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NCE/21/2100257  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 Enfermagem Comunitária na área de Enfermagem de Saúde
Comunitária e de Saúde Pública
2. conferente do grau de Mestre
3. Pela(s) Instituição(ões) de Ensino Superior
Escola Superior De Saúde Atlântica
4. com Outras Instituições de Ensino Superior (estrangeiras, em associação) (Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de março, na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto e
alterado pelo Decreto-Lei nº 27/2021 de 16 de abril):
<sem resposta>
5. e Outras Instituições (em cooperação) (Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019 de 3
de setembro.):
<sem resposta>
6. a ser lecionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior De Saúde Atlântica
7. com a(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
(proposta em associação com IES estrangeiras). (Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na
redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 65/2018, de 16 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº
27/2021 de 16 de abril):

<sem resposta>
8. e a(s) unidade(s) orgânica(s) da(s) entidade(s) parceira(s) (faculdade, escola, instituto, empresas,
etc.) (proposta em cooperação).(Nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 133/2019 de 3 de
setembro.):

<sem resposta>
9. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua
reunião de 2022/06/02
10. decide: Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com a CAE
11. por um período de (anos): 3
12. a partir de: 2022/07/31
13. Número máximo de admissões: 25
14. Condições (O prazo para cumprimento das condições é contado a partir da data de comunicação
da decisão à IES)(Português):
Condição a cumprir em 3 anos:
- Evidenciar o desenvolvimento, de atividades de investigação orientada ou de desenvolvimento
profissional de alto nível na área científica do ciclo de estudos, por parte do corpo docente.

15. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar com condições o ciclo de estudos, pelo período de 3
anos, em concordância com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa,
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e tendo em conta o parecer da Ordem dos Enfermeiros, em anexo.
O ciclo de estudos é acreditado com a designação Enfermagem Comunitária na área de
Enfermagem de Saúde Comunitária e de Saúde Pública , tal como preconizado no parecer enviado
pela dos Ordem dos Enfermeiros.

16. Anexo: (impresso na página seguinte)
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