
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

Administração de Publicidade e Marketing

1. Following the analysis of the External Review Team final report related to the new study programme
Advertising and Marketing Administration

2. conferente do grau de
Licenciado

3. a ser leccionado na(s) Unidade(s) Orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Portalegre

4. da(s) Instituição(ões) de Ensino Superior / Entidade(s) Instituidora(s)
Instituto Politécnico De Portalegre

5. O Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, na sua reunião de
2018/10/02

6. decide:
Acreditar

7. por um período de (em anos), a partir de 31 de Julho de 2018:
6

8. Número máximo de admissões:
27

9. Condições (Português)
<sem resposta>

9. Conditions (English)
<no answer>

10. Fundamentação (Português)
O curso regista uma procura elevada (3,1 candidatos por vaga) com 42 colocados para numerus clausus de 38,
internacionalização 0,7%, baixa eficiência formativa (só 7 alunos concluíram o curso no último ano, 6 em 3 anos e 1 em
5). O corpo docente é composto por 20 docentes para 18,55 ETIs, ou seja, 17 docentes estão contratados a tempo
integral (100%), havendo 10 ETIs com doutoramento (53,9 %), sendo 7 ETIs (37,7 %) especializados na área do ciclo de
estudos e havendo 3,33 ETIs especialistas não doutorados (18 %). 17 docentes estão integrados em 3 centros de
investigação, dos quais 15 em 1 centro do IP Portalegre submetido a avaliação pela FCT. Existe investigação relevante
mas com baixa taxa de publicações em revistas internacionais com revisão por pares. O relatório para o SIGQ, com
bom nível de informação refere uma taxa global de aproveitamento de 78% mas apenas 7 alunos concluíram o urso no
último ano. Provavelmente isto resulta da forma de contabilizar as desistências. Nesse relatório apontam-se algumas
medidas corretivas sendo de salientar a preocupação com as desistências e o absentismo. Tem havido melhoria do
corpo docente sendo que em 8 anos a percentagem de doutorados passou de 10% pata 47% e adicionados os
especialistas passará para 67%. A CAE referiu a necessidade de incrementar a atividade científica que é limitada,
nomeadamente pela acreditação de um centro de investigação pela FCT. O relatório de melhoria propõe um certo
número de iniciativas. Em resposta a recomendação da CAE sobre bibliografia o IPP disponibiliza diversos recursos
on-line (RCAAP, b-on, Web of Science, SCOPUS, DOAJ, SAGE Open e E-Books).
O ciclo de estudos é re-acreditado por seis anos mantendo-se a recomendação de aumento da produção científica e
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medidas para diminuir a taxa de abandono.

10. Justification (English)
The study programme has registers a high demand (3.1 candidates per vacancy) with 42 positions for a numerus
clausus of 38, internationalization of 0.7%, low formative efficiency (only 7 students finished the study programme in
the last year, 6 in 3 years and 1 in 5). The teaching staff consists of 20 teachers for 18.55 FTEs, ie 17 teachers are hired
in full time (100%), 10 FTEs with PhD (53.9%), 7 FTEs (37.7%), specialized in the area of the study programme and there
were 3.33 ETIs non PhD specialists (18%). 17 teachers are integrated in 3 research centers, of which 15 in 1 IP
Portalegre center evaluated by FCT. There is relevant research but with a low rate of publications in international
journals with peer review. The report for the IQAS, with good level of information, refers to a global achievement rate of
78%, but only 7 students completed the study programme in the last year. This is probably the result of how to count
the dropouts. In this report, some corrective measures are pointed out, with emphasis on withdrawals and
absenteeism. There has been an improvement in the teaching staff and in 8 years the percentage of doctorates has
gone from 10% to 47%, and experts have increased to 67%. The EAT referred the need to increase the scientific activity
that is limited, namely by the accreditation of a research center by FCT. The improvement report proposes a number of
initiatives. In response to the EAT recommendation on bibliography, the IPP provides several online resources (RCAAP,
b-on, Web of Science, SCOPUS, DOAJ, SAGE Open and E-Books).
The study programme is re-accredited for six years while maintaining the recommendation to increase scientific
production and measures to decrease the dropout rate.
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