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Decisão do Conselho de Administração

1. Tendo recebido o Relatório Final de Auditoria elaborado pela Comissão de Avaliação Externa relativamente à
unidade orgânica

Escola Superior De Enfermagem De São José De Cluny

2. da instituição de ensino superior / entidade instituidora

Província Portuguesa Da Congregação De São José De Cluny

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

2015/02/11

4. decide:

Certificar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE

5. por um período de (em anos):

1

6. Condições (Português)

Condições a satisfazer no prazo de um ano:
- Promover a implementação das recomendações da CAE em relação às seguintes áreas do sistema interno de

garantia da qualidade avaliadas como em desenvolvimento parcial:

- Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível;
- Colaboração interinstitucional e com a comunidade;

- Internacionalização;

- Gestão de recursos humanos.
Condições a satisfazer no prazo de dois anos:

- Apresentar um relatório que evidencie a eficácia das medidas tomadas face às recomendações a cumprir no

prazo de um ano (considera-se efetivamente que, face à complexidade associada aos aspetos de conceção, e pelo
tempo necessário para que se possa dispor de resultados para análise, é necessário efetuar a avaliação da eficácia

das referidas medidas no final do prazo de 2 anos).

7. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide certificar condicionalmente o sistema interno de garantia da qualidade da

Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, pelo período de um ano, em concordância com a

fundamentação e recomendação da Comissão de Avaliação Externa.

7. Justification (English)
The Management Board decides to certify the internal quality assurance system of Escola Superior de Enfermagem

de São José de Cluny, with conditions, for the period of one year, in accordance with the External Review Team’s

judgements and proposal.
Conditions to be met within one year:

- Implement the CAE recommendations on the following areas of the internal quality assurance system assessed as

in partial development:
- Targeted research and high level professional development;

- Interaction with society;

- Internationalisation;
- Policies for staff management.

Conditions to be met within two years:

- To submit a report on the effectiveness of the actions taken to comply with the aforementioned conditions to be
met within one year (Bearing in mind the complexity associated with aspects of design, and the time necessary to

have the results for analysis available, a re-evaluation of these aspects should indeed take place after a period of 2

years.)
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