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Nos últimos anos tem-se observado um esforço 

por parte das Instituições de Ensino Superior 

(IES) portuguesas no sentido de implementar 

instrumentos de gestão da qualidade com par-

ticular ênfase na vertente do ensino. Parte deste 

esforço foi motivado por imposições externas no 

âmbito do desenvolvimento de Sistemas Internos 

de Garantia da Qualidade (SIGQ) mas, por outro 

lado, resulta também da evolução natural das 

atividades desenvolvidas no trabalho quotidiano 

das instituições.

Ultrapassadas estas (grandes) etapas, atualmente 

colocam-se vários desafios:

• Quais os efeitos observados na qualidade do 

ensino decorrentes das alterações resultantes 

da implementação das práticas de qualidade?

• Quais as principais dificuldades identificadas 

no processo de implementação das práticas 

de qualidade?

• Quais as propostas de mudança/ajustamen-

to/melhoria para as IES neste contexto?

Neste sentido, no dia 27 de novembro de 2013, 

decorreu na Reitoria da Universidade de Lisboa 

um seminário com o objetivo de promover a 

discussão entre os vários intervenientes nos pro-

cessos de ensino/aprendizagem, não só entre as 

escolas da nova Universidade, mas entre as várias 

instituições portuguesas. 

O dia de trabalho1 foi estruturado em cinco 

sessões de comunicações orais seguidas de 

debate aberto: 

• Visão Externa dos Mecanismos de Qualidade 

no Ensino Superior

• Práticas Pedagógicas Inovadoras 

• Sistemas de Qualidade 

• Stakeholders e Ligação à Sociedade

• Para onde evoluir? 

e de uma galeria de posters que esteve disponível 

nas duas pausas (manhã e tarde).

Para a primeira sessão foram convidados re-

presentantes de duas IES portuguesas - Graciete 

Dias, pela Universidade do Minho e José Sarsfield 

Cabral, pela Universidade do Porto - cujo Sistema 

Interno de Garantia da Qualidade foi acreditado 

pela Agência de Acreditação e Avaliação do 

Ensino Superior (A3ES) e, ainda, Sérgio Machado 

dos Santos, desta mesma Agência. As restantes 

sessões e os painéis de posters resultaram da 

seleção das propostas de comunicação recebidas 

após uma open call; as propostas foram avaliadas 

e agrupadas em função da sua temática.  

No presente documento são apresentados os 

artigos2 que deram origem às comunicações e 

posters apresentados no Seminário “Práticas de 

Qualidade: Resultados no Ensino Superior”.

A Comissão Organizadora:
Ana Fonseca (Reitoria); Ana Pinheiro (Reitoria); 
Artur Ventura (Reitoria); Carla Patrocínio (IST); 
Eduardo Pereira (Reitoria); José Pereirinha (ISEG); 
Luís Castro (IST); Luísa Neves (Reitoria); Marta Pile 
(IST); Valentina Oliveira (Reitoria); Vítor Ramos (ISEG).

Introdução

2 Os textos apresentados respeitam as opções dos au-
tores relativamente ao Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa.

1 Programa disponível aqui:
http://www.ulisboa.pt/?portfolio=seminario-praticas-
-da-qualidade-resultados-no-ensino-superior.
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Descrição 

Nesta comunicação apresenta-se um estudo 

sobre o modo como um grupo de estudantes de 

licenciatura percepcionou o trabalho autónomo 

desenvolvido na gestão dos seus próprios espaços 

individuais de aprendizagem a partir da Escola 

2.0, um ambiente de trabalho online, aberto, de 

suporte à actividade desenvolvida no âmbito de 

algumas unidades curriculares de licenciatura, 

mestrado e doutoramento do Instituto de Edu-

cação da Universidade de Lisboa.

Metodologia

Visando descrever e compreender o modo como 

os estudantes do ensino superior assumem a 

gestão dos seus próprios processos de aprendi-

zagem online, foi construído e aplicado um ques-

tionário organizado em quatro blocos distintos 

e tomando como base o resultado da análise de 

conteúdo do conjunto dos portefólios individuais 

que foram sendo construídos pelos estudantes ao 

longo do processo de aprendizagem. O primeiro 

bloco com o objectivo de caracterizar a percep-

ção dos estudantes relativamente às dificuldades 

sentidas na gestão autónoma do processo de 

aprendizagem. O segundo bloco com o objetivo 

de identificar o tipo de estratégias utilizadas pelos 

estudantes para ultrapassar essas dificuldades. 

O terceiro bloco com o objetivo de identificar 

factores que, do ponto de vista dos estudantes, 

poderiam condicionar ou favorecer o sucesso 

da implementação deste tipo de estratégia no 

ensino superior. O quarto e último bloco com o 

objectivo de recolher dados biográficos dos es-

tudantes (idade e género) e informação sobre o 

tempo médio semanal de uso do computador, 

da Internet e da Escola 2.0 durante a frequência 

da unidade curricular em referência.  Para trata-

mento das respostas às questões abertas foram 

utilizados procedimentos de análise de conteúdo 

(Bardin, 2004). Constituindo uma área de investi-

gação recente, optámos por uma abordagem ex-

ploratória, de carácter descritivo e interpretativo 

(Bogdan & Biklen, 1994; Almeida & Freire, 2000).

Descrição, implementação e 
maturidade

Genericamente, este estudo situa-se na linha 

dos trabalhos e reflexões que procuram iden-

tificar as convergências possíveis entre o po-

tencial pedagógico das tecnologias digitais em 

rede e os objectivos de aprendizagem, sejam 

estes assumidos numa perspectiva de aprendi-

zagem formal, ou na perspectiva das aprendi-

zagens que ocorrem fora dos contextos formais 

de ensino e de formação (Osborne & Hennessy, 

2003; Hague & Logan, 2009). Referimo-nos em 

concreto às tecnologias que têm na Internet a 

sua base de sustentação e ação, nomeadamente 

as que, através dessa plataforma universal, per-

mitem a interação, a discussão e a colaboração, 

seja em tempo real, como é o caso dos chats 

e das aplicações de conferência em áudio e/ou 

vídeo, seja de comunicação assíncrona, como o 

correio electrónico, as listas ou fóruns de discus-

são, os weblogues, os wikis, as redes sociais, e 

muitas outras que todos os dias vão emergindo 

e que podem constituir um enorme potencial, 

se utilizadas, de forma adequada, ao serviço dos 

objectivos de aprendizagem. Ferramentas que 

têm a particularidade de potenciar uma segun-

da geração de horizontes ao nível das relações 

entre as pessoas e da própria gestão e constru-

ção do conhecimento. Paralelamente, este es-

tudo situa-se numa perspectiva teórica assente 

no reconhecimento da importância atribuída 

ao facto de o estudante assumir a organização 

e gestão da sua própria aprendizagem (Barrett, 

2000; Attwell, 2007). Se é grande a tradição de 

uso dos portefólios para fins educativos, muito 

embora a sua utilização efetiva esteja muito lon-

ge de se generalizar (Costa, 2008; Gray, 2008), 

os ambientes pessoais de aprendizagem são 

um fenómeno relativamente novo no panora-

ma da aprendizagem enriquecida, estimulada 

e suportada pelas tecnologias (van Harmelen, 

2006). Surgem, em certa medida, na linha dos 

portefólios digitais mas, sobretudo, como sugere 

van Harmelen (2006), como forma de dar ex-

pressão real a um dos principais objectivos dos 

portefólios de aprendizagem, e que se traduzia 

na responsabilização e atribuição do controle da 

aprendizagem aos próprios estudantes.

Resultados práticos

Os estudantes reconhecem que o desenvol-

vimento dos espaços individuais depende das 

estratégias de organização e gestão que mobi-

lizam, e que não se sentem preparados para tal, 

revelando dificuldades em termos de organiza-

ção pessoal e de gestão do tempo, ou seja, da 

autodisciplina necessária para participarem com 

regularidade nas atividades propostas. Os dados 

permitem concluir, por outro lado, que procu-

ram e valorizam sobretudo as apreciações e/ou 

sugestões fornecidas pelos docentes, em detri-

mento da interação com os colegas e da cola-

boração que a Internet e as funcionalidades da 

plataforma utilizada permitiriam.

Escol@21 - aprender em ambiente personalizado
Fernando Albuquerque Costa, Joana Viana e Elisabete Cruz

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

fc@ie.ul.pt

Transferibilidade da prática

Se no contexto do ensino superior se torna im-

portante valorizar e repensar o papel do professor, 

torna-se igualmente importante relevar a ação 

do estudante enquanto agente do seu próprio 

processo de mudança, com capacidade de uti-

lizar estratégias de aprendizagem ajustadas às 

exigências e oportunidades que lhes são apre-

sentadas (Ramsden, 1992). Os ambientes pessoais 

de aprendizagem representariam assim uma 

resposta às abordagens pedagógicas que defen-

dem “that learner’s e-learning systems need to 

be under the control of the learners themselves” 

(van Harmelen, 2006, s/p), mas também como 

resposta às necessidades individuais de organi-

zação da miríade de recursos, contextos e sis-

temas através dos quais a aprendizagem pode 

ocorrer. De facto, ainda que sejam frequente-

mente relatadas vantagens concretas da utiliza-

ção das tecnologias emergentes, a grande quan-

tidade de recursos disponíveis online acaba por 

trazer dificuldades acrescidas, nomeadamente 

ao nível da gestão da informação, sobretudo 

quando se toma como elemento de contraste o 

tipo de informação e o modo como ela é trans-

mitida tradicionalmente na universidade. 

A reflexão crítica sobre os resultados de vários 

anos de experiência de utilização deste tipo de 

estratégia de trabalho com recurso a plataformas 

sociais, tem permitido aprofundar e consolidar 

alguns procedimentos de carácter metodológico 

cuja consolidação assumimos mais recentemen-

te num espaço que designámos de escol@21, 

acessível em aprendercom.org/escola21.»
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O desenvolvimento profissional de professores da Universidade Nova de Lisboa - um 
contributo para a melhoria da qualidade do ensino
Patrícia Rosado Pinto e Joana Marques

Universidade Nova de Lisboa

jmarques@unl.pt

Descrição

Cada vez mais é exigido aos docentes do ensi-

no superior que possuam competências peda-

gógicas complementares aos conhecimentos 

científicos e técnicos, sendo a sua formação 

pedagógica cada vez mais recomendada por 

investigadores e pelos organismos europeus de 

promoção da qualidade das instituições de en-

sino superior.

Assim, de modo a potenciar a qualidade do en-

sino superior, o Núcleo de Inovação Pedagógi-

ca e Desenvolvimento Profissional dos Docen-

tes (NIPDPD) desenvolve formação pedagógica 

de docentes e materiais de apoio ao ensino. A 

formação é de dois tipos: (a) dirigida a qualquer 

docente do ensino superior, com prioridade aos 

da NOVA; (b) desenhada a pedido das unidades 

orgânicas, sendo de acesso restrito aos elemen-

tos daquelas.

Metodologia 

Foram já realizadas 10 ações de formação em 

que participaram 141 docentes de diferentes 

universidades e politécnicos do país, sobretudo 

docentes da UNL. 

As ações de formação com a duração de 12 ho-

ras, divididas por 3 dias, pretendem promover: o 

desenvolvimento de competências pedagógicas 

como a preparação e planificação da atividade 

pedagógica (nomeadamente no que respeita ao 

alinhamento entre conteúdos, objetivos e ava-

liação das aprendizagens dos alunos); a escolha 

das estratégias pedagógicas mais adequadas aos 

objetivos pretendidos e a estilos de aprendiza-

gem diversificados e a seleção dos conteúdos a 

ensinar; o treino de algumas técnicas; a análise 

de materiais de apoio às aulas e de instrumentos 

de avaliação das aprendizagens e do ensino.

Descrição, implementação e 
maturidade

O processo de implementação destas ações de 

formação pedagógica teve início na década de 

90 na Faculdade de Ciências Médicas da UNL. A 

formação, inicialmente oferecida apenas a do-

centes da UNL alargou-se a todos os docentes 

do ensino superior português interessados. Ten-

do-se alargado o público-alvo e tornado mais 

frequente a realização destas ações, a formação 

passou a ser oferecida pelo NIPDPD. 

Ao longo dos anos foram-se incorporando as 

avaliações feitas pelos participantes, pelas for-

madoras e pelo que se vem escrevendo sobre a 

importância de formar pedagogicamente os do-

centes deste nível de ensino.

Resultados práticos

No final de cada ação de formação foi aplicado 

um questionário de avaliação da satisfação dos 

formandos quanto ao cumprimento dos objeti-

vos da formação, à adequação dos conteúdos 

programáticos à situação profissional dos do-

centes, à metodologia utilizada pelas formado-

ras, à clareza dos conteúdos apresentados, ao 

relacionamento entre formadoras e formandos 

e ao material de apoio, tendo, a grande maioria 

dos inquiridos, mostrado grande satisfação em 

relação a todos estes parâmetros. 

São produtos destas formações: as planifica-

ções de aulas dos participantes, os Cadernos da 

NOVA e a solicitação de ações de formação em 

temas específicos.

Transferibilidade da prática

A importância e necessidade evidenciada pelas 

opiniões dos próprios docentes e pela investi-

gação no âmbito do desenvolvimento profis-

sional de docentes do ensino superior de estes 

se desenvolverem científica, técnica e também 

pedagogicamente, levam-nos a concluir que a 

formação pedagógica pode constituir uma das 

formas mais privilegiadas de desenvolvimento 

profissional docente em qualquer instituição de 

ensino superior.»
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Avaliação dos métodos de avaliação: análise docimológica de exames escritos de unidades 
curriculares do Mestrado Integrado em Psicologia
Maria João Afonso e Rita Maia

Faculdade de Psicologia, Universidade de Lisboa

mjafonso@fp.ul.pt

Descrição 
Um dos métodos de avaliação mais utilizados no 

ensino superior, atendendo ao número elevado 

de estudantes, sobretudo em unidades curricula-

res obrigatórias dos ciclos básicos (ex: 1º Ciclo dos 

mestrados integrados), é o exame escrito. Apesar 

de estes instrumentos de avaliação fundamen-

tarem decisões relativas ao sucesso/insucesso 

escolar, com incidência no futuro académico e 

vocacional dos estudantes, não são eles próprios 

em geral objeto de avaliação. Na Faculdade de 

Psicologia (FP), ensaiou-se a aplicação de uma 

abordagem  de análise dos exames de avaliação 

académica nas últimas décadas negligencia-

da, na investigação e na literatura educacional 

- a docimologia -, a duas unidades curriculares 

obrigatórias do 1º Ciclo, 3º ano, do Mestrado Inte-

grado em Psicologia (MIP): Psicometria e Psico-

logia Diferencial. O propósito deste estudo foi o 

de avaliar os próprios instrumentos de avaliação 

de conhecimentos utilizados em dois anos letivos, 

2010/11 e 2011/12, nessas unidades curriculares, 

tentando reunir dados objetivos quanto à sua 

qualidade técnica e quanto ao valor dos seus 

resultados para a tomada de decisão sobre o su-

cesso/insucesso dos estudantes.

Metodologia 
O método baseou-se na aplicação de técnicas 

de estudo estatístico de instrumentos de ava-

liação psicológica, oriundas do domínio da “Psi-

cometria”, à avaliação da qualidade dos itens, da 

fiabilidade (rigor) e da validade (valor) das ava-

liações proporcionadas pelos exames escritos 1) 

de Psicologia Diferencial de 2010/11 e 2011/12, 

o que permitiu a comparação de duas estrutu-

ras de exame distintas e 2) de Psicometria de 

2011/12, que com Psicologia Diferencial 2011/12 

permitiu a comparação da mesma estrutura de 

exame em duas unidades curriculares distintas. 

Cada exame foi estudado em três épocas, o que 

perfez 9 exames analisados (N=925, entre 46 e 

179 estudantes por exame). Atenção particular 

foi dada à comparação de diferentes formatos 

de itens, de escolha múltipla simples (3 opções 

de resposta, itens dicotómicos “certo/errado”), de 

escolha múltipla (3 opções) com pedido de jus-

tificação breve da escolha efetuada (em 5 linhas; 

classificada no caso de resposta certa) e de de-

senvolvimento de um tema (resposta aberta em 

2 páginas), quanto à consistência ou coerência 

interna dos resultados proporcionados e quanto 

ao poder discriminativo ou capacidade de iden-

tificação adequada de níveis diferenciados de 

conhecimentos dos estudantes.

Descrição, implementação e 
maturidade
Trata-se de um estudo que empregou uma 

abordagem metodológica há muito negligencia-

da na Psicologia Educacional, por se aplicar em 

especial a testes de “avaliação sumativa” (exames 

escritos, exames finais), sendo que a Psicologia 

Educacional tendeu a privilegiar nas últimas 

décadas a “avaliação formativa”, de carater conti-

nuado e integrada no processo de ensino/apren-

dizagem. Contudo, em nosso entender, seja qual 

for a perspetiva ou o âmbito em que as avalia-

ções académicas e respetivas classificações são 

utilizadas, nenhuma utilização pode dispensar a 

análise objetiva e científica do rigor e do valor 

dos instrumentos em que se baseiam. Assim, en-

quanto os exames escritos constituírem fonte de 

informação sobre o nível de conhecimentos dos 

estudantes, e fundamentarem tomadas de deci-

são relativas ao seu nível de sucesso académico 

e/ou à sua aprovação, impõe-se que sejam eles 

próprios objeto de avaliação científica, na ótica 

da promoção da qualidade do ensino.  Daí a im-

plementação, na FP, de um estudo desta nature-

za, tendo em vista avaliar a aplicabilidade da pró-

pria metodologia de análise a exames escritos 

em utilização, bem como promover a qualidade 

dos exames nas unidades curriculares sob estu-

do. A metodologia adotada mostrou-se muito 

útil e permitiu extrair resultados expressivos, com 

implicações diretas para o aperfeiçoamento dos 

exames nas unidades curriculares estudadas.

Resultados práticos
Os resultados deste estudo permitiram concluir 

favoravelmente em relação 1) à vantagem da es-

trutura de exame escrito baseada em diferentes 

formatos de itens (escolha múltipla e desenvol-

vimento); 2) à adequação do conteúdo de exa-

me ser dirigido a conhecimentos teóricos, prá-

ticos e teórico-práticos em articulação, não em 

partes separadas; 3) à adequação e utilidade de 

itens de escolha múltipla com 3 opções de res-

posta e pedido de justificação breve; 4) à vanta-

gem da inclusão de itens de desenvolvimento ou 

de resposta aberta; e 5) à aplicabilidade destas 

conclusões a unidades curriculares de natureza 

distinta. Estas conclusões, bem como a análise 

da qualidade de itens específicos, que permitiu 

identificar as características (estrutura, extensão, 

linguagem, enunciado, opções…) dos que me-

lhor medem os conhecimentos nestas unidades 

curriculares, terão uma aplicação prática direta 

na conceção dos novos exames destas unidades 

curriculares, já a partir do presente ano letivo, e 

poderão sugerir a generalização da aplicação da 

metodologia, em conjunto com outras formas de 

avaliação qualitativa já praticadas, no sentido de 

promover a qualidade dos exames escritos na FP.

