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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
Direito e Gestão
1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Law and Management
2. conferente do grau de
Mestre
3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Faculdade De Economia (UNL)
Faculdade De Direito (UNL)
4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Universidade Nova De Lisboa
5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2020/09/22
6. decide:
Acreditar com condições, em concordância ou discordância favorável com CAE
7. por um período de (anos):
6
8. a partir de:
2019/07/31
9. Número máximo de admissões:
40
10. Condições (O prazo para cumprimento das condições é contado a partir da data de comunicação da decisão à IES)
(Português):
Condição a cumprir no imediato:
- Adequar o regulamento do ciclo de estudos e criar regras específicas no que se refere à coordenação entre as duas
áreas científicas, no sentido de exigir que (pelo menos) um dos coordenadores de cada área do ciclo de estudos seja,
simultaneamente, docente do mestrado.
10. Conditions (The deadline date for conditions fulfilment is counted from date of communication of the decision to the HEI)
(English):
Condition to be fulfilled immediately:
- Adapt the regulation of the study programme and create specific rules concerning the coordination between the two
scientific areas, in order to require that (at least) one of the Coordinators of each area of the study programme is, at the
same time, teacher of the master's degree.
11. Fundamentação (Português)
O Conselho de Administração decide acreditar o ciclo de estudos com condições, a cumprir no imediato, em concordância
com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa.
11. Justification (English)
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=908aa8dd-840e-9d06-ce68-5bc457891891&formId=6912343e-83bc-5284-6161-5f6b…
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The Management Board decides to accredit the study programme, with conditions to be fulfilled immediately, in agreement
with the recommendation and justification of the External Assessment Team.
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