
De: SI A3ES [mailto:sia3es@a3es.pt]  
Enviada: 19 de junho de 2019 13:27 
Para:  
 Assunto: ACEF/1516/23407; ACEF/1516/0900932 
  
Exmo. Senhor 
Diretor do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, 
  
Informa-se V. Exa. das seguintes decisões do Conselho de Administração: 

  

ACEF/1516/23407 MESTRADO INTEGRADO EM 
CIÊNCIAS POLICIAIS 

Instituto Superior Ciências Policiais E 
Segurança Interna 

Instituto Superior Ciências 
Policiais E Segurança Interna Mestrado(MI) 

  
Decisão: 
Tendo em consideração os progressos registados no cumprimento das condições a um ano, e face às condições fixadas para cumprimento em três anos, o Conselho de 
Administração, em reunião de 18 de junho de 2019, decidiu prorrogar a acreditação condicional do ciclo de estudos pelo período de dois anos, contados a partir da data 
do termo da acreditação condicional por um ano. 
Lembra-se, no entanto, que a instituição deverá promover o desdobramento do ciclo de estudos em dois cursos autónomos, um de 1º ciclo e um de 2º ciclo, dentro dos 
prazos fixados pelo Decreto-Lei nº 74/2007, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 65/2018, de 16 de agosto.  

  
  

ACEF/1516/0900932 Mestrado não Integrado em 
Ciências Policiais 

Instituto Superior Ciências Policiais E 
Segurança Interna 

Instituto Superior Ciências 
Policiais E Segurança Interna Mestrado 

  
Decisão: 
Encontrando-se cumpridas, no essencial, as condições da acreditação condicional a um ano, e face às condições fixadas para cumprimento em três anos, o Conselho de 
Administração, em reunião de 18 de junho de 2019, decidiu prorrogar a acreditação condicional do ciclo de estudos pelo período de dois anos, contados a partir da data 
do termo da acreditação condicional por um ano. 
  
Com os melhores cumprimentos, 
  
O Presidente do Conselho de Administração da A3ES 
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