Transferibilidade da prática
Os métodos aplicados ao estudo destas unidades 

curriculares são generalizáveis, sem dificuldade, 

a outras, quer do mesmo curso, quer de outros 

cursos, desde que utilizem exames escritos com 

resultados expressos quantitativamente e com 

recurso a itens de escolha múltipla, entre outros 

formatos. Para lá das metodologias clássicas en-

saiadas, outras poderão ainda alargar as modali-

dades de análise, criando mesmo a possibilidade 

futura de construção de “bancos de itens”, previa-

mente estudados, quanto às suas propriedades 

técnicas ou qualidade, dos quais sejam criterio-

samente escolhidos os que integram cada prova 

de exame, assegurando a sua qualidade técnica. 

A criação de uma linha de investigação na FP 

dedicada especificamente a concretizar estes 

estudos poderá ser uma aposta da Comissão de 

Avaliação Interna, ainda que não descurando os 

estudos dos instrumentos e métodos de avalia-

ção já implementados pelos docentes em muitas 

unidades curriculares, antes salvaguardando o 

cuidadoso enquadramento deste tipo de estudo, 

em função da diversidade das unidades curricu-

lares (quanto aos objetivos formativos, natureza 

dos conteúdos, tipos de competências que pro-

movem, métodos de avaliação que praticam, etc.). 

E o alargamento desta abordagem a toda a Uni-

versidade, no âmbito de uma política da qualida-

de, é uma possibilidade em aberto, naturalmente 

dependente de condições práticas para a sua 

implementação.»
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E-learning no ensino superior: avaliação e qualidade como eixo motriz
Neuza Pedro, Pedro Cabral e Mafalda Gonçalves

Instituto de Educação, Universidade de Lisboa

nspedro@ie.ul.pt

Descrição 

A comunicação em causa pretende apresentar 

o framework de avaliação da qualidade esta-

belecido para análise e monitorização da oferta 

formativa desenvolvida em regime online na 

Universidade de Lisboa. Simultaneamente siste-

matizam-se os dados relativos à aplicação do 

framework em apreço nos Mestrados desenvol-

vidos entre 2010 e 2013 em regime totalmente 

a distância.

Metodologia 

Alicerçado numa metodologia quantitativa de 

recolha e análise de dados, o trabalho em 

causa demonstra o processo de aplicação do 

framework de avaliação criado, sendo conside-

radas 9 dimensões: design do curso, coordena-

ção, corpo docente, conteúdos programáticos, 

materiais disponibilizados, metodologias de tra-

balho, sistema de avaliação, serviços de apoio, 

infraestruturas tecnológicas.

Descrição, implementação e 
maturidade

Os dados foram recolhidos junto de aproxima-

damente 90 discentes de cursos totalmente 

online desenvolvidos na ULisboa entre 2010 e 

2013. Os dados foram recolhidos por questioná-

rio online disponibilizado entre Julho e Agosto 

dos diferentes anos letivos compreendidos entre 

2010 e 2013.

Resultados práticos

Os resultados encontrados permitem atestar 

uma elevada qualidade na oferta formativa de-

senvolvida na ULisboa nos diferentes anos em 

análise. Os resultados demonstram consistência 

ao longo dos anos e surgiram recorrentemente 

como fatores fortes: o corpo docente e tutores e 

os conteúdos de apoio. Sinalizam-se como fato-

res críticos o sistema de avaliação e os serviços 

de apoio (serviço académico e infraestruturas).

Transferibilidade da prática

O estudo em causa pretende ser apresentado 

como prática a estabelecer nas diferentes esco-

las da Universidade de Lisboa, bem como nou-

tras instituições do ensino superior, atendendo 

sobretudo aos movimentos de proliferação do 

design e desenvolvimento de oferta formativa 

em regime online por parte de um número cada 

vez maior de faculdades e institutos tanto do pa-

norama nacional como internacional.»
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A NOVA Escola Doutoral e o desenvolvimento de competências transversais - um contributo 
para a qualidade dos programas doutorais na Universidade Nova de Lisboa
João Crespo, Patrícia Rosado Pinto, Joana Marques, Catarina Silva Pinto e Elsa Caetano

Universidade Nova de Lisboa

jmarques@unl.pt

Descrição 

A NED tem como público-alvo os estudantes de 

doutoramento da Universidade Nova de Lisboa 

(NOVA) e, como missão, “garantir a qualidade, 

promover a interdisciplinaridade e assegurar a 

internacionalização dos programas doutorais de 

toda a Universidade” (Despacho n.º 13019/2013). 

São seus objetivos, entre outros: contribuir para 

a excelência da formação doutoral da NOVA; 

oferecer formação complementar e transver-

sal aos estudantes do 3.º ciclo de estudos e aos 

orientadores, reforçando a sua formação pessoal 

e profissional; organizar atividades que promo-

vam a interdisciplinaridade e a transdisciplina-

ridade, criando um espaço aberto de discussão 

e criatividade; fomentar a partilha das melhores 

práticas entre os programas doutorais; promover 

a cooperação interinstitucional, a nível nacional 

e internacional. 

Metodologia 

A NED oferece seis unidades curriculares com a 

duração máxima de 2,5 dias – Ética da Investi-

gação, Propriedade Intelectual, Comunicação 

de Ciência, Literacia Informacional, Empreen-

dedorismo e Inovação e Desenvolvimento de 

Competências Académicas. A seleção dos temas 

coube à Coordenação da NED, depois de con-

sultada a Comissão, composta por um docente 

de cada Unidade Orgânica (UO) e um grupo de 

estudantes de 3º Ciclo, oriundos das várias UO.

A formação é gratuita e voluntária. Após aprova-

ção dos respectivos supervisores, os estudantes 

inscrevem-se nas unidades curriculares que pre-

tendem frequentar, sendo a formação creditada 

pelas diferentes UO.

Realizada em instalações das diferentes UO, a 

formação é da responsabilidade de equipas mul-

tidisciplinares de docentes e técnicos da NOVA, 

sendo todos os estudantes avaliados. A forma-

ção também é alvo de avaliação por parte dos 

participantes.

Descrição, implementação e 
maturidade

O processo de implementação dos cursos da 

NED teve início em Março de 2013. 

Ao longo dos primeiros seis meses de funcio-

namento, e tendo em conta as avaliações reali-

zadas pelos estudantes e pelos próprios tutores 

dos cursos, a formação oferecida foi incorporando 

sugestões de melhoramento dos estudantes e 

dos formadores.

A partir de Janeiro de 2014, irão ser oferecidas 

aos estudantes mais unidades curriculares (em 

número a determinar) e terá início o curso de 

formação para supervisores.

Resultados práticos

Até Outubro do presente ano, as unidades cur-

riculares oferecidas foram frequentadas por 233 

estudantes de todas as UO da UNL, de um uni-

verso de 2.000 estudantes inscritos em doutora-

mento. As escolas com mais participantes foram 

as duas maiores da UNL - a Faculdade de Ciências 

e Tecnologia (cerca de 47%) e a Faculdade de Ci-

ências Sociais e Humanas (cerca de 22%). 

Da avaliação realizada pelos estudantes desta-

cam-se as apreciações francamente positivas 

em relação à qualidade e utilidade da formação 

recebida, em termos de desenvolvimento pes-

soal e profissional, a adequação dos recursos 

disponíveis e a duração dos cursos. Entre outras 

mais-valias, os estudantes sublinharam a gran-

de qualidade da experiência de aprendizagem, 

a adequação às expetativas de cada um, o de-

senvolvimento de competências transversais e 

a possibilidade de conhecer colegas de outras 

UO, bem como os respetivos projetos de dou-

toramento. Todos os estudantes afirmaram que 

recomendariam a formação a colegas.

Transferibilidade da prática

A necessidade de desenvolvimento, nos dou-

torandos, de competências complementares às 

competências investigativas e a avaliação que 

os doutorandos da NOVA têm vindo a fazer da 

formação transversal que a NED lhes oferece, le-

vam-nos a pensar que este tipo de resposta cor-

responde a uma lacuna na formação dos nossos 

estudantes de 3º ciclo e que pode constituir uma 

mais-valia em relação a uma formação doutoral 

exclusivamente centrada no domínio científico.

Por outro lado, e do ponto de vista da criação 

de recursos humanos na nossa universidade, o 

contributo de docentes das várias UO, organiza-

dos em equipas multidisciplinares, parece-nos 

poder apontar para a possibilidade da criação, 

na UNL, de um corpo transversal de formadores.

Estes objetivos estão longe de serem exclusi-

vos da nossa universidade, sendo expressos por 

muitos colegas de outras instituições de ensino 

superior.»
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Avaliação de processos e análise de resultados: o caso dos Mestrados de Enfermagem 
Médico-Cirúrgica
Alice Ruivo e Lucília Nunes

Escola Superior Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal

alice.ruivo@ess.ips.pt

Descrição 

Na ESS do IPS, inserido no Departamento de 

Enfermagem, realizaram-se até à presente data 

dois cursos de Mestrado profissionalizante em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica, com 90 ECTS.  

O Curso em foco, tem parecer favorável da Or-

dem dos Enfermeiros no que respeita ao CPLEE 

em Médico-Cirúrgica. Desenvolve-se em três 

semestres, sendo um de caracter mais geral 

(respondendo aos conteúdos das competências 

comuns do enfermeiro especialista) e os outros 

dois de caracter mais específico no que à área 

de especialidade diz respeito (respondendo aos 

conteúdos das competências especificas do en-

fermeiro especialista em enfermagem em pes-

soa em situação critica e/ou pessoa em situação 

crónica e/ou paliativa). Neste curso, no decorrer 

dos estágios, os estudantes trabalham com me-

todologia de trabalho de projeto, desenvolvendo 

diversas áreas identificadas como problemáticas.

Metodologia 

Realizamos um estudo de caso, transversal, de 

âmbito quanti-qualitativo, acerca da formação 

em si e da avaliação do impacto da formação 

nas práticas de cuidados de enfermagem es-

pecializados na área em questão nos diferentes 

locais de estágio. Recorremos a diferentes tipos 

de instrumentos de colheita de dados, tais como 

questionários quanti-qualitativos de preenchi-

mento on-line, reuniões com representantes das 

turmas e sessões letivas para recolha de aspetos 

qualitativos que caracterizem e deem sugestões 

para processos futuros.  Realizamos uma análise 

categorial dos temas dos trabalhos desenvolvi-

dos em estágio e  dos impactos conhecidos na 

prestação de cuidados de qualidade.

Descrição, implementação e 
maturidade

Inseridos numa política de qualidade,  e em ar-

ticulação com a Unidade de Melhoria Contínua, 

foram aplicados os questionários quanti-qua-

litativos on-line e elaborados relatórios de ava-

liação. As reuniões efetuadas com os represen-

tantes dos cursos (comissões de curso), dizem 

respeito a uma área constante no Regulamento 

dos Mestrados da ESS, para feed-back avaliati-

vo, de âmbito qualitativo. Realizadas também 

sessões letivas de avaliação com todos os estu-

dantes das duas turmas para recolha de outros 

dados qualitativos no final de cada semestre. Por 

fim, categorizados os trabalhos já desenvolvidos 

no que aos resultados dizem respeito, nomea-

damente a melhoria da qualidade dos cuidados 

prestados em estágio.

Resultados práticos

Dos 72 estudantes dos dois cursos de mestrado, 

preencheram questionários ao longo dos se-

mestres, uma média de 66%. As avaliações va-

riam entre 1 e 6, em que 1 significa totalmente 

insatisfeito e 6 totalmente satisfeito. As médias 

de satisfação nos diferentes itens são de 4.5.  Os 

contributos qualitativos resultantes das reuniões 

e das sessões letivas de avaliação, foram muito 

no sentido de acrescentar conteúdos práticos 

aos módulos, como suporte avançado de vida, 

curso de traumatologia, simulação em catástro-

fe, aspetos que foram inseridos da primeira para 

a segunda edição do mestrado.  Dos 72 inscritos, 

foram discutidos publicamente  18 trabalhos (até 

ao momento), que se enquadram nas áreas da 

construção de normas, elaboração de procedi-

mentos e protocolos, construção de guias orien-

tadores de boas práticas, planos de emergência 

e catástrofe e implementação de vias verdes 

(sepsis e avc).

Transferibilidade da prática

A avaliação dos cursos pelos estudantes faz 

com que se adequem/insiram conteúdos que 

permitem aos estudantes a aplicação prática de 

conhecimentos teóricos. Os trabalhos desenvol-

vidos no âmbito dos estágios, com a colabora-

ção dos enfermeiros orientadores/professores 

e apoio dos responsáveis dos serviços e das 

equipas, fazem com que os projetos desenvol-

vidos, sejam considerados por todos os interve-

nientes, pertinentes, necessários e dinâmicos, 

conseguindo-se uniformização de boas práticas, 

diminuição das taxas de infeção, aumento dos 

conhecimentos das equipas, ganhos em saúde 

para os clientes e famílias, satisfação dos profis-

sionais e dos clientes entre outros.

A avaliação contínua da qualidade e a preocupa-

ção em obter os mais elevados níveis de desen-

volvimento dos estudantes acompanham, a par 

e passo, as atividades letivas e clínicas e, pensan-

do nos objetivos deste Seminário, consideramos 

que as alterações de uma edição para a seguinte 

assim como os resultados (nas diferentes pers-

petivas, desde o curso aos contextos e clientes 

e famílias)  materializam práticas de qualidade, 

que efetivam a responsabilidade científica, clínica, 

humana e social dos cursos.»
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Práticas de Qualidade específicas na formação de oficiais: A experiência da Academia Militar
Gualdino Lopes Antão
Academia Militar
gualdinoantao@gmail.com

Descrição 

A Academia Militar é um estabelecimento de en-

sino superior público universitário militar com a 

missão de formar oficiais para o Exército e para 

a Guarda Nacional Republicana, habilitando-os 

com as competências adequadas às funções es-

tatutárias e ao cumprimento das suas missões 

específicas, e promover o desenvolvimento indi-

vidual para o exercício de funções de comando, 

direcção e chefia. Neste contexto, esta apresen-

tação pretende ilustrar a experiência e práticas 

de qualidade adotadas nesta instituição, focan-

do-a nos aspetos que mais os distinguem dos 

processos correntes e que poderão constituir 

um valor acrescentado, relevância e interesse 

para o presente fórum.

Metodologia 

Iremos enquadrar a formação nos ciclos da Aca-

demia Militar no seu planeamento estratégico e 

nos planos que daí decorrem e que sustentam 

na prática os seus processos. Salientam-se os 

momentos em que são equacionados requi-

sitos de qualidade diferenciados de outras ins-

tituições, relevando a especificidade do perfil 

profissional que se quer obter como produto da 

nossa formação e que foi sustentado pelo “pro-

jecto do perfil do Oficial” estudado pelo Exército 

e pela GNR aquando da adequação dos ciclos 

(processo de Bolonha). Este estudo sustentou 

perfis de competências profissionais, bem como 

(perfis) pré-requisitos de qualidade na selecção e 

na formação, em função da previsível necessida-

de e empregabilidade nos cargos e funções dos 

quadros do Exército e da GNR, que vão sendo 

explicados ao longo desta exposição.

Descrição, implementação e 
maturidade

A implementação dos critérios de qualidade 

processa-se em três momentos fundamentais, 

articulando perfil de selecção, perfil de forma-

ção e perfil de competências a que a formação 

deve responder para que o futuro oficial possa 

responder às exigências do Ser-Saber-Fazer. To-

dos estes procedimentos são alimentados pelos 

formulários, normas e directivas, apoiando a 

implementação na estrutura organizativa e nos 

processos e responsabilidades explicitados no 

Manual e no Plano da Qualidade da AM, com 

base nos requisitos de qualidade académica da 

A3ES, nas indicações da DGES e nos requisitos 

do perfil específico de formação do Exército e da 

GNR.

Resultados práticos

Os resultados práticos são aferidos por inqué-

ritos aos ex. alunos, aos comandantes e direc-

tores da formação das unidades e por feedback 

do sistema de lições aprendidas do Exército (i.e. 

dos empregadores). Constatamos que o acom-

panhamento dos directores de curso, a relação 

de proximidade, de tutoria, de aconselhamento, 

de ligação com o corpo docente e a estrutura de 

comando, têm melhorado a eficiência e eficácia 

académica. Por outro lado, a integração na es-

trutura do corpo de alunos e a acção da Secção 

de Psicologia no acompanhamento psicológico, 

socialização e integração e, em acções de for-

mação em gestão do tempo, têm tido reflexos 

no sucesso escolar dos alunos. A integração em 

projetos de investigação aplicada nos eixos mais 

preponderantes do Exército e da GNR tem pro-

duzido resultados de qualidade para estas insti-

tuições e para os alunos.

Transferibilidade da prática

Salvaguardando as especificidades próprias, 

considera-se que as seguintes práticas poderão 

traduzir-se em mais-valias para outras insti-

tuições de ensino superior: (i) uma avaliação e 

seleção inicial, não limitada apenas às classifi-

cações do secundário, mas também orientada 

para um conjunto de perfis profissionais; (ii) um 

processo de Tutoria mais próximo do aluno, que 

identifique problemas e apoie a sua resolução, 

mais precocemente, e promova uma adequada 

integração de discentes e uma coordenação efi-

caz entre estes e os docentes; (iii) uma utilização 

abrangente de processos de melhoria contínua 

(e.g. retroação; lições aprendidas), que envolva 

docentes, discentes e empregadores; (iv) uma 

maior integração dos discentes em ID&I orien-

tada para os sectores de atividade de futura em-

pregabilidade.»
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Implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade Educativa: processo e resultados 
2010-13
Carla Pereira, Eduardo Cruz, Lurdes Martins e Isabel Amaral

Escola Superior Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal

carla.pereira@ess.ips.pt

Descrição 

Em simultâneo à estruturação curricular dos 

cursos por referência ao processo de Bolonha, a 

Escola Superior de Saúde - Instituto Politécnico 

de Setúbal (ESS-IPS) definiu como prioridade o 

desenvolvimento de um Sistema de Gestão da 

Qualidade do processo de Ensino-Aprendiza-

gem (SGQEA) apropriado às metodologias acti-

vas de ensino-aprendizagem adoptadas (Know-

les et al., 2005), bem como aos standards para o 

ensino superior na Europa (ENQA, 2005). No seu 

desenho foi considerada a inclusão de elemen-

tos de monitorização da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem e sucesso académico 

dos estudantes, e simultaneamente, elementos 

capazes de promover propostas de melhoria 

continuada. O objectivo é apresentar os resul-

tados da implementação do SGQEA no período 

relativo aos anos lectivos de 2010-13.

