


 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

 

GMS-04/01 Rev. 3 / 2017.03.31 Págª 2 de 130 

 

INDICE 

 

1. Adequação da Política da Qualidade à UO/UF ................................................................................ 3 

2. Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito dos Processos ...... 4 

2.1 Seguimento dos objetivos PE........................................................................................................... 4 

2.2 Eixo Estratégico de Educação, Ensino e Formação ........................................................................ 4 

2.2.1 E2_OE1_Eixo Estratégico I&D+I ...................................................................................................... 8 

2.2.2 E3_OE1_Eixo Estratégico Comunidade IPVC ................................................................................. 9 

2.2.3 E4_OE1_Eixo Estratégico Sociedade, internacionalização e cooperação .................................... 10 

3. Desempenho dos processos .......................................................................................................... 15 

3.1 Académicos .................................................................................................................................... 15 

3.2 Ambiente, Higiene & Segurança .................................................................................................... 18 

3.3 Criação e restruturação de Cursos ................................................................................................ 18 

3.4 Formação ........................................................................................................................................ 23 

3.5 Cooperação internacional ............................................................................................................... 28 

3.6 Gestão económica-financeira ......................................................................................................... 30 

3.7 Gestão da informação .................................................................................................................... 30 

3.8 Subprocesso de expediente e arquivo ........................................................................................... 31 

3.9 Gestão de Sistemas de Informação ............................................................................................... 35 

3.10 Observatório ................................................................................................................................... 40 

3.11 Promoção e imagem ...................................................................................................................... 42 

3.12 Biblioteca e Arquivo ........................................................................................................................ 43 

4. Acompanhamento de Ações definidas no Balanço anterior .......................................................... 46 

5. Evolução da Oferta Formativa e Desempenho dos Cursos (Planos de Melhoria, Indicadores) .... 54 

6. Análise de Ocorrências (análise de principais causas, tendências) .............................................. 83 

7. Auditorias ao Sistema (e outras avaliações) .................................................................................. 88 

8. Avaliação de Fornecedores (se aplicável) ..................................................................................... 89 

9. Auscultação e Avaliação da Satisfação (estudantes, colaboradores, diplomados, entidades 

externas) ..................................................................................................................................................... 90 

10. Evolução de nº de Colaboradores, qualificação e concretização do Plano de Formação ........... 915 

11. Impacto de alterações na Legislação, Regulamentação e Normas ............................................... 97 

12. Contexto da Organização e Pensamento baseado no Risco ........................................................ 99 

12.1 Análise de contexto organizacional ao nível da UO (PESTELE) ................................................... 99 

12.2 Compreensão de necessidades e expetativas de Partes Interessadas relevantes para a UO ... 100 

12.3 Identificação de Riscos e Oportunidades (SWOT)              104 

13. Definição de Ações (recursos, prazos, metas) ............................................................................. 103 

14. Anexos .......................................................................................................................................... 105 

 



 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

 

GMS-04/01 Rev. 3 / 2017.03.31 Págª 3 de 130 

 

1. Adequação da Política da Qualidade à UO/UF 

 

O Sistema de Gestão e Garantia de Qualidade (SGGQ) constitui um elemento essencial de apoio à 

promoção da qualidade da ação do IPVC na sua missão de “criação e gestão do conhecimento e da 

cultura, através de um processo de ensino/aprendizagem, de qualidade e acreditado, centrado no estu-

dante, e de investigação, de transferência de tecnologia e de conhecimento, em interação com o tecido 

social”.  

A Política de Qualidade do IPVC constitui um instrumento fundamental para: i) planear e monitorizar a 

organização e funcionamento institucional, bem como recolher informação útil ao desenvolvimento e me-

lhoria contínua dos serviços prestados e sua avaliação; ii) facilitar a comunicação e a transparência em 

todas as atividades envolvidas; iii) promover a responsabilização e a prestação de contas; 

Ao longo dos anos a implementação da política de qualidade do IPVC tem vindo a permitir o desenvol-

vimento de uma cultura e consciencialização para a qualidade por parte dos colaboradores. 

 Terminado em 2016 o primeiro ciclo de avaliação dos ciclos de estudos do IPVC pela A3ES, salienta-

mos como aspetos muito positivos: i) a acreditação do Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade do 

IPVC pela A3ES; e ii) a aproximação do SGGQ aos requisitos de acreditação do Ensino Superior definidos 

pela A3ES.  

Na ESE-IPVC, o SGGQ tem contribuído decisivamente para o desenvolvimento da ação da escola na 

prossecução dos seus objetivos de missão, numa perspetiva de garantia da qualidade de ensino e sua 

melhoria contínua e de auscultação e participação de estudantes e colaboradores. O SGGQ tem igual-

mente contribuído para a normalização de rotinas administrativas associadas ao funcionamento dos cursos 

e dos serviços de suporte aos cursos e para o controlo de cumprimento dos requisitos legais e regulamen-

tares. 

