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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
Medicina Dentária
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Dental 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 Dentária (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
2017/11/24
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
1
8. Número de vagas:
119
9. Condições (Português)
Condição a cumprir no imediato:
- Solucionar os problemas com os equipamentos nas áreas de ensino pré-clínico.
Condição a cumprir no prazo de 1 ano:
- Abordar as restrições estruturais e organizacionais que estão a afectar a qualidade dos processos de aprendizagem
e que impedem que o Mestrado Integrado em Medicina Dentária seja capaz de cumprir com todo o seu potencial,
conforme se descreve ao longo do relatório da CAE.
Condição a cumprir no prazo de 3 anos:
- Aumentar o número e a qualidade dos trabalhos científicos e melhorar todos os indicadores científicos.
9. Conditions (English)
Condition to be met immediately:
- Solve the equipment problems in the pre-clinical section.
Condition to be met within 1 year:
- Address the structural and organizational constraints that are affecting the quality of the learning processes and
preventing the Integrated Master in Dental Medicine from holding up to its full potential, as is described along the
report of the EAT.
Condition to be met within 3 years:
- Increase the number and quality of scientific papers and improve all the scientific indicators.
10. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos, com condições, pelo período de 1 ano, em
concordância com a fundamentação e a recomendação da Comissão de Avaliação Externa.
10. Justification (English)
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The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions, for the period of one year, in
accordance with the External Assessment Team recommendation and reasons.
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