Metodologia 

O desenho do SGPEA incluiu: 1) a monitorização 

semestral da qualidade do processo de ensino-

-aprendizagem com preenchimento de ques-

tionários online por parte dos estudantes; 2) a 

avaliação das taxas de sucesso das unidades 

curriculares (UC); 3) a elaboração de relatórios 

semestrais com os resultados dos inquéritos e 

taxas de sucesso/ insucesso académico apre-

sentados à Coordenação de Curso e estudantes 

dos respectivos cursos; 4) a identificação de UC 

em situação-problema e de boas práticas com 

base em critérios definidos pelo Conselho Pe-

dagógico da ESS-IPS; 5) a elaboração de planos 

de acção para as UC identificadas em situação-

-problema que incluíam propostas de melhoria, 

desenvolvidas por uma comissão de curso com 

base nos contributos dos estudantes e docente 

responsável da UC; 6) a disseminação de boas 

práticas.

Descrição, implementação e 
maturidade

A avaliação da qualidade do processo de ensino-

-aprendizagem e a monitorização da eficiência 

formativa foi realizada semestralmente ao nível 

da UC e anualmente ao nível dos Cursos. Os re-

sultados obtidos foram agregados em relatórios 

semestrais que incluíam a identificação de UC 

em situação-problema e em situação de boas 

práticas. Todos os relatórios com os resultados 

da avaliação da qualidade e eficiência formativa 

foram enviados aos respectivos Coordenadores 

de Curso e estudantes, com informação espe-

cífica para os docentes, responsáveis das UC, no 

respectivo curso. Todos os planos de melhoria 

solicitados foram elaborados e posteriormen-

te implementados. Os resultados e acções de 

melhoria foram agregados no plano anual de 

melhoria da qualidade e disseminados junto à 

comunidade académica.

Resultados práticos

No período 2010-13, a taxa de resposta aos in-

quéritos variou de 50% a 81%. Neste período fo-

ram identificadas situações problema em 6% da 

totalidade de UC, tendo por referência a perce-

ção dos estudantes, e 8% da totalidade de UC, 

tendo por referência a eficiência formativa (taxa 

de sucesso aprovados/ inscritos < 75%). Após a 

implementação das acções de melhoria propos-

tas nenhuma UC identificada como problema ao 

nível da perceção dos estudantes repetiu a mes-

ma situação no ano lectivo seguinte.  A perceção 

dos estudantes acerca da qualidade do processo 

de ensino-aprendizagem é homogéneo entre 

cursos situando-se nas categorias de satisfeito 

e bastante satisfeito. Os estudantes destacam 

o desempenho docente e desenvolvimento de 

competências como dimensões em que a sua 

satisfação é mais evidente.

Transferibilidade da prática

Os resultados obtidos neste período de 3 anos 

indicam que o sistema implementado tem de-

monstrado capacidade para produzir informa-

ção sistematizada capaz de identificar situações 

problema e implementar acções de melhoria 

efectivas. O envolvimento e responsabilização 

dos diferentes actores na definição de acções 

de melhoria, e em particular o papel dos estu-

dantes, constitui uma estratégia importante no 

compromisso de todos para a melhoria continu-

ada do processo. Assim, julgamos que o SGPEA é 

transferível para outras instituições empenhadas 

na promoção de uma cultura institucional capaz 

de disseminar e integrar os aspectos da qualida-

de na tomada de decisão. Este último aspecto 

é um desafio que merece atenção continuada 

para que a implementação de práticas de quali-

dade sejam maximizadas.»
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Autoavaliação dos Cursos do IST: Relatórios Anuais de Autoavaliação (R3A)
Ana Torres, Carla Patrocínio e Raquel Aires Barros

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

ana.torres@ist.utl.pt

Descrição 

No seguimento da experiência dos exercícios 

de avaliação desenvolvidos no final da década 

de 90, o IST entendeu que a promoção da qua-

lidade do ensino nos seus cursos devia ser feita 

de uma forma sistemática. Neste sentido, a partir 

de 2003/04 foram desenvolvidos pela Área de 

Estudos e Planeamento, através do seu Núcleo 

de Estatística e Prospetiva, os Relatórios Anuais 

de Auto-Avaliação (R3A) de cada curso do IST 

(1º e 2º ciclo) que visam apoiar a monitorização 

dos resultados anuais das formações oferecidas, 

com o objetivo de estimular a melhoria da quali-

dade e supervisão das atividades de ensino.

Metodologia 

Os R3A traduzem-se num pequeno documen-

to de publicação anual, que pretende sintetizar 

os principais resultados de cada um dos cursos 

através de um balanço pormenorizado do seu 

desempenho. O corpo do documento contem-

pla uma síntese de indicadores qualitativos e 

quantitativos, considerados representativos de 

três momentos distintos do processo educativo - 

Ingresso, Processo Educativo e Eficiência Forma-

tiva - que permitem uma visão global e objetiva 

do curso num determinado ano.  Em curso está 

a definição para alguns indicadores de limiares a 

partir dos quais os cursos devem passar por um 

processo de análise e revisão mais detalhado. A 

definição destes patamares terá como referên-

cia, sempre que possível, as exigências externas 

(e.g. A3ES).

Descrição, implementação e 
maturidade

Em 2011 promoveu-se uma reformulação deste 

instrumento de monitorização, de modo a in-

tegrar indicadores utilizados noutros processos 

de garantia da qualidade (e.g. A3ES, SIGQUTL), 

contemplar uma visão mais abrangente do cur-

so (e.g. opinião dos alunos), a sua produção mais 

célere e sistemática, e promover uma análise 

crítica dos resultados. A informação compilada 

adota um formato comum a todos os cursos, em 

que se privilegia a expressão gráfica, revelando-

-se uma peça chave na avaliação do ensino no 

IST, uma vez que permite identificar generica-

mente os aspetos críticos de cada curso.   Sendo 

um documento que interessa a toda a comuni-

dade académica, destina-se sobretudo aos Co-

ordenadores de Curso, e a sua produção anual 

tem data limite o mês de Abril do ano seguinte 

ao período de referência.

Resultados práticos

Com base nos R3A as Coordenações de Curso 

devem fazer um relatório que inclua uma análi-

se dos pontos fortes e pontos fracos, bem como 

propostas de atuação futuras, o qual deverá ser 

analisado, e se for caso disso feito um segui-

mento, pelos órgãos de gestão e englobado no 

relatório de atividades de ensino.  Os resultados 

dos primeiros 2 anos de aplicação deste novo 

modelo revelam uma análise crítica dos prin-

cipais indicadores de cada curso, com algumas 

propostas de atuação face aos pontos fortes e 

fracos identificados. Sendo um processo relati-

vamente recente, e não estando ainda definidos 

os limiares mínimos que os cursos devem ter 

para que o seu funcionamento seja classificado 

como regular ou satisfatório do ponto de vista 

interno, revela-se importante continuar a desen-

volver este mecanismo.

Transferibilidade da prática

Este modelo de relatório não é muito comum 

nos processos de autoavaliação das instituições 

de ensino superior portuguesas, mas é uma prá-

tica transferível, na medida em que os indicado-

res em causa, com eventuais ajustes à realidade 

das instituições e à sua própria cultura interna, 

são transversais a praticamente todos os cursos 

de ensino superior.   Na realidade os indicadores 

em causa já são pedidos em alguns processos 

de avaliação/acreditação externa, ou fazem par-

te do conjunto de estatísticas solicitadas anual-

mente pelos organismos oficiais. O que é feito 

neste contexto é uma compilação nas dimen-

sões Ingresso, Processo Educativo e Eficiência 

Formativa, que permite acompanhar e monito-

rizar os cursos anualmente, por oposição a ava-

liações/acreditações pontuais, permitindo assim, 

uma atuação precoce em situações identificadas 

como menos favoráveis ou a melhorar.»
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Inquéritos Pedagógicos - Análise da Qualidade de Ensino na FMH
Rui Claudino

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

rclaudino@fmh.ulisboa.pt

Descrição 

Apreciação da qualidade do desempenho do-

cente na FMH, através dos inquéritos pedagógi-

cos.  No âmbito Conselho Pedagógico (CP) da 

FMH, decidiu-se aperfeiçoar o processo dos in-

quéritos pedagógicos (IPs), através de uma apli-

cação web proprietária.  Esta mudança procurou 

implementar vários objetivos: melhorar o acesso 

dos alunos aos IPs; automatizar o tratamento 

dos dados, diminuir o tempo entre respostas e 

resultados; dar a conhecer os resultados de for-

ma transparente a todos os intervenientes (do-

centes e discentes), aos órgãos de gestão (CP e 

Presidência) e ao público em geral; manter um 

registo histórico da apreciação individual de 

cada disciplina e docente; contribuir para uma 

avaliação mais objetiva da avaliação do desem-

penho docente, evitar a redundância de siste-

mas, permitir a integração e a interoperabilida-

de dos IPs, com outras aplicações web do CP; 

incorporar na FMH o conhecimento resultante 

deste processo.

Metodologia 

Aproveitando o questionário em suporte de pa-

pel, aplicado em anos anteriores, construiu-se 

um módulo web, no Portal do CP (aplicação web 

de apoio às atividades didáticas e pedagógicas), 

permitindo colocar o questionário online, atra-

vés de vários formulários web.  Os alvos foram os 

alunos dos cursos de licenciatura, dos cursos de 

mestrado e de alguns dos cursos de doutoramen-

to. O questionário era composto por 3 (três) par-

tes. Numa primeira parte os alunos efetuavam 

uma apreciação das disciplinas, relativamente 

a conteúdos e importância, para  sua formação. 

Seguidamente realizavam uma auto-avaliação 

da sua dedicação às disciplinas. Por fim, efetu-

avam uma apreciação do docente ou dos do-

centes, com responsabilidade na lecionação das 

disciplinas.

Descrição, implementação e 
maturidade

Após um semestre de testes, os IPs foram co-

locados em operação. Desde então, foram rea-

lizados em cada um dos semestres, durante os 

últimos dois anos.  A aplicação web foi desenvol-

vida recorrendo a uma framework MVC proprie-

tária, criada em PHP. O motor de base de dados 

escolhido foi o MySQL. Como servidor web foi 

utilizado o Apache. Todas estas tecnologias fo-

ram instaladas nos servidores da FMH.  A gestão 

e manutenção dos IPs foi feita por uma aplica-

ção de back-office.  O tratamento dos dados é 

feito em tempo real, através do recurso às fun-

cionalidades estatísticas do MySQL.  A apresen-

tação online dos resultados é obtida através da 

utilização de uma “template engine”, para PHP, 

designada por Smarty. A impressão dos resulta-

dos é suportada por documentos PDF, gerados 

“on-the-fly”, recorrendo à classe FPDF.

Resultados práticos

Verificámos uma adesão significativa dos alunos, 

traduzida num maior número de respostas aos 

IPs.  O tempo de apresentação dos resultados 

foi drasticamente reduzido, pois o tratamento 

dos dados é calculado automaticamente e em 

tempo real;  Os resultados podem ser consulta-

dos pelo público em geral, pelos alunos, pelos 

docentes, pelos regentes, pelos coordenadores 

e pelos elementos do CP.  Os vários outputs, po-

dem contribuir para melhorar objetivamente a 

avaliação do desempenho dos docentes.

Transferibilidade da prática

Este processo foi utilizado nos vários cursos da 

FMH. Em primeiro lugar foi utilizado em todas as 

licenciaturas e depois nos cursos de mestrado. 

No último semestre do último ano foi já utiliza-

do nalguns cursos de doutoramento. O conhe-

cimento adquirido, permitiu a adaptação dos 

IPs a cursos breves e cursos de pós-graduação.  

Foram também feitas adaptações a inquéritos 

sobre a qualidade das instalações da FMH.  Nes-

te momento, está-se a aplicar o conhecimento 

adquirido, para o desenvolvimento de uma fra-

mework mais simples (lite), para responder a 

aplicações menos complexas, como é o caso 

dos inquéritos efetuados no âmbito do Obser-

vatório da Empregabilidade da FMH, sobre o em-

prego dos recém-licenciados da FMH.»
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Banco de Voluntariado da FLUL
Lília Aguardenteiro Pires

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

saa@fl.ul.pt

Descrição 

Nos dias de hoje as instituições de ensino su-

perior têm a responsabilidade de educar para o 

desenvolvimento sustentável e de estarem com-

prometidas com a construção de uma sociedade 

mais justa e igualitária. São, assim, o lugar privi-

legiado para uma educação que visa a aquisição 

de valores – cívicos, solidários, de justiça, de to-

lerância, e de respeito -, conhecimentos e com-

petências que ajudem os jovens a responder de 

forma consciente e informada aos problemas 

sociais, económicos e ambientais que afectam 

as suas condições de vida e da Sociedade. Se-

gundo UNESCO (2008) a educação de qualida-

de tem necessariamente que incluir e validar as 

aprendizagens adquiridas em contexto formal e 

informal, que favoreçam o respeito pelos direitos 

humanos e pela diversidade ambiente. Cada vez 

mais as instituições de ensino superior, nacio-

nais e estrangeiras, procuram facilitar e estimular 

a participação dos estudantes em acções volta-

das para o comprometimento das causas sociais, 

nomeadamente, em programas de voluntariado, 

como complemento da formação que recebem 

nas salas de aula. Consciente da sua responsa-

bilidade social e ética a Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa (FLUL) tem vindo a de-

senvolver o Programa de Voluntariado na FLUL. 

O presente projecto tem suscitado grande in-

teresse por parte de estudantes da FLUL como 

de outras unidades orgânica da Universidade de 

Lisboa e instituições de ensino superior da cida-

de de Lisboa. De modo a dar resposta à vontade 

dos estudantes, da FLUL e de outras escolas da 

UL, para integrarem iniciativas de voluntariado 

propomo-nos criar o Banco de Voluntariado da 

FLUL. Pretendemos com este projecto promover 

a prática do voluntariado através da divulgação 

de projectos existentes na ULisboa como em ou-

tras entidades especialmente vocacionadas para 

a ajuda humanitária, para o apoio a grupos so-

ciais ou etários especialmente necessitados ou 

carenciados, para a promoção do sucesso escolar, 

da cultura, do desporto e do ambiente.

Metodologia 

Criação de um Banco de Voluntariado que con-

gregue ofertas de voluntariado existentes na 

ULisboa como em outras entidades especial-

mente vocacionadas para a ajuda humanitária, 

para o apoio a grupos sociais ou etários espe-

cialmente necessitados ou carenciados, para a 

promoção do sucesso escolar, da cultura e do 

desporto; com propostas de voluntariado de es-

tudantes universitários, em particular da Facul-

dade de Letras ou de outras escolas da ULisboa.  

Descrição, implementação e 
maturidade

Numa primeira fase (implementação) pretende-

mos: - Criar um banco de voluntariado online 

onde se promova, divulgue e facilite o encontro 

entre a oferta e a procura de voluntários e insti-

tuições organizadoras; - Publicar mensal de uma 

newsletter com informações sobre entidades ou 

projectos no domínio do Voluntariado; - Orga-

nizar e dinamização do Curso de Voluntariado 

Universitário.  Numa segunda fase iremos mo-

nitorizar as actividades de voluntariado através 

de questionários de avaliação a voluntários e 

instituições organizadores; Numa terceira fase, 

 promover a certificação da participação em pro-

gramas de voluntariado reconhecidos pelo FLUL 

e avaliados positivamente  através de  emissão 

de um documento comprovativo e descritivo da 

atividade voluntária. Para os estudantes da FLUL 

esta certificação poderá ser integrada no respec-

tivo suplemento ao diploma, se para o efeito for 

validado o cumprimento do programa com res-

ponsabilidade, comprometimento e consequente 

avaliação positiva, com mínimo de Bom.

Resultados práticos

Proporcionar uma  resposta aos pedidos de par-

ticipação de voluntariado, de alunos da FLUL ou 

de outras escolas da ULisboa;  Facilitar e esti-

mular a participação dos estudantes em acções 

voltadas para o comprometimento das causas 

sociais, nomeadamente, em programas de vo-

luntariado, como complemento da formação 

que recebem nas salas de aula;  Fomentar a 

aquisição de competências comportamentais 

(soft Skills) através da participação em projectos 

de voluntariado; Promover o reconhecimento 

académico do trabalho voluntário através da sua 

certificação e creditação.

Transferibilidade da prática

No final do 1.º ano de implementação do pro-

jecto, em função dos resultados, esperamos que 

o reconhecimento da participação dos estu-

dantes em acções voltadas para o comprome-

timento das causas sociais, nomeadamente, em 

programas de voluntariado,  seja reconhecido e 

creditado pela ULisboa como complemento da 

formação que os estudantes recebem nas salas 

de aula, certificada e  integrada no respectivo su-

plemento ao diploma do estudante em todas as 

escolas da ULisboa.»
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Mentoring e Alumni Solidário
Ângela Pinto e Ana Rita Santos

Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa

aaa@iseg.utl.pt

Descrição 
Dentro das boas práticas de Qualidade do En-

sino e Investigação, queremos apresentar dois 

aspectos que se têm revelado cada vez mais 

eficazes. O primeiro respeita ao programa de 

MENTORING, com qual se pretende uma acom-

panhamento, aos alunos, efectivo durante o cur-

so e após a sua conclusão, por parte de antigos 

alunos, às suas primeiras actividades profissio-

nais. O segundo respeita ao apoio a alunos com 

dificuldades sócio-económicas para conclusão 

da sua formação. esta tems sido uma experiên-

cia que vem permitindo manter bons alunos em 

formação.

Metodologia 

Na primeira experiência de MENTORING, a me-

todologia utilizada é a de convite aos Antigos 

Alunos para Mentor e divulgação aos alunos 

para se candidatarem a Mentee. A aproximação 

para acompanhamento é feita em função das 

áreas de interesse em comum.  No programa 

de ALUMNI SOLIDÁRIO existe basicamente um 

Regulamento aprovado por uma comissão de 

acompanhamento que estabece as regras para 

aceitação das candidaturas.

Descrição, implementação e 
maturidade
Estas duas experiências têm, respectivamente a 

maturidade de 5 e 2 anos lectivos.

Resultados práticos
Podemos apresentar vários casos de sucesso a 

nível profissional, com estabilidade e progressão 

na carreira, digamos que mesmo de criação de 

líderes.  No programa de ALUMNI SOLIDÁRIO po-

demos garantir com qualidade que muitos bons 

alunos não teriam podido concluir o curso, no 

currículo usual sem a existência e criação deste 

programa.  Durante a apresentação indicaremos 

dados concretos.

Transferibilidade da prática
De facto podemos transmitir a nossa experiência 

de forma a apoiar outras instituições com estas 

boas práticas de qualidade no ensino e percur-

sos de formação.»