Ao nível institucional, o SGGQ tem vindo a contribuir para tornar o IPVC um todo e estabelecer a ligação 

entre as suas escolas, através de um quadro de procedimentos e de indicadores transversais e da sua 

monitorização através de auditorias internas e externas. 
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2. Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito dos Pro-

cessos 

2.1.1 Seguimento dos objetivos PE 

 

Os objetivos tidos em conta na elaboração do presente balanço são os que constam do plano estra-

tégico do IPVC 2015-2019. Serão apenas analisados os Objetivos estratégicos e operacionais com inter-

venção direta da escola, pois há objetivos cuja dinamização está associada ao IPVC e que não vão ser 

mencionados uma vez que serão abordados no âmbito do balanço global da qualidade do IPVC. 

 

2.2.1 Eixo Estratégico de Educação, Ensino e Formação 

OE1_001 – Monitorizar oferta formativa e os processos de formação numa atitude institucional de 
autoavaliação 

OE1_001_A1- Avaliação da oferta formativa segundo os padrões da qualidade em uso nas agências nacionais 

e internacionais 

 

Em 2018, foi proposto um novo mestrado em Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação, 

que aguarda decisão. O novo mestrado em Educação Motora nas Primeiras Idades foi aprovado por seis 

anos. Na sequência dos Relatórios Follow-Up apresentados à A3ES, o Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo 

do Ensino Básico e de Matemática e Ciências no 2.º Ciclo do Ensino Básico, o Mestrado em Gestão Ar-

tística e Cultural e o Mestrado em Educação Artística foram acreditados por seis anos (contados a partir 

da data da acreditação condicional). O Mestrado em Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e de Portu-

guês e História e Geografia de Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico apresentou relatório de follow-up e 

aguarda decisão da agência. A aguardar também o relatório preliminar da CAE encontra-se a Licencia-

tura em Educação Social e Gerontológica.  

 
 

Ver anexo 1 - Pedidos de Acreditação PRÉVIA de Novos Ciclos de Estudo (NCE) - Processos Submetidos 

em, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017; 2018; Pedidos de Renovação da Acreditação de 

NCE (PERA) 

Ver anexo 2 - Síntese avaliação de ciclos de estudo em funcionamento (ACEF’s); 

 

 

OE1_001_A2 – Análise da oferta formativa para aumentar atratibilidade 

 

Ver análise efetuada no ponto 5. Evolução da oferta formativa e desempenho dos cursos (pág. 54). 

 



 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

 

GMS-04/01 Rev. 3 / 2017.03.31 Págª 5 de 130 

 

OE1_001_A3- Análise do processo formativos tornando-os mais aplicados, úteis e facilitadores da interligação 
dos estudantes, no tecido social, no mundo empresarial e no trabalho. 

 

Todos os CTeSPs, licenciaturas e mestrados contemplam no seu plano de estudos uma forte com-

ponente de ligação aos contextos e realidades profissionais desde o 1º ano do curso culminando com 

estágio em contexto profissional (ex. Prática de ensino supervisionado, Iniciação à prática profissional).  

Para além disso, encontram-se em desenvolvimento alguns projetos educativos integrados no currí-

culo dos cursos, como exemplo: 

− Educação para o empreendedorismo, que tem como objetivo o desenvolvimento de competências 

empreendedoras nos estudantes, bem como a sua formação em pedagogias que promovam estas 

competências em crianças dos pré-escolar e do ensino básico, 1º e 2º ciclos. 

− Capacitação dos estudantes em Educação para o Desenvolvimento, que tem como objetivo a promo-

ção de competências e valores ligados à cidadania global, nos estudantes, bem como a sua formação 

em pedagogias que promovam estas competências em crianças dos pré-escolar e do ensino básico, 

1º e 2º ciclos.  

− O programa Jardim PAM visa criar oportunidades para que os estudantes possam aplicar competên-

cia de avaliação de pessoas, competências de Ação/intervenção promotores de envelhecimento 

ativo/bem-sucedido, e competência de trabalho em equipa multiprofissional. 

− Fórum Internacional de Gestão Artística e Cultural [FIGAC 2017: Cooperação Cultural Transnacional, 

um evento científico e cultural que se realiza no âmbito da licenciatura em Gestão Artística e Cultural 

do IPVC, e tem por objetivo promover o diálogo e a reflexão sobre aspetos relacionados com a gestão 

cultural contemporânea a nível nacional e internacional. 

− Vivências artísticas, projeto que comemora o Dia Mundial da Criança através das Artes e que visa 

sensibilizar os estudantes de Educação Básica para o papel ativo das Artes na formação do ser hu-

mano. 

− Projeto Global Schools  com o objetivo promover a integração das temáticas de Educação para o 

Desenvolvimento/Cidadania Global nos currículos do Ensino Básico através de um processo partici-

pativo. 

