.

Condition to be met in 1 year:
- To demonstrate the effective implementation of the Internal Quality Assurance System as a decisive 
structure in the strategic development of the Institution.

6. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar a Instituição, com condições, pelo prazo de 1 ano, em 
concordância com a a fundamentação e a recomendação 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 reasons and recommendation of the External Assessment Team.
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