19

Avaliação da Satisfação dos Utentes dos Serviços do Técnico: resultados e ações de melhoria
Rui Mendes, João Fernandes e Alexandra Pontes

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

rui.mendes@ist.utl.pt

Descrição 

Esta iniciativa enquadra-se numa estratégia glo-

bal do IST para a promoção da melhoria con-

tínua do funcionamento dos serviços adminis-

trativos da escola. De acordo com os princípios 

instituídos pelo SIQuIST (Sistema Integrado de 

Gestão da Qualidade do Instituto Superior Téc-

nico), pretendeu-se com esta prática criar um 

instrumento de aplicação anual que avaliasse 

a satisfação dos utilizadores dos serviços do 

IST (internos e/ou externos à escola), com base 

numa metodologia validada a nível internacional 

e já testada na administração pública.

Metodologia 

Em 2011 foi criada uma estrutura de Suporte à 

Elaboração e e aplicação dos inquéritos na es-

cola (http://aep.ist.utl.pt/sei/sei/), com o objetivo 

apresentar um conjunto de princípios orienta-

dores e boas práticas para a elaboração e lança-

mento de inquéritos no IST, fornecendo conco-

mitantemente, suporte e consultadoria para esse 

mesmo objectivo. Suportada por um regulamento 

(http://aep.ist.utl.pt/files/sites/22/regulamento_

inqVersao-final1_03_05_2012.pdf), esta estrutu-

ra criou um modelo de avaliação da satisfação 

dos utentes dos serviços administrativos, cujas 

etapas foram as seguintes: 1 - desenvolvimento 

e adaptação do modelo de avaliação SERVPERF; 

2 - produção dos materiais de apoio à elaboração 

de inquéritos; 3 - divulgação da iniciativa com a 

apresentação do modelo e documentos de su-

porte aos serviços (diretrizes de atuação, indica-

dores obrigatórios, formulários, e regulamento); 

4 - lançamento do inquérito, inicialmente em 

forma de projeto-piloto com a colaboração de 

12 serviços com atendimento ao público (front-

-office), que incluiu a construção dos vários 

questionários on-line e validação das fichas me-

todológicas para cada serviço (bases de sonda-

gem e período de aplicação); 5 - Tratamento dos 

dados e produção do relatório.

Descrição, implementação e 
maturidade

Após a fase experimental em 2011 e 2012, de-

corre em 2013 o 3º ano desta iniciativa, onde se 

espera uma participação alargada dos serviços 

e seus utentes. Os principais obstáculos encon-

trados no 1º ano foram os seguintes: qualidade 

das bases de sondagem, e dificuldades na ela-

boração das fichas metodológicas e seleção dos 

indicadores opcionais.  A avaliação do 2º ciclo 

do modelo (correspondente a 2012), permitiu re-

centrar a necessidade de melhorias na reformu-

lação semântica de alguns dos indicadores, na 

sensibilização dos utentes para a participação no 

processo, e na melhoria das bases de sondagem, 

para além de se ter verificado um crescimento 

no número de estruturas avaliadas (12 para 23, 

estes correspondentes a 48% do total dos ser-

viços) e uma melhoria na definição de bases de 

sondagem próprias (disponível em 11 dos 23 ser-

viços avaliados).

Resultados práticos

Existe um relatório global de todos os serviços, 

que é divulgado publicamente, onde é possível 

perceber o nível de avaliação relativo de todos, 

quer global, quer por dimensão ou por indicador. 

Cada serviço recebe também uma ficha com os 

seus resultados, especificados por indicador, e 

com o registo das observações sugeridas pelos 

utentes para que possam ser iniciadas ações de 

melhoria concretas. A participação,  quer dos 

serviços, quer dos utentes, no sistema de ava-

liação criado tem aumentado em quantidade 

e qualidade, prevendo-se uma participação de 

cerca de 62% em 2013. Algumas das unidades 

corrigiram os problemas detetados no ano se-

guinte, com base nas observações efetuadas pe-

los utentes no âmbito da melhoria da qualidade 

dos procedimentos de internos.

Transferibilidade da prática

Esta prática baseia-se numa metodologia inter-

nacional, testada noutros serviços da adminis-

tração pública, devidamente adaptada ao caso 

da universidade, e que tem como dificuldade 

inicial a sensibilização das pessoas para a par-

ticipação  no sistema. Se para alguns a prática é 

totalmente nova, para outros já era realizada de 

acordo com um modelo próprio e que tem que 

ser adaptado, respeitando-se sempre as especi-

ficidades do serviço. Os dados que temos obtido 

são muito promissores, revelam um crescimen-

to nesta participação e uma disponibilidade dos 

serviços para agirem corretivamente. O modelo 

criado possui uma metodologia concreta, com 

procedimentos sistematizados e a sua aplicação, 

porque centralizada, não sobrecarrega as es-

colas em recursos humanos envolvidos na sua 

aplicação ou tempo disponibilizado.»
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A participação e visão do Staff/Pessoal Não Docente na promoção da Qualidade na 
Universidade de Lisboa
Ricardo Reis

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

rr@fl.ul.pt

Descrição 

Pretende-se com esta comunicação descrever a 

participação do pessoal não docente (PND) nos 

diversos processos de avaliação e promoção da 

Qualidade na Universidade de Lisboa e, simul-

taneamente, perceber a visão e impacto obtida 

nesta participação por este grupo profissional.

Metodologia 

1. Números e caracterização do PND e partici-

pação em % nos processos 2. Breve descrição 

cronológica dos processos de avaliação e Qua-

lidade na UL e a participação do PND 3. Gestão 

da Qualidade na Administração vs Qualidade no 

Ensino Superior  4. O Questionário “A satisfação 

do PND na UL – 2012”, uma boa prática.

Descrição, implementação e 
maturidade

a. Números e caracterização do PND e participa-

ção em % nos processos:

• Os 2 grupos profissionais que se destacam 

são os Técnicos Superiores e Técnicos de Ní-

vel médio/Assistentes Técnicos, o que vem 

demonstrar, face a anos anteriores, o resulta-

do de uma explícita  política de  contratação 

de  aumento de pessoal qualificado ao nível 

do PND. (mais competências, inovação,  au-

tonomia e especialização de funções).

• A média de idades em 31/12/2012 variava en-

tre os 46 e 48 anos. O PND demonstra ainda 

um perfil profissional com experiência com 

a continuidade das gerações mais novas, tra-

zendo inovação e criatividade para os vários 

sectores dos Serviços.

• A qualificação académica do PND centrava-se 

em 3 categorias: grau universitário (42%), En-

sino Secundário (30%) e Ensino Básico  (28%).

• Pessoal Não Docente (31 dez 2012) 2.425 

ULisboa.

b. Análise dos descritores de processos e do que 

era pretendido nos diversos “roteiros” e pro-

cessos:

• 1992-2004, nos vários processos de avaliação 

de cursos o contributo dos PND resumia-se 

ao fornecimento de dados e análise da sua 

perspectiva para os processos académicos.

• 2005, nos Standards and Guidelines for Qua-

lity Assurance in the European Higher Edu-

cation Area e na sua aplicação pelo CRUP 

não ocorreu nenhuma alteração no contri-

buto do PND nestes processos.

• 2006-2008, com a publicação “Política de 

Garantia de Qualidade da Universidade 

de Lisboa”, Aprovada pela Deliberação n.º 

58/2008 da Comissão Científica do Senado 

de 13 de Outubro, altera-se a análise prevista 

pelo PND, sendo introduzidos Referenciais 

de avaliação da política de gestão técnico-

-administrativa (caracterização de PND, sis-

tema organizacional, sistema envolvente e 

de comunicação).

• 2009 desde, os trabalhos do GGQ, promo-

veram inquéritos e análise dos processos 

existentes, procurando a melhoria dos me-

canismos de suporte à decisão e reflexão. 

Esta mesma análise foi efectuada na avalia-

ção EUA.

• 2011-2015, avaliação dos ciclos de estudo 

pela A3ES, para além dos dados gerais, intro-

duziu-se a discussão sobre o contributo do 

PND para o funcionamento dos ciclos de es-

tudos, articulação com a actividade docente, 

recursos existentes e necessários.

c. A Gestão da Qualidade nos Serviços e Admi-

nistração vs Quality in Higher Education:

• Em simultâneo com os processos de Garan-

tia da Qualidade no Ensino Superior, os ser-

viços avançaram com processos generaliza-

dos de gestão da qualidade existentes para a 

Administração Pública. Algumas instituições 

Universitárias e Politécnicas enveredaram 

pela sua certificação ao abrigo das normas 

ISO 9001 e diversas de  forma a proceder à 

certificação de alguns dos seus serviços. 

• Têm sido realizados esforços no sentido de 

produzir orientações para a aplicação das 

ISO 9001 na educação, traduzidos nomea-

damente nos documentos produzidos no 

âmbito do International Workshop Agree-

ment24 (24 IWA 2 (2007). Quality Manage-

ment Systems – Guidelines for the applica-

tion of ISO 9001:2000 in Education, os quais, 

tomando como base as referidas normas, 

promovem uma adaptação de terminologia, 

princípios e conceitos às realidades das or-

ganizações educativas. 

• O recurso a princípios da gestão da quali-

dade difundidos pela EFQM - European Or-

ganisation for Quality e pela CAF -Common 

Assessment Framework . (Ex: FMedicinaUL).

• A utilização de mecanismos: Balanced Score 

Card, Análise  SWOT,  etc.

• A utilização do SIADAP como mecanismo de 

gestão e de avaliação do desempenho num 

sistema integrado.

Resultados práticos

Um bom sistema de garantia da qualidade é si-

multaneamente uma ferramenta de gestão para 

a instituição e um sistema prático para a melho-

ria de actividades no dia-a-dia, (procedimentos 

e mecanismos) pelo que o trabalho com a qua-

lidade se não deverá reduzir a regras de inspec-

ção e controlo. Estes princípios são essenciais e 

existentes nos processos paralelos, ou sob outra 

perspectiva, integradores de Garantia da Quali-

dade  no ES. O meu ponto de vista é que de facto 

mecanismos de gestão dos Serviços e proces-

sos de qualidade e avaliação específicos do ES 

funcionam muitas vezes separados e de forma 

concorrencial.

Mas, na prática, não se excluem, são complemen-

tares a um Processo de Garantia da Qualidade  do 

ES, pelo que os Serviços /PND consideram  que:

• O sistema deverá estar bem integrado e fir-

memente articulado com os mecanismos de 

governação (direcção e gestão) da instituição;

• O sistema deverá gerar  a informação neces-

sária para a prossecução do seu propósito, 

e assegurar que a informação é analisada e 

disseminada aos níveis apropriados de res-

ponsabilidade e gestão;

• Deverão existir procedimentos para a utili-

zação do conhecimento obtido através do 

sistema na tomada de medidas direcciona-

das ao desenvolvimento e melhoria institu-

cional, monitorização e melhoria contínua;

• Tal como para os demais instrumentos de 

gestão, o sistema deverá ser avaliado inter-

namente e desenvolvido de acordo com as 

necessidades.
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Transferibilidade da prática

O Questionário “A satisfação do PND na UL – 

2012”3, uma boa práctica pelo Gabinete de Ga-

rantia da Qualidade da UL. 

Pretendeu-se apresentar um questionário si-

multaneamente conciso e abrangente, focando 

os diversos aspectos da actividade da UL e o 

respectivo grau de implicação do inquirido nas 

mesmas. Usou-se como referentes de qualidade 

os enunciados pela A3ES para as instituições de 

ensino superior, a saber:  1 - Definição da política 

e objetivos de qualidade, 2 - Definição e garan-

tia da qualidade da oferta formativa, 3 - Garantia 

da qualidade das aprendizagens e apoio aos es-

tudantes,  4 - Investigação e desenvolvimento,  

5 - Relações com o exterior, 6 - Recursos huma-

nos, 7 - Recursos materiais e serviços, 8 - Sis-

temas de informação, 9 - Informação pública, 

atualizada, imparcial e objetiva, 10 - Internacio-

nalização.

Taxa de resposta: N.º funcionários 1237, N.º total 

de respondentes 699, Taxa de resposta Total UL 

49,1% »

3 Link para o questionário “Satisfação PND UL-2012” 
http://qualidade.campus.ul.pt/publicacoes.

A participação e visão do Staff/Pessoal Não Docente na promoção da Qualidade na 
Universidade de Lisboa
Ricardo Reis

Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

rr@fl.ul.pt
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A Voz dos Alunos no ISEG
Vítor Ramos, Victor Lima  e Susana Anjos

Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa

qualidade@iseg.ulisboa.pt

Descrição 

A exposição tem por objectivo dar visibilidade 

à mensagem dos Alunos do ISEG nas diferentes 

formas como são inquiridos. A importância da 

experiência da integração e normalização de di-

ferentes tipos de Inquéritos existentes. Metodo-

logias de aplicação e tratamento dos Inquéritos 

aos Alunos. Análise e apresentação de resulta-

dos. Definição de acções de melhoria.

Metodologia 

Exposição oral e apresentação de slides.   A me-

todologia utilizada na aplicação e análise dos In-

quéritos Pedagógicos, dos Inquéritos anual aos 

Alunos, Inquéritos de empregabilidade, Inquéri-

tos de Mobilidade e Inquéritos no acesso.

Descrição, implementação e 
maturidade

Esta experiência tem já a prática de 3 anos lecti-

vos, com a introdução de melhorias sucessivas.

Resultados práticos

Divulgação dos resultados aos Alunos.  Elabo-

ração de Relatórios de análise dos resultados.  

Propostas de melhoria submetidas à Presidência 

do ISEG.

Transferibilidade da prática

A metodologia é aplicável a Instituições de En-

sino Superior, atendendo a que os métodos se 

vêm revelando bastantes adequados ao público-

-alvo, com boas taxas de adesão e participação.»
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Inclusão na ULisboa – os Estudantes com Necessidades Educativas Especiais
Ana Almeida Pinheiro e Lília Aguardenteiro Pires

Reitoria e Faculdade de Letras, Universidade de Lisboa

anaapinheiro@reitoria.ul.pt

Descrição 

A Universidade de Lisboa iniciou em 2011 uma 

série de esforços com vista a uma maior inclu-

são dos Estudantes com Necessidades Educa-

tivas Especiais (ENEE). O crescente ingresso de 

estudantes com estas características no ensino 

superior torna necessário um aprofundamento 

da reflexão sobre a educação inclusiva. Tornar 

a excelência inclusiva e promover a diversidade 

deve ser uma das metas de um ensino superior 

que se quer de elevada qualidade. Nos últimos 

dois anos deram-se passos importantes na Uni-

versidade de Lisboa e promoveram-se iniciativas 

no âmbito do apoio à inclusão dos nossos estu-

dantes. A comunicação a apresentar visa mapear 

sumariamente estas ações, divulgando as boas-

-práticas adotadas, mas o principal enfoque será 

apresentar iniciativas futuras sobre esta temática.

Metodologia proposta

Numa 1ª fase pretende-se criar um plano geral 

de inclusão de ENEE para toda a Universidade: 

Reformular a Rede de Apoio aos Estudantes com 

Necessidades Educativas Especiais, nomeada-

mente, a implementação do Estatuto ENEE em 

todas as Escolas da ULisboa e sua monitorização.  

Numa 2ª Fase pretende-se: Criar Gabinetes de 

Apoio em todas as unidades orgânicas, e even-

tualmente com um Gabinete Central; Elaborar 

um Manual/guia de boas práticas para ENEE na 

ULisboa; Promover reuniões temáticas sobre 

este assunto; Desenvolver acções de formação 

sobre a inclusão de ENEE dirigidas a estudantes, 

pessoal docente e não docentes; Desenvolver 

acções que promovam com qualidade a tran-

sição dos estudantes com NEE para o ensino 

superior; Obter financiamento para organizar 

seminários sobre os ENEE; Realizar do II Levan-

tamento Nacional dos Apoios a ENEE.

Resultados esperados

Uma melhor inclusão dos estudantes com NEE 

na ULisboa. Sensibilização de toda a comunida-

de académica para esta temática. Contribuir para 

a integração das pessoas com NEE na Sociedade. 

Contribuir para a diversidade e multiplicidade de 

experiências no ensino superior para todos os 

estudantes. Atingir um grau de excelência ini-

gualável no panorama nacional. Contribuir para 

a existência de um enquadramento legislativo 

nacional específico para este contexto educati-

vo, tal como existe para os níveis de ensino ante-

riores, e em outros países europeus, que possibi-

lite aos estudantes com condição de deficiência 

reivindicarem e verem asseguradas condições 

de aprendizagem e participação em igualdade 

de oportunidades.

Viabilidade de implementação

A ULisboa quer ser parte fundamental deste “pu-

zzle” e contribuir de forma proactiva para a in-

clusão no ensino superior. Terminado cada ano 

lectivo será feita uma avaliação do impacto das 

medidas implementadas através de: Questioná-

rios aos estudantes, docentes e pessoal não-do-

cente; Monitorização do número de estudantes 

assinalados com NEE; Levantamento das neces-

sidades identificadas.»
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Massive Open Online Courses (MOOC). Uma aposta estratégica para a ULisboa
Margarida Queirós e  Mário Vale

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Universidade de Lisboa

margaridav@campus.ul.pt

Descrição 

Massive Open Online Courses. Um fenómeno 

recente, dependente das redes sociais, de es-

pecialistas/académicos reconhecidos e uma 

coleção de recursos educativos de livre acesso 

on-line. Um MOOC não cobra taxas, não neces-

sita de pré-requisitos, a não ser o acesso à in-

ternet, não apresenta expectativas pré-definidas 

de participação e não exige acreditação formal. 

Baseia-se na participação ativa de várias cen-

tenas de estudantes que auto-organizam a sua 

participação de acordo com os objectivos de 

aprendizagem, conhecimento e interesses co-

muns. Os MOOC são uma oportunidade para 

a comunidade da UL – Coursera, edX, Udacity, 

são alguns exemplos de utilização de MOOC 

que envolvem grandes consórcios universitários 

internacionais. Apesar das críticas e desafios, se 

acreditarmos no seu poder multiplicador de que 

estamos à espera para entrar no modelo de en-

sino à distância?

Metodologia proposta

Para implementação dos MOOC aconselha-se 

uma fase experimental, na qual são oferecidos: 

1) MOOC correspondentes a disciplinas de for-

mação inicial; 2) MOOC que correspondam a dis-

ciplinas que tradicionalmente têm grande adesão 

por parte dos estudantes.

Resultados esperados

Estabelecimento de parcerias com universidades 

e com empresas de design, de vídeo, etc. Desen-

volvimento de bases de dados online: forma de 

obter informação detalhada sobre tudo o que 

acontece no campus, uma pool de dados para 

os estudantes usarem em pleno todas as po-

tencialidades que a universidade oferece. Se um 

estudante quer saber uma informação pergunta 

a um colega, a um antigo estudante, fala com 

um professor e um funcionário e se este aluno 

puder falar dez mil estudantes que o anteceder-

am? Alargamento de públicos e alunos. Chegar 

a estudantes que de outra forma não poderiam 

usufruir de um ensino universitário. Inovação e 

integração pedagógica: nova oferta educativa 

que contempla o envolvimento de toda a comu-

nidade universitária, desde os bibliotecários, o 

corpo docente, investigadores...