− Projeto “GET UP AND GOALS! Global Education time: an international network of learning and active 

schools for SDGs”, da linha de financiamento DEAR da Comissão Europeia, projeto a decorrer até 

2020 e que visa a integração das temáticas da ED/ECG, especificamente os Objetivos de Desenvol-

vimento Sustentável, no currículo de educação formal através da formação de professores e da ela-

boração de recursos educativos. Tem ainda um foco particular nas questões da avaliação e numa 

abordagem de whole school approach;  

− Projeto “Escolas Transformadoras: contributos para uma mudança social a partir da Educação para 

o Desenvolvimento e para a Cidadania Global na Escola”, projeto liderado pela FGS e com a parceria 

do IPBeja e da ESE-Santarém, no âmbito do qual está a partilhar e a enriquecer a sua experiência 

em termos da integração da ED na formação inicial e contínua de professores e na elaboração de 

recursos.  
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− desde dezembro de 2018, a ESE-IPVC é parceira no contrato programa “Apoio ao planeamento, 

acompanhamento e avaliação da Estratégia Nacional de Educação para o Desenvolvimento 

2018-2022 e capacitação das entidades subscritoras do respetivo Plano de Ação e das institui-

ções de ensino superior envolvidas na sua implementação”, que visa o reforço das temáticas de 

ED no currículo da formação inicial de professores e o estabelecimento de contactos e envolvi-

mentos das ESE e da ARIPESE na implementação da ENED. 
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OE1_003 – Identificar, avaliar e disseminar as melhores práticas de ensino – aprendizagem 

OE1_003_ A1_ Planeamento e realização de formação para docentes visando o aperfeiçoamento de compe-

tências pedagógicas e sua eficácia educativa. 

 

De realçar que os docentes da escola superior de educação são maioritariamente doutorados na área 

da educação, bem como o seu percurso académico está relacionado com as áreas da educação / ensino 

formação de professores, pelo que as suas competências, particularmente as pedagógicas e didático-

metodológicas são uma das caraterísticas singulares que os definem como Professores. Assim, a grande 

parte dos professores, sendo eles próprios formadores de formadores, não priorizam como uma das mai-

ores necessidades aumentar a sua competência pedagógica e por consequência a sua eficácia educativa. 

Contudo, no seu processo de desenvolvimento pessoal e profissional, os docentes da ESE através de um 

inquérito por questionário identificaram as suas necessidades de formação, que, caso seja do seu inte-

resse, poderá também passar por potenciar a área pedagógica. 

 

 
OE2_ 001 Identificar as necessidades de formação em particular na região Minho Lima 

 

Os protocolos estabelecidos com os agrupamentos escolares, IPSS, instituições culturais e artísticas 

da região (anexo 3), no âmbito das nossas UCs de Iniciação à prática profissional e de prática de ensino 

supervisionado (1º e 2º CE) têm permitido auscultar as necessidades formativas das instituições escola-

res/sociais, artísticas e culturais, bem como a relação que temos tido com centros de formação contínua 

de professores do distrito, CIM-Alto Minho e algumas autarquias. 

 

 

OE2_002 estruturar oferta formativa dirigida à formação de ativos – formação ao longo da vida 

Está a ser implementado o curso de pós-graduação em Educação, Ciência e Património Local, 

mantendo-se aberta a oferta dos cursos de pós-graduação em Gestão e Administração Escolar e Ino-

vação Educacional; Educação, Memória e Herança Cultural e de Educação Literária e Literatura 

para a Infância e Juventude. No final de 2018 iniciou-se a construção de 3 CTeSP’s: Práticas Musicais 

na Comunidade; Ilustração e Produção Gráfica; Serviços Educativos e Património Local e foi submetido à 

A3ES um novo curso de mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação.  

A ESE continua o seu plano de oferta de formação contínua dirigida a educadores de infância e 

professores de todos os níveis e ciclos de escolaridade do Ensino Básico e Secundário através de cursos 

de pequena e média duração 25 a 100 horas em áreas científicas diversificas, acreditados pelo Conselho 

Científico-Pedagógico da Formação Contínua (22 formações acreditadas).  
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OE2_002_A2 Criação de ações de curta duração opcionalmente integrada na oferta formativa do 2º ciclo 

 

A parte curricular do mestrado de supervisão pedagógica confere uma acreditação de um curso de 

formação especializada na área de teoria geral de supervisão reconhecida pelo Conselho Científico-Pe-

dagógico da Formação Contínua. O ciclo de conferências levado a efeito pelo mesmo mestrado confere 

igualmente formação acreditada para educadores e professores. 

Igualmente a parte curricular da Pós-graduação em administração escolar e inovação educacional 

confere uma acreditação de um curso de formação especializada na área da Administração Educacional. 

2.2.1 - E2_OE1_Eixo Estratégico I&D+I 

OE1.002. Fomentar a produção científica e a transferência de conhecimento 

A maioria dos docentes da ESE está envolvida em centros de investigação (quadro 1), o que permite 

reforçar as parcerias institucionais e os projetos de investigação em parceria. 

