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NCE/14/01571 — Intenção de decisão do CA - Novo ciclo de estudos
Intenção de 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
Mestrado Integrado em Medicina
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Integrated Master in Medicine
2. conferente do grau de
Mestre (MI)
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Medicina (UC)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade De Coimbra
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2015/06/08
6. decide:
Acreditar com condições, em discordância desfavorável com a CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
255
9. Condições (Português)
9. Conditions (English)
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10. Fundamentação (Português)
Através da análise documental deste pedido de acreditação prévia a Comissão de Avaliação Externa (CAE) deu parecer positivo à acreditação desta proposta.
No entanto, tendo em consideração que esta proposta visa introduzir alterações significativas no ciclo de estudos já em funcionamento, cuja pertinência só pode ser
verificada no âmbito de uma visita da CAE à Instituição, e que os mestrados integrados em Medicina têm a sua avaliação regular programada para 2015/2016, o Conselho de
Administração tem a intenção de acreditar o ciclo de estudos, por um ano.
Em 2016 será organizada uma visita da CAE com o fim de analisar in loco, com responsáveis, docentes e estudantes a pertinência das alterações introduzidas.
A Instituição pode registar e implementar a nova estrutura curricular e o novo plano de estudos.
10. Justification (English)
Through the documental analysis of this previous accreditation request, the External Assessment Team (EAT) gave a positive appreciation to the accreditation of this
proposal.
However, taking into consideration that this proposal aims to introduce significant changes in the study programme already in operation, which relevance can only be
verified during the EAT institutional visit, and that the integrated masters in Medicine have their regular assessment schedule for 2015/2016, the Management Board intends
to accredit the study programme, for a period of one year.
In 2016, an EST visit will be organized in order to assess, in loco, with the institutional leaders, teaching staff and students, the relevance of the changes introduced.
The Institution can register and implement the new curricular structure and the new study programme.
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