Viabilidade de implementação

Adaptação: os MOOC posicionam-se seriamente 

como um futuro possível para a educação supe-

rior; Harvard, Caltech, University of Texas, U.C. 

Berkely, Princeton, MIT entraram neste domínio, 

tiveram que adaptar os curricula, os recursos 

pedagógicos, a formação dos professores e de 

funcionários.  Financiamento: os MOOC surgem 

sem retorno financeiro; esta questão está a ser 

equacionada (caso de Harvard) através de estra-

tégias de licenciamento e taxas. Um MOOC pode 

ser usado por outras universidades que paguem 

um fee. Outra possibilidade é a de um utilizador 

individual, que não tem de ser um estudante, 

pagar uma inscrição (tipo modelo do itunes).  

Alunos: enquanto estratégia de angariação de 

estudantes, os MOOC ultrapassam a redução do 

modelo presencial, mediante a oferta on-line de 

algumas unidades curriculares.»
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Desenvolvimento de instrumentos de monitorização para a avaliação da qualidade da 
experiência formativa em programas de 3º ciclo na Universidade do Minho
Natércia Morais, Isabel M. Santos e Graciete Dias

Universidade do Minho

imsantos@reitoria.uminho.pt

Descrição 

A monitorização da qualidade no 3º ciclo de 

estudos apresenta especificidades próprias em 

relação a cursos de 1º e 2º ciclos, inerentes à or-

ganização do ciclo de estudos, às práticas de en-

sino e aprendizagem, à progressiva autonomia 

adquirida pelo estudante à medida que prosseg-

ue os estudos e ainda ao facto de, por norma, 

o estudante de 3º ciclo se encontrar numa fase 

mais avançada no ciclo de vida (tanto a nível 

pessoal como profissional) e para quem este tipo 

de formação poderá ter objetivos qualitativa-

mente diferentes e mais específicos. Pretende-

se conceber instrumentos de monitorização 

através de questionários de opinião que tenham 

estas especificidades em consideração.

Metodologia proposta

Pretende-se uma visão longitudinal tendo por 

base a auscultação organizada em 3 níveis distin-

tos: unidades curriculares (UC) do curso de dou-

toramento e tese; ciclo de estudos globalmente 

considerado (término da formação); e impacto 

do ciclo de estudos (2 a 3 anos após o término 

da formação). Visando a conceção e validação 

dos questionários, foi constituído um Grupo de 

Trabalho, coordenado pela Vice-Reitora para a 

Avaliação e Qualidade, e que integra docentes 

de áreas científicas distintas, um estudante, um 

antigo estudante recém doutorado e elementos 

dos Serviços para a Garantia da Qualidade. Está 

atualmente em desenvolvimento um exercício 

de aplicação experimental dos questionários 

propostos para o primeiro nível de análise (UC 

e tese), num número restrito de cursos de áreas 

científicas diferentes, com vista ao seu teste e 

afinação, prevendo-se a sua aplicação generali-

zada no corrente ano letivo de 2013/14.

Resultados esperados

Construção e validação de questionários de opin-

ião a nível de 3º ciclo, com o objetivo de: Carac-

terizar as experiências dos estudantes e dos do-

centes/orientadores relativamente à componente 

curricular do curso e à elaboração da tese; Ana-

lisar as perceções dos diplomados, no final da sua 

formação, sobre o funcionamento genérico do 

ciclo de estudos, quanto à sua organização e fun-

cionamento, ao desenvolvimento de competên-

cias e à supervisão, bem como questões orienta-

das à sua futura situação profissional; Caracterizar 

a situação profissional dos diplomados 2 a 3 anos 

após a conclusão do ciclo de estudos; Compilar e 

produzir informação de suporte aos processos de 

avaliação interna e externa.

Viabilidade de implementação

A UMinho dispõe de uma plataforma eletrónica 

para aplicação automática de questionários a um 

público predefinido, com garantia de anonimato 

na recolha de informação. A recente integração 

do 3º ciclo no sistema de informação facilita a 

delimitação do universo de respondentes, tanto 

estudantes como docentes. Assim, uma vez vali-

dado e ajustado o modelo de questionário, a sua 

implementação não levanta problemas especiais 

de viabilidade. Por outro lado, está operacional 

o processo de disponibilização da informação 

aos coordenadores e aos decisores académicos, 

tendo em vista a definição de estratégias que 

permitam potenciar e alargar o impacto positivo 

da formação e/ou tomar ações de melhoria.»
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A integração entre objectivos, sistema de informação e retroacção
Bruno Carapinha

Reitoria, Universidade de Lisboa

brunocarapinha@gmail.com

Descrição 

Um sistema interno de garantia da qualidade re-

quer uma integração feliz entre a definição de 

um quadro de objectivos e avaliação em cada 

serviço e sector, a construção de um sistema de 

informação que alimente e seja alimentado por 

esse quadro e a existência de mecanismos de 

retroacção da informação produzida, para evi-

tar a esterilidade do processo. Alguns dos erros 

mais frequentes são a concentração excessiva 

na construção de um sistema de informação tão 

perfeito quanto possível mas desligado das ne-

cessidades internas; ou a desarticulação entre a 

informação produzida e os órgãos de governo, 

criando mecanismos de retroacção ineficazes 

ou paralelos à governação da instituição. A apre-

sentação discute e propõe a tripla hélice entre 

quadro de objectivos e avaliação - sistema de 

informação - retroacção como o motor de um 

sistema interno de garantia da qualidade da Uni-

versidade de Lisboa bem sucedido.

Metodologia proposta

A criação de um sistema de informação deve 

envolver os sectores de actividade da institui-

ção de forma progressiva. Esse processo faz-se 

incluindo os actores de cada sector, tendo em 

conta as necessidades de informação requeridas 

externamente, mas especialmente considerando 

as necessidades internas, alinhadas com o plano 

estratégico da organização e com a actividade 

corrente. Considerados os elementos a montan-

te (ou seja, o quadro de objectivos e avaliação, 

as necessidades internas), é preciso que a con-

cepção do sistema de informação contemple 

também mecanismos de retroacção eficazes e 

que possam gerar novas perguntas ao sistema 

de informação, alimentando-se dele e reestrutu-

rando-o. Um processo deste tipo implica definir 

sectores prioritários e uma construção progres-

siva do sistema, em vez de criar um sistema one-

-fits-all.

Resultados esperados

Uma implementação progressiva, de que dare-

mos exemplos, garante uma construção ajus-

tada à cultura organizacional da instituição, ao 

mesmo tempo que permite que a aprendizagem 

com as experiências num sector possa influen-

ciar a organizar a garantia da qualidade num ou-

tro sector. A nossa expectativa é que o primeiro 

sector coberto pela garantia da qualidade seja 

a área académica, quer pelas pressões dos par-

ceiros internos (os estudantes, as organizações 

estudantis) e dos parceiros externos (o Estado, a 

A3ES, os media, os empregadores), quer por ser 

o sector com maior visibilidade, dados acumu-

lados e experiência em processos de avaliação 

e acreditação.

Viabilidade de implementação

Esta lógica requer um compromisso da institui-

ção, desde o topo até à base, com as questões 

da avaliação e da qualidade. Mesmo na ausência 

de um sistema de garantia da qualidade ou de 

um sistema de informação integrado, podem ser 

desenvolvidas, sector a sector, experiências de 

auto-avaliação e retroacção das actividades da 

instituição. O processo que propomos é viável, 

como demonstram as experiências de outras 

instituições. Mas tal implica que os resultados 

dos processos não fiquem fechados nos órgãos 

específicos da garantia da qualidade (Conselhos 

de Qualidade ou comissões de acompanhamen-

to) e consigam permear o tecido do governo da 

instituição.»
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Por onde não ir - Indicadores, Manuais e Qualidade da Gestão no Ensino Superior
Fernando Duarte Pereira

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

fpereira@fmh.ulisboa.pt

Descrição 

A Filosofia da Gestão da Qualidade (GQ) está 

cheia de receitas, passos e chaves para mudar 

procedimentos, hábitos e culturas para o Suces-

so da Qualidade. Mas neste caminho “milagroso” 

ascendente, também são enumerados “pecados 

mortais” e erros clássicos a evitar4. Sendo a GQ 

uma questão de aprendizagem e mudança de 

hábitos, de pessoas, transformadas por forças 

sociais, pretendo nesta comunicação propor um 

“trabalho de pensar” sobre as previsíveis formas 

de “tropeçar e cair” num futuro percurso de es-

calada da Gestão interna da Qualidade nas IES 

(Instituições de Ensino Superior) públicas. Como 

título alternativo desta comunicação podería-

mos propor: As Formas de errar mais frequentes 

para não alcançar o Sucesso Total da Qualidade 

ou Ideias para prevenir erros e maus hábitos no 

caminho de ascensão da Universidade para as 

suas Qualidades.

Metodologia proposta

Propõe-se criar oportunidades de aprendiza-

gem para as IES públicas, para os seus atores e 

agentes. Esta comunicação pretende transmitir 

um trajeto de reflexão pessoal, de alguém, que 

acompanhou esta última fase, na tentativa de 

desenvolvimento da Qualidade na Universidade 

Pública portuguesa, com interesse em estudar 

os erros (“quedas”) e as incongruências (“maus 

caminhos”), com a mesma seriedade com que se 

estudam as boas soluções nas ciências da gestão 

da qualidade de produção, processamento e ser-

viços, neste caso de Ensino Universitário Público.

Resultados esperados

As IES e os seus órgãos de gestão (OG) previ-

sivelmente sofrerão de alguns erros ou “males”, 

com os seguintes sinais e sintomas: Ilusão do 

multi-controlo, acompanhada por falta de cons-

tância no rumo ao planear serviços sustentá-

veis, para assegurar felicidade e emprego; Febre 

do curto prazo e da sobre reação ao incentivo; 

Avaliação do desempenho restrita aos objec-

tivos, mais fáceis de medir nos resultados, sem 

dar os métodos ou recursos para os alcançar; 

Confundirão Clientes com Parceiros-Chave no 

modelo de negócio das IES públicas, confronta-

do com o ensino privado; Abusarão dos dados e 

da informação visível na tomada de decisão, sem 

considerar “o que não se sabe” ou “não pode ser 

sabido”; Sofrerão de uma percepção da Qualida-

de enviesada por hierarquia académica - Top-

-Down; Previsível falência dos sistemas nervosos 

de informação, devido ao paradoxo da escolha, 

onde mais informação pode ser “menos” e não 

mais; Restará a gestão de grupos de interesses, 

por falta e desagregação de verdadeiras “equi-

pas”; Sofrerão mais de aversão à perda do que 

com ganhos desperdiçados; Rigidez articular e 

reinvestimento crónico em custos irrecuperá-

veis; Perda de Memória, por incapacidade de 

selecionar atempadamente a informação críti-

ca; Incapacidade de soltar “lastro”, transportando 

“pesados” erros.

Viabilidade de implementação

Para se evitarem os “erros” esperados, torna-se 

necessário prever “os piores cenários”, atender aos 

sinais e sintomas acima referidos e criar contra-

-medidas, desenvolvidas inicialmente numa me-

todologia de Brainstorming, onde todos os con-

tributos terão direito a entrar, numa primeira fase. 

Aqui vão alguns, sobre a forma de sugestões: 

- “Happy Hour Qualidade”- Criar tempos e espa-

ços de debate, prazerosos, agradáveis para en-

contro e troca de experiências no âmbito da UL;  

- Necessidade de estabelecer metodologias trans-

versais de análise, com indicadores “de mínimo 

denominador comum”, de base qualitativa5, 

apoiadas num Sistema Informação (SI) WEB, de 

lógica “menos é mais”; 

- Facilitar o acesso partilhado a ferramentas des-

materializadas, para uniformização de procedi-

mentos e partilha real de recursos;

- Aprendizagem institucional - Criar um “Grupo 

de lições aprendidas na UL”, para que os mes-

mos erros na GQ não sejam repetidos e a “UL 

aprenda”; 

- Criar uma Cultura de Qualidade de base voluntá-

ria, estruturada no benefício mútuo, Bottom-up; 

- Dar “independência” de ação aos Conselhos de 

Qualidade, separando-os, na medida do possí-

vel, da Autoridade Académica instituída;

- “Vacina da Qualidade”: Inoculações através de 

ações concretas conduzidas através de pro-

cessos caracterizados pela Determinação nos 

4 Goetsch, D.L.; Davis, S. B. (2006). Quality Manage-
ment - Introduction to Total Quality Management for 
Production, Processing, and Services (5 ed.). Pearson 
Education International.

5 Pitney, W.; Parker, J. (2009). Qualitative Research in 
Physical Activity and the Health Professions. Human 
Kinetics. eBook.

propósitos e finalidades, com forte base de 

Educação, que resultem em Implementações 

concretas. 

As vias para ascender às várias formas de finali-

dades da Qualidade são múltiplas. Em termos de 

orientação e organização futuras, importa saber 

que caminhos não tomar, porque não há uma 

via única, nem tão pouco, um destino único co-

mum (cume). Não precisamos de ter a via única, 

“o percurso correto”, nem de temer em excesso 

“pecados mortais”, porque nos paralisa, temos 

sim é que refletir seriamente, e de forma ver-

dadeiramente participada, realizar “Ações boas”, 

objectivas e mensuráveis...pequenos passos, 

sentindo os apoios, “destrepáveis” (com hipótese 

de retrocesso) para longos percursos e planea-

das ascensões.»
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Descobrir o que falta fazer
Paulo Quental, João Pires Ribeiro e Rui Teixeira Silva

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

pires.ribeiro@cp.ist.utl.pt

Descrição 

É necessária uma abordagem sistemática no 

estudo das práticas de qualidade do ensino su-

perior. Para se saber para onde evoluir há que 

fazer muitas perguntas, e esse é o nosso obje-

tivo. Faltará um sistema de avaliação integrado 

de todos os sistemas existentes numa academia 

fazendo com que finalmente seja possível a im-

plementação de Bolonha em toda a sua pleni-

tude. A reforma que promove vai bastante além 

da redução de tempos letivos ou da eliminação 

de unidades curriculares. Existem em Portugal 

escolas que cumprem a recolha de informação 

isolada para cada caso, de forma exímia. É ne-

cessário compreender ou relembrar os objetivos 

do ensino superior, entre outros tantos que as 

Academias puxaram para si, tornando-se estru-

turas complexas que tornam o seu processo de 

avaliação uma atividade complexa e desafiante.

Metodologia proposta

Criação de uma política de avaliação integra-

da do sistema de ensino superior. Utilização de 

exemplos positivos e concretos e a partir destes 

criar uma preocupação sistémica com a neces-

sidade de aferir e a coragem de assumir a mu-

dança. Criar a sensação, entre os membros de 

cada academia, de necessidade de um sistema 

que permita aferir não apenas casos locais, mas 

também a realidade como um todo. Definir mui-

to claramente os objetivos de avaliação e uma 

mensagem dogmática “Os princípios de Bolonha 

vão além do que já foi feito”.

Resultados esperados

Obter uma resposta que seja sentida por todo o 

sistema de ensino superior, não sendo limitado a 

um nicho de escolas mais preparadas ou motiva-

das. Só com o cumprimento da premissa anterior 

se atingirá um Ensino mais equilibrado, não mais 

homogéneo. Escolas com qualidade superior, ca-

pazes de passar conhecimento e ao mesmo tem-

po preparar os seus estudantes para os desafios de 

uma vida profissional ou científica dinâmica e de 

excelência. Continuação da adequação a Bolonha 

e dessa maneira cumprir a adequação: de alguns 

docentes perante a atividade pedagógica; currícu-

los e programas aos novos tempos. Estímulo à mo-

bilidade intra-escola, intra-universidade, intrapaís, 

intracontinente. Alteração da mentalidade estrutu-

rante da avaliação docente, através do incentivo e 

estímulo da vertente docente e de Professor.

Viabilidade de implementação

Tendo a perfeita noção de que para qualquer in-

trodução de mudança há que vencer a inércia 

associada, é possível a introdução de uma men-

talidade distinta e de alterações significativas à 

vida quotidiana das escolas. Uma das dificulda-

des passa pela complexidade do sistema ensino 

superior que, torna necessária o consumo de 

recursos para a implementação de um sistema 

de avaliação integrado. Pela introdução de uma 

nova dinâmica existirá o interesse nas relações 

entre escolas e o tecido empresarial, criando um 

clima de proximidade e de necessidade simbió-

tica que muito apreciará uma mudança de estig-

ma. Haverá certamente, além de inércia, forças 

de atrito mas que pela força da razão não impos-

sibilitarão a implementação de resultados.»
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Assurance of Learning (AOL)
José Manuel Zorro Mendes

Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa

zorro@iseg.utl.pt

Descrição 

Definição de Learning Goals (LG) para os dife-

rentes cursos do ISEG, em consonância com a 

missão da Escola. Implementação e avaliação 

desses LG.  Esta prática é enquadrada pelos pro-

cessos de acreditação e autoavaliação em curso 

no ISEG.

Metodologia proposta

Definição de LG para os diferentes cursos do 

ISEG. Desagregação desses LG em Learning Ob-

jectives (LO). Definição de medidas de avaliação 

direta e indireta dos LO. Implementação de todo 

o processo, recolha e análise dos resultados. 

Consequências para o ensino no ISEG.

Resultados esperados

O objetivo último da AOL é a melhoria do ensino 

nos diferentes cursos do ISEG, detetando fragi-

lidades e propondo ações para as ultrapassar. 

Também se pretende uma melhor adequação 

entre os objetivos do ensino e a missão do ISEG.

Viabilidade de implementação

A implementação do processo da AOL encon-

tra-se em curso no ISEG e já foi amplamente 

testado em diversas escolas internacionais do 

ensino superior.»



32

Perspectivas dos estudantes acerca das boas práticas no processo de ensino/aprendizagem
Mariana Pereira, Lina Robalo e Eduardo Cruz

Escola Superior Saúde, Instituto Politécnico de Setúbal

mariana.pereira@ess.ips.pt

Descrição 

Considerando a importância da recolha da in-

formação junto dos estudantes na avaliação do 

processo de ensino e aprendizagem, o Sistema 

de Garantia da Qualidade desenhado e imple-

mentado pela Unidade de Melhoria Contínua 

e Conselho Pedagógico da Escola Superior de 

Saúde – ESS desde 2010-2011, baseou-se nos 

resultados dos inquéritos aos estudantes, nos 

indicadores de sucesso / insucesso / retenção / 

abandono e em todo um conjunto de processos 

e ações, utilizando diferentes tipos de critérios 

e indicadores (quantitativos e qualitativos) e en-

volvendo a participação dos diferentes atores. 