 

Quadro 1 - Docentes afetos a centros de investigação 2017/2018 (40 docentes)  

Docente Centro de Investigação 
Adalgisa Pontes Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Alexandre Augusto Rodrigues Costa Modos de Conocimiento artístico/MODO - Universidade de Vigo 

Ana Cristina Coelho Barbosa Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto Centro de Investigação em Educação – Universidade do Minho 

Ana Raquel da Costa Aguiar CEMRI 

Anabela Moura Centro de Investigação em Estudos da Criança Universidade do Minho Visual & 
Performing Arts Research Unit and the Languages & Linguistics Research Unit 
(Athens Institute for Education and Research) 

Carla Assunção Silva Magalhães Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade do Instituto de Ciências Sociais  

Carla Faria Unidade de Investigação e Formação de Adultos e Idosos (UniFAI) 

Carlos Almeida Centro de Investigação em Estudos da Criança Universidade do Minho 

César Augusto Araújo F. Meira de Sá Centro de Investigação em Estudos da Criança Universidade do Minho 

Daniel Tavares Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho 

Diana Morais Unidade de Investigação e Formação sobre Adultos e Idosos - UNIFAI (ICBAS-UP) 

Elisabete Cunha Centro de investigação em sistemas computacionais avançados (CRACS) 

Fernando Santos Centro de Investigação e Inovação em Educação 

Francisco José Miranda Gonçalves Centro de Estudos em Educação e Tecnologias de Saúde (CI&DETS) 

Francisco Trabulo CIEBA – Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes/ Faculdade de Belas 
Artes da Universidade de Lisboa. 

Gonçalo Marques Centro de Investigação em Educação – Universidade do Minho 

Henrique Rodrigues Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento, Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro (CETRAD) 

Inês da Conceição Pinto de Oliveira  Centro de Investigação e Inovação em Educação 

Joana Oliveira Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Jorge Santos Modos de Conocimiento artístico (MODOS) - Universidad de Vigo. 

Lina Maria Dias da Fonseca Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Linda Saraiva Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Lúcia Barros Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Luís Alberto Seixas Mourão Centro de Estudos Humanísticos da Universidade do Minho - CEHUM 

Manuel Gama Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da UM 

Manuela Benvinda V. G. Cachadinha Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais (CEMRI) 

Manuela da Silva Correia Centro de Investigação em Educação (CIEd) - Universidade do Minho 

Maria Alice Bastos Unidade de Investigação e Formação de Adultos e Idosos (UniFAI) 

Maria Augusta Cadilha X. G. Manso CEMRI - Centro de Estudos das Migrações e das Relações Interculturais 

Maria de Fátima de Sousa Pereira CIIE-Centro de Investigação e Intervenção Educativas 
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Docente Centro de Investigação 
Maria de Fátima Pereira de Sousa 
Lima Fernandes 

CIEC – Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do Minho 

Maria Isabel Piteira do Vale Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho (Unidade 
317 da FCT) - membro externo integrado 

Maria Luísa Vieira das Neves Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho (Unidade 
317 da FCT) 

Maria Teresa Gonçalves Centro de Psicologia da Universidade do Porto (CPUP) 

Pedro Meneses Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

Raquel Beatriz Leitão Sá L. F. da Silva Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho  

Raquel Gonçalves Centro de Administração e Políticas Públicas – ISCSP-ULisboa 

Sara Raquel Costa Guerra CINTESIS 

Sónia Cruz Centro de Investigação em Estudo da Criança - Universidade do Minho 

 

 

Quadro 2 - Número de projetos, parcerias, prestações de serviço e patentes/marcas a funcionar em 2018 

 (ver anexo 4: informação com base nos dados fornecidos pelos docentes) 

 

- Número de publicações (89: 28+14+30+17 – anexo 5)  
- Número de comunicações (107 – anexo 6) 
- Atividade artística - exposições/ performance (6+13 – anexo 7) 

 
 

2.2.2 - E3_OE1_Eixo Estratégico Comunidade IPVC 

   

OE1.003. Conceber e dinamizar atividades que criem valor para a comunidade IPVC 

 

A ESE promoveu diversas atividades socioculturais, lúdicas, e de diversos âmbitos nomeadamente o 

Dia da Escola, a Semana académica, seminários, workshops, ações de formação, sessões de cinema, 

conferências, exposições, dia mundial da criança, vivências artísticas, sessões de música, etc. 

Ano 

N.º de projetos de 
ID+I em que parti-
cipa, a sós ou em 
parceria  

N.º de projetos em 
que participa como 
prestador de servi-
ços  

N.º de novos proje-
tos/prestação de ser-
viços  

N.º de Patentes e 
Marcas (cumula-
tivo)  

2018 20  7 - - 
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2.2.3 - E4_OE1_Eixo Estratégico Sociedade, internacionalização e cooperação 

 

OE2.002. Aumentar a mobilidade internacional e participação em redes ao nível de formação, estágios e de investigação  

 

Quadro 3 – Nível de Internacionalização no Ciclo de Estudos 2015/2016 a 2017/2018  

  L.GAC L.ESG M.Pré-1º M. Pré L.EB M.1º2º 
MC 

M. Ed. Art. M.1º2º 
PH 

M. Gerontologia So-
cial 

 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 15/16 16/17 17/18 

Nº e Percentagem de 
alunos estrangei-
ros (não inclui alunos 
Erasmus In) 

1 
(0,2%) 

s/info s/info 0 (0%) 0 0 s/info 0  0 0 ? 1 1  0   0 
22 

(100%) 
22 

(89%) 
22 

(89%) 
- - 0 0 0 0 

N.º e Percentagem de 
alunos em programas 
internacionais de mobi-
lidade (in) 

