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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
Cirurgia Ortognática e Ortodontia
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Orthognatic Surgery and Orthodontics
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Medicina (UP)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Do Porto
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2018/04/10
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
8
9. Condições (Português)
Condições a cumprir em 1 ano:
Adequar o corpo docente de modo a que seja constituída por uma maioria de doutorados na área específica do ciclo
de estudos (CE);
Garantir que a coordenação do CE e as regências das unidades curriculares sejam exercidas por docentes doutorados
com formação específica na área respetiva;
Incentivar a motivação dos estudantes para a integração na investigação e a publicação de artigos científicos, na área
do CE;
Incrementar, formalizar e operacionalizar parcerias com entidades da área da medicina dentária;
Adequar a componente clínica da formação de acordo com as recomendações da CAE.
9. Conditions (English)
Condition to meet in 1 year:
To adjust the teaching staff in order to include a majority of teachers with PhDs in the area of the study programme;
To assure that the coordination of the study programme and that the coordination of the curricular units is wielded by
teachers, holding PhDs, with specific training in the area of the unit;
To enhance the motivation of the students to integrate research and to publish scientific papers in the field of the study
programme;
To enhance, formalize and execute partnerships with organizations of the field of dental medicine;
To adjust the clinical part of the training in accordance with the recommendations of the External Assessment Team.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, por 1 ano, em concordância com a
fundamentação e a recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
10. Justification (English)
The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for 1 year, in accordance with the
External Assessment Team’s recommendation and reasons.
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