Este sistema, considerando os seus produtos, 

permite um contributo para a melhoria continu-

ada das atividades de ensino aprendizagem nos 

Cursos de Licenciatura - CL da ESS, no entan-

to, a informação resultante do mesmo, após o 

primeiro ano de implementação, não permitiu 

identificar situações de boas-práticas a serem 

disseminadas.

Metodologia 

O Conselho Pedagógico propôs a criação de 

outro mecanismo no sistema que permitisse 

identificar as situações de boa prática nos cur-

sos, designadamente, que os estudantes fossem 

ouvidos relativamente às experiências de apren-

dizagem que destacam como facilitadores do 

seu processo de aprendizagem e sucesso aca-

démico. Com o objetivo de explorar a experiên-

cia e perspetiva dos estudantes acerca das boas 

práticas no processo de ensino-aprendizagem, 

desenvolveu-se um estudo qualitativo com a 

participação de uma amostra teórica de 12 es-

tudantes, de todos os cursos de licenciatura mi-

nistrados na ESS-IPS, utilizando como método, 

o grupo focal. O estudo teve o parecer positivo 

da Comissão Especializada de Ética em Investi-

gação da ESS.

Descrição, implementação e 

maturidade

Na análise temática realizada a partir dos contri-

butos dos estudantes, participantes nos grupos 

focais, identificaram-se quatro temas que tra-

duzem “boas práticas” no processo de aprendi-

zagem e sucesso académico, na perspetiva dos 

estudantes: 1) O suporte à aprendizagem dos 

estudantes; 2) O desenvolvimento de compe-

tências para aprender; 3) O desenvolvimento 

de uma atitude proactiva e comprometida com 

a aprendizagem por parte dos estudantes; 4) A 

interação docente – discente.

Resultados práticos

Este estudo veio demonstrar que, a coerência 

entre os princípios subjacentes aos planos de 

estudo em vigor nos CL da ESS e as estratégias 

de ensino aprendizagem adotadas pelos docen-

tes são já consideradas uma prática comum, de-

monstrativa da coerência e da união entre o cor-

po docente, não sendo por isso alvo de destaque 

por parte dos estudantes. Destacando-se sim, 

o que consideram serem aspetos fundamen-

tais de suporte à aprendizagem sendo estes de 

Natureza Organizacional – como a informação 

documentada nos manuais/guias das unidades 

curricular/módulo que facilita a organização das 

prioridades de estudo e aprendizagem e a ges-

tão do tempo e, de Natureza Relacional, assente 

na proximidade, disponibilidade, flexibilidade e 

respeito mútuo, associado à promoção de um 

ambiente dinâmico e de uma prática regular de 

feedback é considerada pelos estudantes como 

essencial para desenvolver um ambiente positi-

vo na sua aprendizagem.

Transferibilidade da prática

O conhecimento produzido por este estudo 

contribuiu para a identificação de práticas peda-

gógicas de mérito, nos diferentes cursos de li-

cenciatura da ESS, na perspetiva dos estudantes. 

Esse conhecimento será posteriormente agrega-

do num portefólio de boas práticas e dissemina-

do à comunidade académica da ESS-IPS.»
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Avaliação da supervisão da investigação doutoral: Contributos para melhorar a sua 
qualidade
Ana Vitória Baptista

Universidade de Aveiro

ana.vitoria@ua.pt

Descrição 

Comummente referida como orientação cien-

tífica de doutoramento, a supervisão da in-

vestigação doutoral, de cariz eminentemente 

processual, é entendida como um dos fatores 

mais importantes que determina a persistência 

no doutoramento e as taxas de conclusão (Lee, 

20086, 20127; Mainhard et al, 20098; Murphy, Bain 

& Conrad, 20079). Face à existência de um vazio 

teórico-conceptual e empírico no contexto in-

vestigativo português, um estudo de caso (com 

abordagens qualitativa e quantitativa) foi realiza-

do na Universidade de Aveiro (UA) com o obje-

tivo de construir um referencial de qualidade, na 

‘corporização’ dos perfis de qualidade dos mem-

bros da díade supervisiva, pela identificação de 

competências transversais e supradisciplinares. 

Assim, um referencial integrado de qualidade foi 

desenhado, assim como um sistema articulado 

de competências referente aos perfis de qualida-

de. Tendo-se envolvido e sistematizado os con-

tributos da comunidade académica da UA na de-

finição da qualidade deste fenómeno (apesar de 

ser um estudo de caso, generalizações analíticas 

poderão ser realizadas), urge desenhar-se um 

sistema de avaliação e monitorização relativo à 

supervisão da investigação doutoral. Assim, face 

ao desenho e dimensão que esse sistema poderá 

patentear, ele deve ser integrado numa estrutura 

específica, de tendência europeia: a Escola Dou-

toral. Para o desenho do sistema de avaliação e 

monitorização, partimos dos seguintes pressu-

postos: (i) a avaliação não deve ser acrítica, não 

devendo sustentar-se “em aparelhos e indicado-

res estatísticos” e que apenas contribuam “para 

a intensificação do processo de coisificação or-

ganizacional” (Correia, 2010, p.46710); (ii) os con-

ceitos de avaliação e qualidade devem implicar, 

conjuntamente, uma cultura institucional base-

ada em princípios de consciência (meta-)crítica 

direcionada para a melhoria constante, para o 

desenvolvimento, para o bem comum e para a 

transformação (Demo, 200311; Harvey & Green, 

199312; Houston, 200813, Zhao, 200314).

Metodologia proposta

Ao desenharem-se e colocarem-se em prática 

dispositivos que avaliem e monitorizem a prá-

tica supervisiva doutoral, dever-se-á considerar 

a sua natureza processual, flexível e adaptável a 

vários contextos. Assim, o sistema de avaliação 

e monitorização deve servir intentos (i) de ‘feed-

back’ e de ‘feed-forward’, (ii) de âmbito sumativo, 

orientado a tomada de decisões, e de âmbito 

formativo, orientado para o desenvolvimento/

otimização do processo (Henkel, 199815), e (iii) 

de autorregulação dentro da própria instituição 

e como avaliação externa.  Consequentemente, 

o sistema de avaliação e monitorização terá de 

prever várias fontes de informação que permi-

tam obter uma visão de 360o do processo, de 

modo a poder desenhar-se atividades de resolu-

ção de problemas e/ou de melhoria (no sentido 

do ‘empowerment’) em tempo útil. Assim, como 

instrumentos poder-se-iam operacionalizar:

(i) questionários dirigidos à díade supervisiva 

que abordem não apenas competências supra-

disciplinares e transversais, mas também com-

petências disciplinares; (ii) relatórios da díade su-

pervisiva com uma determinada periodicidade; 

e (iii) entrevistas de conclusão/saída dirigidas aos 

mesmos elementos.

Resultados esperados

Os resultados permitirão um desvelamento de 

práticas e experiências, que ainda se encontram 

imersas em silêncios. Por conseguinte, uma dis-

cussão transparente e aberta poderá ser estimu-

lada, não só na comunidade académica sobre a 

forma como decorre o processo, mas também 

entre díade (ou equipa) supervisiva.  De acor-

do com as dimensões que constariam em cada 

um dos instrumentos do sistema de avaliação e 

6 Lee, A. (2008). How are doctoral students supervised? 
Concepts of doctoral research supervision. Studies in 
Higher Education, 33(3), 267-281.

7 Lee, A. (2012). Successful Research Supervision: Ad-
vising Students Doing Research. London: Routledge.

8 Mainhard, T., Rijst, R. van der, Tartwijk, J. van, & Wub-
bels, T. (2009). A model for supervisor-doctoral stu-
dent relationship. Higher Education, 58, 359-373.

9 Murphy, N., Bain, J., & Conrad, L. (2007). Orientations 
to research higher degree supervision. Higher Edu-
cation, 53, 209-234.

10 Correia, J.A. (2010). Paradigmas e cognições no cam-
po da administração educacional: das políticas de 
avaliação à avaliação como política. Revista Brasileira 
de Educação, 15(45), 456-467.

11 Demo, P. (2003). Educação e Qualidade. Campinas: 
Papirus Editora.

12 Harvey, L., & Green, D. (1993). Defining quality. Asses-
sment & Evaluation in Higher Education, 18(1), 26p.

13 Houston, D. (2008). Rethinking quality and improve-
ment in higher education. Quality Assurance in Edu-
cation, 16(1), 61-79.

14 Zhao, F. (2003). Transforming Quality in Research 
Supervision: A knowledge-management approach. 
Quality in Higher Education, 9(2), 187-197.

15 Henkel, M. (1998). Evaluation in Higher Education: 
Conceptual and epistemological foundations. Euro-
pean Journal of Education, 33(3), 285-297.

monitorização, cremos, ainda, que os resultados 

poderão ser reveladores de: (i) (des)ajustamen-

tos entre estilos supervisivos, no que concerne 

à díade supervisiva, designadamente nas verten-

tes investigativa, intelectual, social, emocional, 

intrapessoal; (ii) expectativas atribuídas por cada 

membro da díade, nomeadamente em termos 

de papéis, deveres, direitos e responsabilidades 

de cada um dos elementos, para além de aspe-

tos relacionados com o percurso investigativo; 

e (iii) pressões, dificuldades e sucessos sentidos 

por cada membro.   Assim, com base nos resul-

tados, propostas específicas de ação poderiam 

ser desenvolvidas. Em particular, propostas de 

programas de formação de cariz mais específico, 

dirigidos a estudantes e supervisores de douto-

ramento (a par de outros de âmbito supradisci-

plinar e transversal), poderão ser desenhados de 

forma a ultrapassarem-se dificuldades e otimi-

zar-se o processo supervisivo.

Viabilidade de implementação

Como mencionámos previamente, para colocar 

em prática o sistema de avaliação e monitoriza-

ção desejável, é necessário que uma estrutura, 

como a Escola Doutoral, esteja ‘apetrechada’ de 

recursos humanos que permitam dar resposta 

aos resultados em tempo útil. Para isso, dever-

-se-ão considerar e ponderar questões simul-

taneamente individuais (relativas à díade su-

pervisiva) e coletivas (de âmbito institucional). 

Portanto, deverá haver da parte da instituição e 

órgãos de gestão um compromisso e um esfor-

ço, também de âmbito financeiro, para colocar 

em prática um sistema que possa ir ao encontro 
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das premissas relativas à avaliação e qualidade 

que enunciámos anteriormente. Caso contrário, 

poder-se-á questionar: para que serve um siste-

ma de avaliação e monitorização que não ‘serve’ 

os sujeitos para quem está construído?  Inclusi-

vamente, a um nível mais praxiológico, poderá 

haver relutância, tanto por parte de superviso-

res como respetivos estudantes, em participar 

em questionários e/ou em escrever relatórios 

em que exponham o processo que experien-

ciam, mesmo com efeitos formativos. Porém, 

esta cultura de reflexão e exposição tem de ser 

cultivada. Para além disso, o rácio cada vez mais 

elevado do número de doutorandos por supervi-

sor torna a aplicação de um sistema de avaliação 

e monitorização, como o que descrevemos, de 

difícil operacionalização. Todavia, novamente, 

este facto levanta questões sobre a qualidade 

experienciada por supervisores e estudantes de 

doutoramento sobre o processo e, portanto, a 

urgência de se desenhar um sistema avaliativo 

ambicioso.»

Avaliação da supervisão da investigação doutoral: Contributos para melhorar a sua 
qualidade
Ana Vitória Baptista

Universidade de Aveiro

ana.vitoria@ua.pt
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Boas Práticas Pedagógicas no Ensino Superior
Ana Agante Lucas, Isabel Cristina Gonçalves e Ana Lúcia Coelho

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

ana.a.lucas@ist.utl.pt

Descrição 

O sistema de garantia da Qualidade das Unida-

des Curriculares inventaria semestralmente a 

descrição dos docentes das suas boas práticas 

pedagógicas. Com base na informação recolhida 

foram identificados 6 perfis de docência, realiza-

das entrevistas em profundidade aos docentes 

excelentes e desenvolvido um estudo de caso às 

práticas pedagógicas utilizadas numa UC. A cor-

reta identificação das boas práticas de docência 

é tanto complexa quanto inovadora, a proficui-

dade de um instrumento de apoio à docência, 

como um Manual de Boas Práticas Pedagógicas, 

exige em primeiro lugar a existência de defini-

ções claras das práticas de docência, o desen-

volvimento de medidas que avaliem com rigor 

a eficácia dessas práticas, e a aposta em canais 

de disseminação e generalização das ações que 

efetivamente se revelem boas práticas.

Metodologia 

As práticas descritas pelos docentes foram ini-

cialmente sujeitas a uma análise de conteúdo 

e categorizadas de acordo com os referenciais 

teóricos do Chickering e Gamson (1987) e do 

Biggs e Tang (2007). Foi aplicado um inquérito 

por questionário a todos os docentes excelentes, 

cujas respostas foram sujeitas a uma análise de 

clusters hierárquica que permitiu a identificação 

de 6 estilos-tipo de docência. As entrevistas rea-

lizadas, e suportadas por um guião de entrevis-

ta permitiram a recolha qualitativa de dados, e 

o estudo de caso à UC de Análise Complexa e 

Equações Diferenciais contribuiu para o conhe-

cimento aprofundado e integrado das implica-

ções e consequências da implementação de 

boas práticas pedagógicas numa UC. Foi ainda 

realizada uma análise detalhada das característi-

cas das páginas on-line das UC.

Descrição, implementação e 
maturidade

O trabalho em torno do Manual de Boas Práti-

cas Pedagógicas corre desde o ano letivo de 

2008/09, estando o seu desenvolvimento sujei-

to ao quadro de ação do Conselho Pedagógico 

do IST. Ao longo destes 5 anos a investigação 

desenvolvida e o conhecimento adquirido ci-

mentaram o projeto, tornando incontestável a 

necessidade das instituições de ensino superior 

debruçarem-se sobre as práticas pedagógicas 

implementadas pelos seus docentes e avaliar re-

flexivamente a eficácia e alinhamento das mes-

mas com os objetivos pedagógicos da escola. O 

trabalho realizado, faz parte da cultura de quali-

dade do IST, e é desenvolvido em conjunto com 

os docentes, Conselho Pedagógico e Núcleo de 

Estatística e Prospetiva criando ferramentas de 

utilidade prática, mas fortemente fundamenta-

das na teoria das boas práticas pedagógicas.

Resultados práticos

Inclusão de práticas pedagógicas nos Relatórios 

de Docência que facilite a identificação, análise 

das práticas utilizadas e tomada de consciência 

pelos docentes das práticas passíveis de imple-

mentação; no desenvolvimento de uma página 

de Recursos para a docência integrada na página 

do QUC e que reúne e apresenta todo o traba-

lho desenvolvido em torno do tema das boas 

práticas, apresentado aos docentes o estado da 

arte das práticas pedagógicas; na construção 

de formações e seminários para docentes que 

têm como objetivo desenvolver ou aprofundar 

conhecimentos e técnicas que melhorem as 

práticas pedagógicas; apoio individualizado e 

personalizado a docentes que queiram introdu-

zir novas práticas pedagógicas nas suas UC’s; a 

atribuição de um diploma aos melhores docen-

tes excelentes, entregue em cerimónia pública.

Transferibilidade da prática

Embora o objeto de estudo deste projeto de boas 

práticas pedagógicas se foque nas práticas utili-

zadas por docentes da área da engenharia, ciên-

cia e tecnologia, a metodologia de identificação 

e disseminação de boas práticas pedagógicas 

desenvolvida poderá ser implementada e, qual-

quer área de conhecimento, desde que adapta-

da aos objetivos, e realizada a devida adaptação 

aos instrumentos de recolha de dados, e abor-

dagem ou comunicação com os docentes, uti-

lizadas por cada escola. O projeto é dotado de 

um caracter transversal e universal, sendo que 

a sua transferibilidade não só é possível, como 

recomendada, sobretudo atendendo ao impacto 

positivo que as boas práticas pedagógicas têm 

no rendimento académico dos alunos, tal como 

é exemplificado no estudo de caso de ACED.»
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Produção de dados de apoio ao ensino-aprendizagem em Medicina - Da Leitura óptica  
à decisão
Luís Pereira, Pedro Marçal, António dos Santos e Sónia Barroso

Faculdade de Medicina, Universidade de Lisboa

avaliação@fm.ul.pt

Descrição 

A FMUL dispõe de um serviço de correcção de 

exames por leitura óptica. Esta funcionalidade 

permitiu à Equipa Multidisciplinar de Avaliação 

Interna e Garantia de Qualidade da FMUL pro-

duzir relatórios estatísticos, com diferentes ní-

veis de complexidade, para apoio à decisão no 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem.

Metodologia 

É realizada extracção de informação de carácter 

quantitativo relativo às classificações dos alu-

nos nos exames realizados nestes moldes. Num 

primeiro nível de informação é produzido um 

relatório com a distribuição frequencial com a 

percentagem de respostas em cada questão do 

exame. Este é um serviço disponível e enviado 

no final de cada exame realizado por leitura ópti-

ca. Num segundo nível de informação, realizado 

apenas por pedido de responsáveis de unidade 

curricular, é executada a análise estrutural de 

exames. O modelo que fundamenta esta aná-

lise foi operacionalizado através de um artigo 

de referência na literatura de Educação Médica 

(Análise estrutural dos exames de ingresso nos 

internatos complementares de 1994 a 1996; 

publicado na Acta Médica Portuguesa, 1997; 

10:387-390, Vários autores). Esta análise permite 

verificar o Coeficiente de Fiabilidade, o Índice de 

Dificuldade e o Índice de Discriminação de um 

exame.

Descrição, implementação e 
maturidade

A avaliação da aprendizagem sob a forma de 

testes de escolha múltipla é uma prática co-

mum amplamente difundida na Ciência Médica 

a nível mundial. O novo plano de estudos em 

vigor desde o ano lectivo de 2007-2008 (Curso 

de Mestrado Integrado em Medicina), promove 

a integração disciplinar. Esta realidade permite o 

contributo de várias matérias (áreas disciplina-

res) lectivas para uma mesma unidade curricular. 

A necessidade de obter informação de diferen-

tes performances em diferentes áreas disciplina-

res, favoreceu a implementação de modelos de 

análise estatística, sob a forma de comunicação 

numérica de fácil acesso aos intervenientes no 

processo de avaliação do ensino-aprendizagem. 

Esta prática está implementada na FMUL desde o 

ano lectivo de 2010-2011.

Resultados práticos

Possibilidade de todas as equipas docentes que 

utilizem exames de escolha múltipla corrigidos 

por leitura óptica, disporem de informação esta-

tística para avaliação dos alunos e avaliação dos 

exames. Permite apoiar a decisão na avaliação 

de dificuldades por parte dos alunos em algum 

tema ou questão específica, permite também 

apoiar a decisão na avaliação do exame realiza-

do, através da adequação do mesmo ao público-

-alvo.