3 
(0,6%) 

s/info s/info 0 (0%) 0 7 s/info 0 
2 

(13,33%) 
0 0 ? 6 4 6   0 0 0 0 - - 0 0 1 0 

N.º Percentagem de 
alunos em programas 
internacionais de mobi-
lidade (out) (Erasmus e 
outros programas) 

2 
(0,4%) 

s/info s/info 0 (0%) 0 0 s/info 3(13,6%) 
1  

(7,1%) 
0 0 ? 0 3 0   0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

N.º e Percentagem de 
docentes estrangeiros, 
incluindo docentes em 
mobilidade (in) 

0 (0%) s/info s/info 
1 
 

2 0 s/info 2 (8,3%) 
1 

(4,5%) 
2 

(15,4%) 
3 

(24%) 
? 3 9 0   0 0 0 0 - - 0 0 1 0 

Mobilidade de docen-
tes na área científica 
do ciclo de estudos 
(out) (Erasmus e ou-
tros programas) 

1 s/info s/info 0 3 0 s/info 3 
5 

(32,1%) 
2 (15%) 

 
3 

(24%) 
? 0 5 5 

3 
(27%) 

 4 0 0 0 - - 0 0 0 0 

Número de pessoal 
não docente em pro-
gramas internacionais 
(Erasmus staff e outros 
programas) 

0 
 

s/info s/info  0 0 s/info 0  0 0 ? 0 
 

0 0   0 0 0 0 - - 0 0 0 0 

* No entanto, de acordo com os dados disponíveis nos Serviços Académicos, há a registar em 2016/17 seis estudantes Erasmus (in).
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OE3 . Maximizar a cooperação e a educação para o desenvolvimento nos países da CPLP 

 

Em 2018 procurou-se dar continuidade à parceria com o Instituto Universitário de Cabo Verde para a 

realização do curso de mestrado em Educação Artística destinado a professores Cabo-Verdianos. 

 Estão a ser estabelecidos protocolos com várias universidades brasileiras para a captação de estudantes 

para cursos de pós-graduação e mestrado. 

 

No âmbito do projeto europeu "Global Schools", foram dinamizadas as seguintes atividades de Educação 

para o Desenvolvimento, em Portugal: 

 

Investigação: 

- Participação num grupo de especialistas em ED a nível nacional  

- Participação e coordenação do grupo científico de especialistas internacionais; 

- Disseminação dos resultados da investigação nacional e da investigação comparada através da produção 

de artigos e da participação em conferências e seminários: 

 

Atividades de formação: 

- Formação inicial de professores através da Unidade Curricular Iniciação à Prática Profissional II, com o 

apoio de 2 docentes da ESE-IPVC, envolvendo cerca de 45 estudantes;  

- Formação contínua de professores através de cursos introdutórios, avançados e formação de pares, en-

volvendo cerca de 35 docentes dos 7 agrupamentos de Viana do Castelo; 

- Formação para organizações da sociedade civil em temáticas e metodologias de ED e para decisores 

políticos e técnicos a nível local – X Curso Livre - Aprendizagens para o Desenvolvimento: Educação, Coo-

peração e Cidadania Global;  

Produção de recursos: 

- Elaboração de um manual de apoio à integração curricular dos temas da Educação para o Desenvolvi-

mento e para a Cidadania Global nos 1º e 2º ciclo do Ensino Básico. Esta elaboração envolve 6 docentes 

da ESE-IPVC, 1 especialista em ED/ECG do GEED/ESE-IPVC e 2 consultores externos.  

 

Organização de seminários e outros eventos: 

- Seminário nacional de encerramento do projeto. Estiveram presentes representantes da Direção-Geral 

da Educação, do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua e da Organização Não-Governamental 

CIDAC. Estiveram ainda representantes dos parceiros do projeto – departamento de Educação da Câmara 

Municipal de Viana do Castelo e agrupamentos escolares do município; 
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- Organização de eventos nas escolas-cooperantes da formação inicial e contínua de professores; 

-  Apresentação de resultados às Autoridades locais e nacionais de Educação através de encontros regu-

lares e de documentos de trabalho; 

- Participação em eventos nacionais e europeus organizados por atores chave em ED. 

. Final International Conference, March 2018, Trento – the handbook was presented and tested in a work-

shop  

. Participation in the event of launching of the project "LEI - Language, Environment, Inclusion", May 2018, 

Guimarães - present our handbook and share good practices 

. Participation in the III INCTE - International Conference on Teachers Education, May 2018, Bragança - 

the project was represented by three papers, one of them devoted to the process of elaboration of the 

handbook: "Global schools: integração curricular da ED/ECG no ensino básico" – Luísa Neves presented 

the presentation that involved all the expert group -  Neves, L.; Esteves, A.; Barbosa, A.; Madeira, E.; Bar-

bosa, G.; Oliveira, J.; Cardoso, J.; Coelho, L.; Gonçalves, T. From this communication resulted a paper sub-

mitted to be published in the conference proceedings. 

. Presentation of the Global Schools Portuguese handbook in a special cultural forum within III INCTE, May 

2018, Bragança 

. Participation in the "Ciclo de Encontros Nestt - Como podem os professores fazer a diferença?", May 

2018, Braga 

. Several micro events (around 40) organised by the members of the experts group and teachers of the 

pre-service and in-service courses in order to test and disseminate the handbook, January to May 2018 

 

Comunicação: 

- Disseminação através dos sites dos parceiros e de ferramentas online (blogues, facebook, etc.); 

- Disseminação através de meios de comunicação locais – Rádios e Jornais. 

 

No âmbito do projeto europeu "Get up and Goals” foram dinamizadas as seguintes atividades de Educa-

ção para o Desenvolvimento, em Portugal: 

 

• Participação no “Internal Scientific Committee”, um grupo formado dentro do projeto para garan-

tir a coerência de conteúdos, abordagens e metodologias dentro do mesmo; 

 

• Comunicação 

- Disseminação de informações relativas ao projeto através do website e das redes sociais do IPVC, da 

ESE-IPVC e do GEED/ESE-IPVC 
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• Atividades de formação  

- Formação inicial de professores através da Unidade Curricular Iniciação à Prática Profissional II, com o 

apoio de 2 docentes da ESE-IPVC, envolvendo cerca de 50 estudantes; 

- Formação contínua de professores através de cursos introdutórios envolvendo cerca de 25 docentes dos 

7 agrupamentos de Viana do Castelo e outros na região; 

 

• Produção de recursos 

- Elaboração de um recurso sobre as Migrações, a serem utilizados e testados pelos/as professores/as da 

formação inicial e contínua  

 

• Organização de seminários  

- Organização de um seminário com o título “Migrações e um mundo em mudança: experiências a partir 

da linha da frente” 

- Organização do ciclo de cinema "(Re)pensar a cidadania no Mundo Global" 

 

• Outros  

- Apresentação de resultados às Autoridades locais e nacionais de Educação através de encontros regula-

res e de documentos de trabalho 

- Participação em eventos nacionais e europeus organizados por atores chave em ED 

  

Em 2018, no âmbito do projeto nacional "Escolas Transformadoras” foram dinamizadas as seguintes ati-

vidades de Educação para o Desenvolvimento: 

• Elaboração e implementação de um modelo de diagnóstico de necessidades de formação na área 

de ED existentes na ESE-IPVC; 

• Análise dos dados deste diagnóstico; 

• Mobilização de docentes da ESE-IPVC interessados/as em participar nas atividades do projeto, 

nomeadamente na formação e na integração curriculares de temáticas de ED;  

• Desenho de modelos de formação para docentes do ensino superior em temáticas de ED; 

• Realização de um seminário destinado a professores e comunidade em geral sobre Migrações 

 

 

2.2.3.1 Eixo Relações com Sociedade/Internacionalização  
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15 – Implementar formação geral para o voluntariado em todas as UO do IPVC e núcleos informais 
para a sensibilização da exclusão social e agendas internacionais 

Com o objetivo de contribuir para uma comunidade consciente, criticamente reflexiva e participativa em 

torno de questões globais e do papel dos cidadãos na transformação da sociedade, em 2018 o GEED 

dinamizou: 

- 10ª Edição do Curso Livre sobre “Aprendizagens para o Desenvolvimento: Educação, Cooperação e 

Cidadania Global”, com 16 participantes; 

- O ciclo de cinema "(Re) Pensar a cidadania no Mundo Global: Sessões de cinema comentadas sob a 

perspetiva da Educação para o Desenvolvimento", com sessões mensais de novembro a julho; 

- Comemorações de efemérides envolvendo alunos/as da ESE, quer dedicados à comunidade escolar 

quer a alunos/as do 2º ciclo dos agrupamentos cooperantes, nomeadamente: dia do voluntariado, semana 

da tolerância, semana da diversidade. 

O GEED participou, ainda: 

- Na Elaboração e Implementação do 2º Plano Municipal de Integração dos Imigrantes; 

- No Curso de Pares Mediadores para Intervenção em Contextos Festivos/Académicos dinamizado por 

uma parceria municipal liderada pelo IPVC; 

 

- No curso de Voluntariado dinamizado pelo Banco de Voluntariado da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo. 
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3 Desempenho dos processos 

3.1 Académicos 

 

Quadro 4. Monitorização de indicadores relativos ao processo Académicos (ACA) 
Processo: ACA  

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

 

INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULO META RESPONSÁVEL 

A
C

O
M

P
A

-

N
H

A
M

E
N

T
O

 

ESE 

Tendência 

8 

Emitir certidões / Diplo-
mas de conclusão de uni-
dades curriculares efetua-
das 

data de pedido/data emis-
são (por amostragem ge-
ral) 

5 dias úteis 

Estabelecer como indicador 
deste processo o prazo médio 
de emissão de documentos; re-
duzir prazo de emissão de docu-
mentos; 

Anual 

2016:  

90% 

 2017: 

100% 

2018: 

90% 

 

8 Disponibilizar conteúdos 
programáticos  

data de pedido/data dispo-
nibilização 

8 dias úteis 

Estabelecer como indicador 
deste processo o prazo médio 
de emissão de documentos; re-
duzir prazo de emissão de docu-
mentos; 

Anual 

2016: 

100% 

 2017: 

100% 

2018: 