Transferibilidade da prática

Qualquer unidade curricular que utilize exames 

de resposta múltipla, corrigidos em formato 

leitura óptica, cujos resultados (outputs) sejam 

compatíveis com a plataforma informática MS 

Excel.»
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Experiência de auditoria de sistemas internos de garantia da qualidade
Bruno Carapinha

Reitoria, Universidade de Lisboa

brunocarapinha@gmail.com

Descrição 

A A3ES realizou em 2012 um processo experi-

mental de auditoria aos sistemas internos de 

garantia da qualidade de várias instituições de 

ensino superior. As entidades sujeitas ao pro-

cesso apresentavam vários modelos de fun-

cionamento dos seus sistemas de informação 

e dos seus mecanismos de auto-avaliação. A 

nossa proposta é apresentar elementos sobre o 

que uma equipa de auditores externos encontra 

quando observa sistemas diferentes, nomeada-

mente modelos mais clássicos e modelos ISO. 

Para além disso, queremos debater a relevância 

relativas de elementos como as debilidades de 

um sistema de informação incompleto; as difi-

culdades de operar uma retroacção eficaz e com 

impacto na governação da instituição; o envol-

vimento de parceiros externos no sistema inter-

no de garantia da qualidade; etc.

Metodologia 

O processo passou por várias fases, entre as 

quais destacamos, A montante do processo:  - 

construção de referenciais para os sistemas 

internos de garantia da qualidade (SIGQ)  - se-

minários de apoio às instituições de ensino su-

perior  - elaboração de guiões e manuais para a 

auditoria aos SIGQ    No decurso do processo:  

- elaboração dos relatórios de auto-avaliação  - 

preparação da equipa e das visitas externas  - re-

alização das visitas e produção do feedback .   A 

jusante do processo:  - finalização dos relatórios 

de avaliação externa  - alinhamento das conclu-

sões  - melhorias das instituições em função do 

feedback  - meta-avaliação do processo e pro-

postas de melhoria.

Descrição, implementação e 
maturidade

O processo experimental de auditoria aos siste-

mas internos de garantia da qualidade desenvol-

vido pela A3ES é um modelo bastante avançado, 

que aproveita experiências internacionais.   Para 

além de contemplar uma fase de apoio às insti-

tuições e de uma outra fase de auto-avaliação, a 

construção de referenciais sólidos e de métricas 

de avaliação de cada área permitiu robustecer 

o exercício quer para as instituições auditadas, 

quer para a equipa de peritos externos.  A equi-

pa que conduziu os processos propôs algumas 

alterações, que foram devidamente tomadas em 

consideração pela A3ES e o processo está devi-

damente calibrado para os efeitos propostos.

Resultados práticos

Esta prática é o corolário de um sistema nacio-

nal de garantia da qualidade do ensino superior 

que começa na base (nos sistemas internos), 

que é alimentado por processos de avaliação e 

acreditação e que termina com a auditoria aos 

sistemas internos. De acordo com as experiên-

cias internacionais, a criação de sistemas inter-

nos e de práticas recorrentes de auditoria leva a 

um acréscimo da confiança dos stakeholders e à 

autonomização progressiva das instituições em 

relação à pesada prática da acreditação de todos 

os ciclos de estudos. Este exercício, embora ain-

da não seja obrigatório, acrescentou motivação 

a outras instituições de ensino superior para se 

juntarem ao pelotão da frente na implementa-

ção de sistemas internos de garantia da quali-

dade.

Transferibilidade da prática

A experiência obtida nestes processos é intei-

ramente transferível para a implementação de 

um sistema interno de garantia da qualidade em 

qualquer instituição de ensino superior.»
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Cuidar dos Estudantes: Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estudante da ESEL
Miguel Serra, Graça Vinagre e Helga Pedro

Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

gape@esel.pt

Descrição 

O Gabinete de Apoio Psicopedagógico ao Estu-

dante (GAPE) da Escola Superior de Enfermagem 

de Lisboa (ESEL) pretende dar resposta às ne-

cessidades e problemas de âmbito psicológico e 

pedagógico que têm vindo a manifestar-se nos 

estudantes, com maior frequência nos últimos 

anos. Visa apoiar a formação dos estudantes, 

privilegiando a promoção do seu desenvolvi-

mento psicoafectivo e social como dimensão 

fundamental à sua saúde e consequente suces-

so académico. Propõe-se disponibilizar apoio 

psicológico e pedagógico aos estudantes numa 

vertente de promoção do seu bem-estar psicos-

social, de prevenção de situações de risco, de 

intervenção em situações críticas de sofrimento 

pessoal e desajustamento social, e de aconse-

lhamento para lidarem com o conjunto de desa-

fios académicos e desenvolvimentistas com os 

quais se confrontam nesta fase do seu percurso 

de vida. 

Metodologia 

A ação do GAPE divide-se em duas vertentes 

distintas: apoio psicológico e apoio pedagógico. 

A solicitação de ambos é realizada pelos estu-

dantes on-line, de modo confidencial, através 

do preenchimento de um breve formulário ao 

qual obtém resposta no prazo de 48 horas úteis, 

referindo as possibilidades do gabinete em ter-

mos de agendamento do tipo de atendimento 

solicitado. O gabinete desenvolve ainda, anual-

mente, um programa de mentorado (PME) que 

visa a integração de novos estudantes na ESEL. 

Este é realizado com o apoio da Associação de 

Estudantes da ESEL que procede à captação de 

potenciais estudantes mentores dos 2º, 3º e 4º 

ano da licenciatura em Enfermagem. Posterior-

mente o gabinete divulga o PME, nos primeiros 

dias do ano lectivo, junto dos novos estudantes 

que poderão candidatar-se, on-line, ao mesmo.

Descrição, implementação e 
maturidade

O GAPE iniciou funções em Março de 2012. 

Depende funcionalmente da Direcção da ESEL. 

Tem uma equipa com cinco elementos, todos 

eles com uma colaboração parcial: Uma pro-

fessora coordenadora (responsável pela coorde-

nação do Gabinete), doutoranda em Psicologia; 

um professor adjunto, doutorado em Educação; 

uma professora adjunta, doutorada em Psico-

logia; um psicólogo clínico e psicoterapeuta; a 

uma assistente técnica que secretaria. Apesar 

de ser um projecto recente, tem tido um desen-

volvimento progressivo. Presentemente estão a 

ser planeadas novas atividades no domínio do 

suporte psicológico a desenvolver com os estu-

dantes, no 2º semestre do ano lectivo corrente.

Resultados práticos

Os resultados do ponto de vista do impacto da 

ação do gabinete são neste momento, ainda, de 

natureza informal, dado o recente início do GAPE 

ESEL. No entanto, na opinião informal dos estu-

dantes regista-se um elevado grau de satisfação 

quer pela utilização efectiva do serviço, quer 

pela possibilidade que têm de dele poderem vir 

a usufruir. Brevemente será implementado um 

inquérito relativo à satisfação na utilização dos 

serviços do Gabinete. O GAPE tem-se também 

manifestado como um importante recurso para 

o encaminhamento de estudantes por parte dos 

professores. Do ponto de vista da utilização dos 

serviços, - verifica-se uma adesão crescente dos 

estudantes, registando-se até ao presente cerca 

de 58 estudantes acompanhados em apoio psi-

cológico, 23 em apoio pedagógico, e 24 acom-

panhados no Programa de Mentorado.

Transferibilidade da prática

O desenho desta prática, tal como está imple-

mentada, é virtualmente aplicável a qualquer 

instituição do ensino superior, quer na sua tota-

lidade (vertente de apoio psicológico + verten-

te de apoio pedagógico), quer parcelarmente 

(por exemplo: ao nível da operacionalização de 

um Programa de Mentorado dirigido aos novos 

estudantes da instituição). Para optimizar o pro-

cesso é requerido um interface informático on-

-line simples, onde estudantes e elementos da 

equipa do Gabinete possam interagir. Os custos 

financeiros dependem naturalmente dos recur-

sos da própria instituição, incluindo os serviços 

prestados pelos elementos da ESEL, ou através 

de contratos a tempo parcial. No entanto, podem 

ser bastante reduzidos sobretudo ao nível da im-

plementação do Programa de Mentorado.»
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Implementação de Gabinete de Garantia da Qualidade
Lurdes Serrazina, António Belo, António Laranjo, Paulo Morais e Vítor Almeida

Instituto Politécnico de Lisboa

abelo@escs.ipl.pt

Descrição 

A comunicação descreve o modo como foi im-

plementado o Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade (SIGQ-IPL) no Instituto Politécnico de 

Lisboa (IPL). O IPL é constituído por oito Unida-

des Orgânicas (UO) com uma grande tradição de 

autonomia, quase todas já existentes antes mes-

mo da criação do IPL. Esta tradição de autono-

mia levou a que a implementação do SIGQ-IPL 

tivesse de ser planeada de modo a, por um lado 

conseguir o envolvimento de todas as UO, com 

uma matriz comum e, por outro, garantir um 

certo grau de liberdade na adaptação a cada UO.

Metodologia 

Para a implementação do SIGQ-IPL foi criado 

o Gabinete de Gestão da Qualidade (GGQ-IPL) 

composto por cinco docentes nomeados pelo 

Presidente do IPL.  Por proposta do GGQ-IPL foi 

criado o Conselho de Gestão da Qualidade do 

IPL que envolve, além dos seus membros, dois 

representantes de cada UO. O GGQ-IPL apresen-

tou a este Conselho uma metodologia de im-

plementação que conduziu levantamento pré-

vio dos processos de qualidade em cada UO e, 

posteriormente, à apresentação de um sistema 

que aproxima essas práticas e as consolida num 

sistema integrado de garantia da qualidade do 

IPL. Para auditar cada uma da UO constituíram-

-se comissões de avaliação compostas por dois 

membros do GGQ-IPL e dois docentes de outras 

UO que não a implicada.

Descrição, implementação e 
maturidade

A implementação do SIGQ-IPL desenvolveu-se 

em três fases. Numa primeira fez-se o levanta-

mento dos processos de gestão da qualidade em 

cada UO, construíram-se instrumentos comuns 

de recolha de informação e um guião de autoa-

valiação. As comissões de avaliação, já referidas, 

visitaram cada UO e reuniram com os seus re-

presentantes tendo por base o guião de autoa-

valiação previamente preenchido. Na segunda 

fase, com base nos relatórios das comissões, de-

senvolveu-se uma proposta de regulamento de 

qualidade, homologado pelo Presidente do IPL, e 

implementada a título experimental nas UO. Na 

terceira fase, com base na experiência da aplica-

ção do regulamento, este foi revisto e aprovados 

os regulamentos de qualidade de cada uma das 

UO.

Resultados práticos

O resultado obtido foi muito positivo pois, não 

só foi possível implementar o SIGQ-IPL em to-

das as UO, como também desta implementação 

resultou uma maior proximidade e conhecimen-

to entre todas as UO.  Assim, foi possível imple-

mentar o SGQ-IPL e este ser aplicado integral-

mente em todas as UO, sendo que todas estão 

a elaborar, relativamente a 2012/2013 o primeiro 

relatório anual dos respetivos gabinetes de Ges-

tão da Qualidade. Ainda este ano será também 

proposta à A3ES a acreditação do SGQ-IPL.

Transferibilidade da prática

O processo de implementação do SIGQ-IPL é 

passível de ser aplicado em quaisquer outras 

instituições de ensino superior que sejam cons-

tituídas por diversas unidades de ensino, natu-

ralmente com as adaptações necessárias à sua 

realidade.»
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Implementação de Sistemas Gestão da Qualidade em IES
António Ramos Pires

Instituto Politécnico de Setúbal

uniqua@sc.ips.pt

Descrição 

A implementação de Sistemas de Gestão da 

Qualidade (SGQ) em Instituições de Ensino Su-

perior (IES) evidencia dificuldades na gestão dos 

processos chave de E/A e I&D, ficando muitas ve-

zes apenas ao nível das áreas administrativas. As 

dificuldades começam na definição das necessi-

dades, passam pela debilidade das metodologias 

de conceção dos curricula, encontram impasses 

na formação profissional dos agentes educativos 

e terminam na incapacidade de objetivação do 

que entender (e avaliar) por qualidade. Estas difi-

culdades terão de ser ultrapassadas sob pena de 

se comprometerem drasticamente os níveis de 

desenvolvimento e de qualidade de vida deseja-

dos. Apresenta-se a abordagem do Instituto Po-

litécnico de Setúbal (IPS), analisa-se o caminho 

percorrido ao longo de cinco anos e discutem-

-se as perspetivas futuras.

Metodologia proposta

As IES apresentam especificidades que impor-

ta considerar na implementação dos seus SGQ. 

Estes devem transmitir mensagens claras e lar-

gamente aceites, pelo que precisam encontrar 

o melhor equilíbrio entre a liberdade académi-

ca e a responsabilidade pela prestação de con-

tas. Tendo em conta essas especificidades, bem 

como a debilidade das ferramentas de diagnós-

tico, a cultura de independência dos docentes e 

a insuficiente autoridade /estabilidade dos ór-

gãos de gestão, o SGQ do IPS foi concebido com 

base em dois pilares fundamentais: o profundo 

conhecimento das variáveis com impactes nos 

resultados e a gestão baseada em factos. Foram 

realizados alguns estudos, tendo a maior parte 

dos esforços incidido sobre a definição de um 

conjunto de indicadores de monitorização dos 

três macroprocessos: E/A, I&D e TCT.

Resultados esperados

Outubro de  2008/outubro de 2013 - alguns pro-

jetos realizados:   

• Guias interpretativos de dois referenciais de 

GQ (ENQA, 2005; IWA2, 2007)

• Modelo de Monitorização do Desempenho 

do IPS

• Definição da Política da Qualidade

• Definição da estrutura organizativa do Siste-

ma Integrado de Gestão do IPS   

• Inquérito de caracterização socio demográ-

fica dos estudantes

• Inquérito pedagógico comum às 5 Escolas 

IPS

• Ações de formação na área da GQ

• Coordenação dos processos de avaliação 

externa (A3ES; EUA)  Em desenvolvimento

• Monitorização dos Processos (Relatórios de 

Monitorização)  

• Implementação progressiva do Sistema Inte-

grado de Gestão do IPS

• Início da atividade das Estruturas Locais da 

Qualidade em articulação com a estrutura 

central (UNIQUA)

Viabilidade de implementação

A viabilidade de um SGQ depende largamente 

de um sistema de monitorização baseado no SI, 

o que permite reduzir o trabalho administrativo 

e burocrático e transmitir uma mensagem de 

coerência e continuidade, mas também “tran-

quilizar” os órgãos de gestão, pelo facto de não 

implicar mais exigências. A disponibilização de 

informação atualizada e relevante reforçará um 

estilo de gestão baseado em factos e não em 

abordagens vagas e intuitivas, pelo que o tipo 

e a natureza das iniciativas deverão ter sempre 

suporte técnico e científico, assegurando que 

as iniciativas da qualidade não são vistas como 

um assunto de um grupo de entusiastas, inte-

ressados em implementar instrumentos típicos 

da gestão da economia de mercado e que não 

acrescentam valor às IES.»



41

Observatório da Empregabilidade da FMH
Rui Claudino

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

rclaudino@fmh.ulisboa.pt

Descrição 

O Observatório da Empregabilidade da FMH 

(OEFMH), criado no ano letivo de 2010-11, tem 

como missão caracterizar o percurso de integra-

ção no mercado de trabalho, bem como a natu-

reza e as condições de realização das atividades 

profissionais, desempenhadas pelos licenciados, 

mestres e doutorados da Faculdade de Motrici-

dade Humana. O OEFMH tem cinco objetivos: 

descrever o percurso profissional inicial dos 

graduados; aperfeiçoar os processos inerentes 

ao funcionamento do OEFMH; criar uma rede 

de parceiros interessados nos resultados do OE-

FMH (nomeadamente associações de classe e 

representantes dos alunos); criar uma bolsa de 

estágios e uma bolsa de emprego, para facilitar 

a integração no mercado de trabalho; criar um 

grupo de trabalho dedicado às atividades de em-

preendedorismo dos alunos da FMH.

Metodologia proposta

O OEFMH resulta da experiência acumulada de 

mais de uma dezena de trabalhos, sobre a em-

pregabilidade dos recém-graduados da FMH e 

sobre as empresas e organizações empregado-

ras.  Integrando as questões propostas pela Rei-

toria (da então UTL), é suportado por um mo-

delo de análise, composto por nove dimensões: 

dados gerais; enquadramento com o objecto 

da FMH; primeiro emprego; experiência pro-

fissional; trabalho e remuneração; expetativas; 

formação; mobilidade; formação pós-graduada.  

Cada dimensão é composta por várias questões, 

apresentadas através de um questionário onli-

ne, alojado na FMH.  Os alunos são contacta-

dos através email, com informação do endereço 

onde deverão responder ao questionário online.   

Os dados obtidos são armazenados numa base 

de dados MySQL. No final do inquérito, são ex-

portados para o SPSS e submetidos a um trata-

mento estatístico de natureza descritiva.

Resultados esperados

Aumentar participação dos alunos;  Diminuir 

tempo de resposta, com questionários eficien-

tes;  Institucionalizar a realização do inquérito, 

em ciclos de 2 anos;  Padronizar dimensões e 

categorias, para criar séries temporais e índices 

inter-curso e intra-curso;  Realizar inquérito às 

organizações empregadoras, sobre competên-

cia dos recém-graduados;  Aperfeiçoar o back 

office da aplicação web, para gestão e manuten-

ção mais eficiente da mailing list;  Automatizar 

o tratamento estatístico das respostas ao ques-

tionário;  Melhorar o enquadramento humano 

através do envolvimento dos coordenadores de 

curso;  Melhorar a interoperabilidade entre os 

nossos sistemas de informação e os da reitoria, 

para partilha de dados através de web services;  

Criar bolsa de emprego e bolsa de estágios, para 

alunos e empregadores;  Criar o grupo de traba-

lho sobre empreendedorismo dos alunos;  Criar 

um mecanismo de avaliação e desempenho, 

através do Balanced Scorecard;  Contribuir para 

a criação de um gabinete de prospetiva e pla-

neamento.

Viabilidade de implementação

O OEFMH encontra-se a funcionar. Está em con-

clusão o segundo estudo sobre empregabilidade 

e o primeiro em colaboração com a Reitoria. Pela 

primeira vez recolhemos dados sobre a empre-

gabilidade dos alunos de mestrado. Em estudos 

futuros prevemos obter dados sobre os doutora-

dos. O conhecimento adquirido permite-nos um 

reconfortante “background” sobre o tema. A cria-

ção de instrumentos e a aplicação de metodolo-

gias de recolha e tratamento de dados, permitiu 

criar massa crítica, capaz de manter o OEFMH 

em funcionamento de forma autónoma e inde-

pendente, nos próximos tempos. No entanto, 

colocam-se novos desafios, para integração dos 

nossos alunos no mercado de trabalho. Para im-

plementar e operacionalizar esses desafios, de-

cidimos criar uma bolsa de estágios e uma bolsa 

de empregos. Merece-nos ainda especial refe-

rência a criação de um grupo de trabalho, para 

caracterização das atividades empreendedoras 

dos nossos alunos.»