100%  

→→ 

9 
Taxa de análise dos pro-
cessos individuais, no âm-
bito do plano GRCIC 

por amostragem verificar a 
conformidade dos proces-
sos individuais/documen-
tos emitidos, por curso 

100% 
SAC e equipa auditora nome-
ada 

Anual 

2016: 

100% 

 2017: 

100% 

2018:  

100% 

→→ 

→ Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 

 

Para o ano 2017 e 2018 os ACA tinham em vista a implementação das seguintes ações: 

A. Implementação da Secretaria virtual/tesouraria 

Atendendo ao âmbito alargado e a envolvência de outros serviços do IPVC, esta ação está em 

desenvolvimento nos SI, tendo sido já implementado parte do projeto; 

B. Criação do Livro de termos no SIGES 

A articulação com a empresa fornecedora da aplicação SIGES e base de dados ACA do IPVC, 

esta ação contínua em desenvolvimento; 

C. Integração no ON.IPVC de todo o processo de creditação do IPVC 

O impresso foi criado, o processo online está construído, ainda não foi implementado em todas as 

escolas do IPVC (ação está em desenvolvimento nos SI); 

D. Definir/uniformizar os elementos a integrar o processo individual dos alunos 

Ação implementada; 

E. Definir/uniformizar os elementos a integrar o dossiê de curso 
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Ação implementada; 

F. Criar equipa dos ACA para recolha, análise e tratamento inicial dos dados ACA/IPVC, para fins 

estatísticos, de estudo e reflexão 

Ação implementada; 

G. Gestão de Filas nas escolas do IPVC (a implementar pela seguinte ordem: ESTG, ESE, ESA, 

ESS, ESCE e ESDL) 

Ação definida e em plena fase de implementação/ desenvolvimento; 

H. Integração no ON.IPVC de todo o processo de entrega da dissertação, trabalho de projeto ou 

relatório de estágio e ligação ao RENATES. 

Ação em desenvolvimento; 

I. Exportação automática da pauta gerada pela Coordenadora ERASMUS para o SIGES 

Ação em desenvolvimento; 

 
Apesar da maioria das ações de melhoria estarem em curso e os indicadores relativos ao processo 

Académicos (ACA) terem sido atingidos na ESE, importa referir que: 

a) a interligação entre a base de dados de gestão académica (SIGES) e a plataforma DSD ainda não 

funciona em pleno, facto que é em parte devido à validação tardia da DSD e ao mecanismo de recru-

tamento do pessoal docente. Esta situação exigiu a necessidade de instituir outras formas de trabalho 

por parte dos SAC, como exemplo, associar manualmente os docentes às UCs que lecionam; 

b) no ano letivo 17/18 continuou a registar-se dificuldades em disponibilizar atempadamente os mapas 

de assiduidade na ON IPVC dos estudantes nos cursos em que existe mais que uma turma por ano 

e/ou Unidades curriculares opcionais. Esta situação tem implicações no acesso tardio aos conteúdos 

associados à atividade letiva disponibilizados no moodle. Este problema foi ultrapassado com o apoio 

dos serviços de informática da ESE e dos SC.  

c) A aplicação de candidaturas online continua a manifestar limitações no que ao upload de ficheiros diz 

respeito, na medida em que a dimensão máxima permitida de upload é por norma inferior ao que os 

candidatos necessitam. É ainda importante implementar uma sinalética/informação, no sentido de 

identificar claramente a evolução da candidatura (exemplo caso esteja bloqueada); além disso, ocor-

reram variadas situações em que os candidatos não conseguiam submeter a candidatura por ques-

tões relacionadas com a não disponibilização do respetivo botão de submissão dos ficheiros em al-

guns navegadores.  

d) não obstante existirem vantagens na implementação de candidaturas online, as mesmas não resol-

vem por si só a questão de redução da impressão de documentos, na medida em que por diversas 

vezes, os júris de concursos solicitam a impressão dos processos de candidatura, para procederem 

à sua análise. Acresce ainda o facto de, nos processos individuais de alunos, ser necessário consta-

rem determinados documentos.  

e) no processo Académicos (ACA), a implementação da inscrição online em exames de épocas de re-

curso e especial foi concretizada no 2.º semestre de 2015/2016. Para além deste aspeto, sugere-se 
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uma interligação entre a base de dados dos SAC e a base dos dados dos SAS no sentido de identificar 

os estudantes bolseiros e agilizar o processo de pagamento dos emolumentos. 

f) uma outra necessidade identificada é a melhoria da comunicação entre o Balcão Único (BU) e os 

SAC, nomeadamente no que diz respeito a pagamentos de propinas e de taxas de mora. Esta situa-

ção será ultrapassada quando se implementar a secretária virtual/tesouraria. 

g) Implementar a assinatura digital nas pautas de avaliação conforme procedimento ACA-07.  