42

Para onde evoluir?
Bernardo Duarte

Faculdade de Farmácia, Associação Académica da Universidade de Lisboa

bernardo.duarte@aaul.pt

Descrição 

Análise histórica do conceito de qualidade no 

ensino superior e desafios futuros (recomenda-

ções para a nova UL).

Metodologia proposta

Apresentação powerpoint.

Resultados esperados

Sensibilização do público para esta temática, Co-

municação como forma de guidance futura para 

o gabinete de Qualidade da UL.

Viabilidade de implementação

Comunicação estruturada e direccionada para a 

temática proposta.»
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“Ponto de Encontro” – Conciliar Satisfação e Danos no ensino superior do Desporto e Saúde
Fernando Duarte Pereira, Rui Claudino e Anna Volossovitch

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

fpereira@fmh.ulisboa.pt

Descrição 

No âmbito do Conselho Pedagógico criámos 

e implementámos um projeto de mudança e 

ajustamento de Gestão Integrada Qualidade To-

tal (GQ) numa perspectiva de ensino superior e 

política pedagógica na área da Saúde e do Des-

porto. 

Nesta fase de forte mudanças, inseguranças e 

indefinições nas Instituições de Ensino Superior 

(IES), torna-se necessário definir estratégias e 

políticas adaptadas, associadas à GQ na univer-

sidade pública. Tradicionalmente na maioria das 

IES não se investe na GQ de forma articulada, 

mas sim dispersa (ex. Investigação, instalações, 

etc.). O investimento quando é feito, restringe-se 

às fases de Planeamento, raramente atingindo 

a fase de Controlo e só muito esporadicamente 

atinge a fase da Implementação de Melhorias, 

como neste caso. A premissa central deste pro-

jeto foi preservar o valor mais importante - a in-

tegridade física dos nossos alunos e funcionários 

– “Danos zero”, em atividades de Ensino.

Metodologia 

Projeto Pedagógico - PSGQS (Prevenção, Se-

gurança, Gestão da Qualidade e Satisfação) 

na Faculdade Motricidade Humana (mandato 

2009-2013). Este projeto insere-se na campo da 

Melhoria da Qualidade, com os seguintes objec-

tivos gerais:

1. Desenvolvimento da infra estrutura necessária 

para fazer anualmente melhorias de GQ;

2. Identificar áreas específicas a necessitar de 

intervenção e implementar projetos de me-

lhoria;

3. Estabelecer uma equipa de projeto com res-

ponsabilidade para completar cada processo 

de melhoria individual;

4. Providenciar às equipas o que necessitem 

para serem capazes de diagnosticar as causas 

principais, desenvolver soluções e estabelecer 

controlos que assegurem os ganhos obtidos.

Descrição, implementação e
maturidade

Partiu-se de um quadro teórico tradicional (De-

ming, Juran16) com as seguintes premissas ou 

princípios estruturantes:  A Qualidade é defini-

da como conformidade com requisitos e não 

apenas como “coisas boas a fazer”; A melhor 

maneira para garantir qualidade é prevenir e 

não inspecionar; Em áreas críticas de funcio-

namento, o standard para a Qualidade tem que 

corresponder a “zero defeitos” e não à noção de 

“aproximar já é bom”; A Qualidade é medida por 

dados objectivos - “não conformidades”  investi-

gadas, analisadas e não por indexes de desem-

penho.  Partimos da análise de riscos negativos 

e perigos, específicos das nossas área de ensi-

no, designadamente Saúde e Desporto – lesões 

traumáticas, perigo de incêndio, necessidade de 

conformidade com a legislação 2008, sobre Se-

gurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE17). 

Estabelecemos assim uma “Linha de Vida”, guia 

para toda as ações ao longo do projeto. Da pre-

venção de perigos tangíveis até à intervenção 

no âmbito da Qualidade do “Espaço de Ensino” 

e Satisfação dos intervenientes.

Resultados práticos

1. Análise das lesões mais graves ocorridas, partin-

do das participações feitas ao Seguro-Alunos. 

Identificar as causas e implementação de 

contra-medidas18, partindo das situações ma-

teriais e tangíveis, isto é de casos concretos 

ocorridos.

2. Criadas as condições para o cumprimento in-

tegral da legislação Contra-incêndios (DL n.º 

220/2008, MAI e portaria regulamentar)19, 

sub-objectivos: 2.1. Atualização  das plantas 

electrónicas de todas as instalações da FMH; 

2.2. Disponibilizar questionário web europeu 

sobre Qualidade dos espaços educativos20; 

2.3. Inventariar práticas e os recursos diferen-

ciados para a Qualidade do ensino/investiga-

ção, respondendo aos requisitos da A3ES21; 

2.4. Implementar sistema inteligente para ges-

tão de eventos/instalações, para gerar horários 

16 Goetsch, D.L.; Davis, S. B. (2006). Quality Management 
– Introduction to Total Quality Management for Pro-
duction, Processing, and Services (5 ed.). Pearson 
Education International.

17 Legislação segurança contra incêndios em edifí-
cios (SCIE). DL 220/2008 de 12 novembro, Portaria 
1532/2008 de 29 dezembro.

18 ISO/IEC Guide 51: 1999. Safety aspects – Guidelines 
for their inclusion in standards, p.4 e ISO/IEC Guide 
73: 2002. Risk management – Vocabulary – Guideli-
nes for use in standards.

19 Legislação segurança contra incêndios em edifí-
cios (SCIE). DL 220/2008 de 12 novembro, Portaria 
1532/2008 de 29 dezembro.

20 Questionário FMH adapt. de OCDE-CELE (2009) Estu-
do piloto internacional sobre a avaliação qualitativa 
dos espaços educativos. Hannah von Ahlfeld. Manu-
al do utilizador, Julho. http://www.fmh.utl.pt/agon/
apps/pharos/facilities/studentsurvey/index.php

21 Este projeto integrou a aprendizagem para o arranque 
da creditação dos cursos, em funcionamento, exigi-
da pela A3ES.

22 Portal do CP (PHP, base Web) - http://www.fmh.utl.pt/
agon/cpfmh/main.php

23 Cardella, B. (1999). Segurança no trabalho e prevenção 
de acidentes - Uma abordagem holística. Segurança 
integrada à missão organizacional com produtivida-
de, qualidade, preservação ambiental e desenvolvi-
mento das pessoas. São Paulo: Editora Atlas.

e rentabilizar ocupações; 2.5. Criação de pla-

taforma WEB (TIC) própria, modular, para co-

municação, registo administrativo legalmente 

exigido, base de conhecimento pedagógico, 

centro de ajuda, ferramentas avaliação, ques-

tionário, observatorio, etc., designada - Portal 

do Conselho Pedagógico (CP)22.

Transferibilidade da prática

Deste projeto implementado, retirámos as se-

guintes componentes críticas, para que esta prá-

tica tenha tranferibilidade.

Abordar aspectos da Qualidade pedagógica a 

partir de requisitos obrigatórios de base legal, 

partindo da prevenção e comunicação do risco, 

prevenindo as situações mais graves e menos 

prováveis,  utilizar a oportunidade para extrapo-

lar e trabalhar aspectos essenciais para a quali-

dade, comunicação e transparência23 do “Espaço 

Pedagógico”.

- Incluir o projeto GQ nos vários Planos de Ativi-

dades, explicitamente nos OG, das IES, para ha-

ver comprometimento e comunicação pública; 

- Comprometer as sucessivas Direções ou Pre-

sidências das IES; 

- Participar e apoiar ativamente projetos válidos 

para a promoção da GQ (funcionários, docen-

tes, alunos); 
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- Incluir os conteúdos e competências  na oferta 

formativa creditada, sempre que possível;  

- Formar os responsáveis e as equipas afetas à pre-

venção e emergência, suprindo necessidade de 

formação de skills, em vez de ações de “sensibili-

zação” ou “introduções” aos problemas; 

- Medir GQ através de metodologias qualitativas24, 

assegurando a dependabilidade dos factos que 

levam à Fiabilidade da decisão (Trustworthi-

ness), com base na Credibilidade, “Confiança” 

(Dependability) e Transferabilidade de dados.  

Estas medições só possíveis apoiadas numa 

aplicação informática, aberta, modelar de base 

WEB, que tem que ser criada ou configurada 

para o efeito;

- Protocolar oficialmente a utilização das ins-

talações práticas específicas externas com os 

Parceiros-Chave25;

- Criar “espaços de Estar”, abertos e centrais, com 

condições técnicas específicas para realização 

eventos (e.g. exposições e eventos culturais);

- Criar e melhorar espaços de “práticas gim-

nodesportivas”, e de leccionação prática-

-“laboratórios pedagógicos”;

- Criar “Pontos de Encontro”, em plataformas vir-

tuais, abertas com registo histórico, e reais, em 

espaços seguros de Qualidade, Partilha e Me-

mória social.

24 Pitney, W.; Parker, J. (2009). Qualitative Research in 
Physical Activity and the Health Professions. Human 
Kinetics. eBook.

25 O protocolo FMH/IPDJ estabelece que o IPDJ dispo-
nibiliza as instalações desportivas no Centro Desporti-
vo Nacional do Jamor à FMH, que cede as suas insta-
lações, laboratórios e valências de apoio ao treino ao 
Instituto. 8 março.

Através desta ação, plurianual, tentámos valori-

zar o espaço real tangível e o património arqui-

tectónico da IES, retirámos o valor pedagógico 

da legislação sobre segurança contra incêndios, 

alargando-o a uma dimensão intangível de re-

gisto e Conhecimento através da concepção e 

desenvolvimento do “Portal do Conselho Peda-

gógico”, acessível automaticamente as todos os 

atores no processo de ensino. Demos cumpri-

mento a várias exigências legais, previstas no 

ECDU, e administrativas relacionadas com o fun-

cionamento da IES na área de Ensino.

Contribuímos para um aumento da Qualida-

de Pedagógica, tanto em relação à segurança 

e qualidade dos espaços, como na resposta de 

médio e curto prazo às necessidades específicas 

da oferta de cursos com forte componente prá-

tica e exigência em termos das especificações 

técnicas dos espaços, equipamentos e ativida-

des práticas.»

Contato: fpereira@fmh.ulisboa.pt (Os autores 

constituem os membros efetivos docentes do 

Conselho Pedagógico da FMH, Universidade de 

Lisboa - cpfmh@fmh.ulisboa.pt). 

“Ponto de Encontro” – Conciliar Satisfação e Danos no ensino superior do Desporto e Saúde
Fernando Duarte Pereira, Rui Claudino e Anna Volossovitch

Faculdade de Motricidade Humana, Universidade de Lisboa

fpereira@fmh.ulisboa.pt
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Programa de Inovação para a Sustentabilidade SustainAbilityInnov
Maria João Santos

Instituto Superior de Economia e Gestão, Universidade de Lisboa

mjsantos@iseg.utl.pt

Descrição 

O Programa SustainAbilityInnov visa que os 

estudantes desenvolvam projetos inovadores 

orientados para a promoção da sustentabilida-

de.  Subjacente, à concretização dos projetos a 

desenvolver pelas equipas de estudantes, está a 

opção por uma metodologia de ensino que per-

mitirá ao ISEG e às demais escolas da UL poten-

ciar aprendizagens ativas nas áreas do empre-

endedorismo e da inovação social com foco na 

sustentabilidade.   

O objectivo é o de desenvolver nos estudantes:   

• Formas de aprendizagem activas com foco 

na experimentação.   

• Pro-atividade, desde a capacidade analítica 

de identificação das necessidades em con-

texto real até à resolução de problemas e 

concretização de projetos   

• Competências nas áreas da criatividade, em-

preendedorismo e inovação social  

• Consciencialização ética, responsabilidade 

social e cidadania activa.

Metodologia proposta

O programa SustainAbilityInnov será realizado 

pelos estudantes durante o 1º ciclo de estudos. 

Integra as seguintes fases.  

I. ISEG

a. Informação sobre objectivos e condições de 

participação

b. Disponibilização de competências técnicas 

base – comportamentais e metodologias 

Canvas, Design Thinking e Creative Problem 

Solving.

II. Estudantes + Tutoria ISEG

a. Estabelecimento do Contrato de Aprendi-

zagem

b. Aquisição de competências base

c. Escolha de equipa e actividades de team-

-building

d. Identificação do problema e escolha do pro-

jecto a desenvolver

e. Desenvolvimento do projecto de empreen-

dedorismo

 f. Apresentação pública do projecto realizado  

III. ISEG

a. Avaliação dos projetos

b. Atribuição de Prémio e Certificado.

Resultados esperados

Esta metodologia de ensino pretende desenvol-

ver nos estudantes aprendizagens activas através 

de experimentação e da resolução de problemas 

concretos. Com a participação no SustainAbili-

tyInnov espera-se que os estudantes:  

• Desenvolvam capacidade de trabalho em 

equipa - transversais às escolas da ULisboa  

• Identifiquem problemas sociais, económicos 

e ambientas a que urge responder  

• Desenvolvam competências na área do em-

preendedorismo e da inovação social (cria-

tividade, gestão de projectos, marketing, 

etc.)   

• Actuem proactivamente reforçando uma ac-

tuação ética, socialmente responsável e de 

cidadania activa.

Viabilidade de implementação

A exequibilidade do programa SustainAbilityIn-

nov depende da iniciativa da Presidência da 

Escola e subsequentemente da constituição 

de um Grupo de Acompanhamento, pois a sua 

efetivação será realizada em regime de tuto-

ria (Professor/Coach). Pressupõe igualmente 

a disponibilização de formação base nas áreas 

comportamentais e de empreendedorismo, bem 

como o acompanhamento da equipa de em-

preendedorismo. No que se refere às equipas de 

estudantes envolvidas é necessário a aquisição 

de competências básicas, a celebração de um 

Contrato de Aprendizagem e o diário/reporte 

das actividades de projecto desenvolvidas, bem 

como a concepção e a realização do projecto de 

empreendedorismo com foco na sustentabilida-

de e sua apresentação pública.»
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QUC: Da prática aos resultados
Marta Graça, Carla Patrocínio e Luis Castro

Instituto Superior Técnico, Universidade de Lisboa

marta.graca@ist.utl.pt

Descrição 

O instrumento de gestão da qualidade do ensino 

mais antigo do IST é o mecanismo de avaliação 

do funcionamento das disciplinas dos cursos 

do IST (1993), atualmente reformulado e com 

a designação Sistema de garantia da Qualidade 

das Unidades Curriculares do IST (QUC). Este 

sistema prevê uma avaliação semestral de cada 

uma das UC do IST, com os objetivos centrais: 

monitorização do funcionamento de cada UC, 

promoção da melhoria contínua do processo 

de Ensino e Aprendizagem (EA) e avaliação, e 

o envolvimento dos intervenientes no processo 

de uma forma clara e responsável. Deste sistema 

pretende-se um processo contínuo de melhoria 

da qualidade, com uma revisão cíclica dos re-

sultados numa aferição total do cumprimento 

dos objetivos, tanto do processo de EA, como 

no reajustamento, em tempo real, dos processos 

internos.

Metodologia 

O QUC:  

• É da responsabilidade do Conselho Pedagó-

gico (CP);  

• Tem a participação de todos os intervenien-

tes no processo de EA: Estudantes, Docen-

tes, Delegados de curso e Responsáveis pela 

gestão académica, com papéis e interven-

ções em períodos estabelecidos;  

• Principais fontes de informação: informação 

de cada UC, inquérito de opinião aos estu-

dantes, e Relatórios de Delegado, Regente, 

Docente, e Coordenação de Curso;  

• Avaliação do processo de EA em 4 dimen-

sões: Carga de Trabalho, Organização, Ava-

liação e Corpo Docente;  

• A maioria das dimensões é classificada de 

acordo com o resultado do seu funciona-

mento - “Inadequado”, “A Melhorar” ou “Re-

gular” - sendo que para as 2 primeiras clas-

sificações existem mecanismos de recolha 

de informação mais detalhados sobre as 

causas desses resultados, e, eventualmente, 

um processo de auditoria.

Descrição, implementação e 
maturidade

O QUC foi implementado em 2007, sofrendo 

ainda algumas revisões em 2010 (e.g.: incorpo-

ração de um sistema de cores na apresentação 

de resultados). Toda a recolha de informação e 

disponibilização de resultados tem como supor-

te o sistema informático do IST, estando os for-

mulários e resultados disponíveis para os diver-

sos intervenientes no processo de acordo com 

o seu perfil.  O processo de sistematização da 

informação inicia-se no final de cada semestre 

e termina um mês e meio após o início do se-

mestre seguinte, findo o qual os resultados são 

publicados junto da comunidade académica 

e analisados em detalhe pelo CP, por um lado 

através da divulgação dos resultados excelentes, 

por outro, discutindo com os vários intervenien-

tes os resultados opostos e promovendo a sua 

revisão no período execução seguinte.

Resultados práticos

O QUC respondeu com sucesso às motivações 

que levaram à sua criação/reformulação, obser-

vando-se atualmente que este é um instrumen-

to essencial de melhoria contínua da qualidade, 

reconhecido pela comunidade académica, com 

elevadas taxas de participação e, sobretudo, 

com a tão necessária retroação face aos resul-

tados apurados, e o seguimento dos resultados 

obtidos por um período de 3 anos. Existe ainda 

algum caminho a desenvolver no sentido da di-

vulgação mais alargada dos resultados efetivos 

da aplicação deste sistema (auditorias, etc.) e 

na sensibilização da comunidade envolvida no 

processo para maximizar ainda mais a taxa de 

resposta e participação no processo. A sua apli-

cação atualmente está centrada nas UC com um 

funcionamento normal, esperando-se em breve 

a sua extensão às restantes UC (dissertações, 3º 

ciclo, etc.).

Transferibilidade da prática

Praticamente todas as instituições de ensino 

superior portuguesas têm inquéritos aos alunos 

sobre a satisfação com o processo de EA. O que 

se destaca no QUC, e que tem um carácter ino-

vador, é a interligação entre os instrumentos, o 

processo de disseminação dos resultados, a va-

lorização dos resultados excelentes, e o segui-

mento e a definição de processos de retroação 

face aos resultados insatisfatórios (auditorias), 

fatores facilmente transferíveis para as outras 

instituições, com as devidas adequações aos ob-

jetivos e culturas específicos de cada instituição. 

A existência de várias instituições com metodo-

logias e procedimentos de garantia da qualida-

de semelhantes permitiria discutir os resultados 

obtidos, aprofundar o conhecimento nestas 

áreas e promover a publicação das boas práti-

cas de docência entre as várias instituições que 

oferecem um determinado leque de formações 

semelhantes.»
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