 

O Inquérito de Opinião dos alunos de CTesP, Licenciatura e Mestrados sobre os Serviços Acadé-

micos apresenta níveis de satisfação muito acima da média (quadro 5): 

Quadro 5. Níveis de satisfação dos serviços académicos  

 Licenciaturas Mestrados CTeSP … tendência 

ESE 
(2016) 

77,50%  78,80%  85,70% 
 
 

ESE 
(2017) 

77,78%  71,22%  87,80%  
 

ESE 
(2018) 

89,53% 92,06% 96,45% 
 

 

LEGENDA:  igual ao ano anterior          | superior ao ano anterior          | inferior ao ano anterior           
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3.2 Ambiente, Higiene & Segurança 

 

Ao longo dos últimos anos, têm sido diversas as melhorias identificadas e implementadas no funciona-

mento interno do processo, quer ao nível das atividades diretamente geridas pelos gestores do processo, 

quer nas atividades onde colaboram para a sua concretização, bem como nos processos que lhe são 

transversais. Desta forma, podemos considerar que a implementação do AHS no IPVC tem sido muito 

positiva, sendo visíveis os resultados da sua aplicação, quer ao nível da qualidade e eficiência da organi-

zação, quer ao nível da qualidade dos serviços prestados. 

Não obstante, existem ainda algumas ações que, por motivos diversos ainda não foram concretiza-

das/concluídas no ano de 2018 apesar de, algumas destas, serem já identificadas em anos anteriores: 

- O Plano de Segurança Interno (PSI) da ESE ainda se encontra em fase final de reformulação, sendo 

que as plantas de emergência carecem ainda de alguns ajustes finais que serão efetuados no primeiro 

trimestre de 2019.  

Da lista de situações identificadas em relatórios de auditorias ou de outras formas como prioritárias, e 

com necessidade de resolução urgente ainda se mantêm as seguintes: 

- A instalação de um Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SADI) no edifício antigo da ESE foi 

efetuada no final do ano de 2016, mas ainda possui algumas situações a corrigir em alguns espaços físi-

cos, nomeadamente no que diz respeito ás sirenes;  

- Instalação de um Sistema de Alarme Contra Incêndios no edifício novo da ESE de forma a utilizar os 

detetores existentes e em simultâneo integrar na central existente no edifício antigo. Não obstante o pro-

blema da sirene existente no edifício novo não é audível no edifício antigo ainda se mantém naturalmente; 

- Ausência de duas placas de identificação de pontos de encontro (entre edifício novo e a residência e 

no campo de futebol); 

- Ajustes da sinalética face às saídas de emergência existentes; 

Aguarda-se ainda a cópia da Licença de Utilização do Sistema de Videovigilância a emitir pela Comis-

são Nacional de Proteção de Dados (o pedido seguiu em 2012 para os serviços centrais, devidamente 

acompanhado das plantas e respetiva localização e caracterização dos equipamentos de filmagem); 

 

O Guia de Boas Práticas Ambientais do IPVC (GBPA/IPVC) foi divulgado junto da Comunidade Acadé-

mica via email / portal. 

 

Ainda que prevista para o decorrer deste ano, a ação de formação especializada dos GP’s, não chegou 

a concretizar-se. De igual forma não foram efetivadas as ações de formação de primeiros socorros e de 

utilização de meios de primeira intervenção. 

 

No período em análise foram registadas dezoito Não Conformidades (NC) e 7 Observações (OBS), 

decorrentes da Auditoria Interna levadas a cabo em 06.04.2018. 6 NC e 2 OBS são relativas a questões 

documentais cuja resolução foi rapidamente implementada, com exceção de uma NC referente à disponi-
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bilização dos planos de manutenção de equipamentos relacionados com a segurança. Cinco das NC iden-

tificadas no relatório da AI correspondem a situações e correntes de anos anteriores e relacionadas com 

o SADI cuja resolução definitiva se prevê que seja efetuada em 2019. 

No que diz respeito aos equipamentos desportivos, todas as NC identificadas foram tratadas e fecha-

das, uma vez que foi possível solucionar os problemas identificados. A exceção foi uma NC relacionada 

com a disponibilização dos planos de manutenção dos equipamentos desportivos cuja responsabilidade é 

do Gabinete Técnico e uma OBS relativa à estrutura metálica lateral cuja proteção é necessária e que 

carece assim de uma análise mais cuidada, pois terá que se encontrar uma outra solução que vá de 

encontro ao pretendido. 

Foram ainda assinaladas duas NC relativas ao equipamento que o posto de transformação deveria 

possuir, pelo que a resolução das mesmas foi solicitada ao GT. 

Este ano e à semelhança do ano de 2017, não foi efetuado nenhum simulacro de incêndio ou situação 

tática, na medida em que ainda não existe qualquer sistema de deteção de incêndio operacional ou qual-

quer forma de aviso sonoro no edifício novo, o que inviabiliza este tipo de procedimento.  

No que diz respeito à separação de resíduos, em novembro de 2018 procedeu-se à disponibilização 

de um contentor de 6 metros cúbicos junto à entrada do piso -1, com vista à colocação de resíduos de 

madeira e de gesso e até junho de 2019 prevêem-se duas recolhas e respetivo tratamento por parte da 

empresa Reciclomais (Código LER dos resíduos: 200301). Os resíduos de tintas serão armazenados em 

latas e depois devidamente tratados aquando da recolha dos restantes resíduos.

A integração do sistema de gestão da Responsabilidade Social pelo IPVC irá implicar uma maior inter-

venção do processo no contexto da instituição, uma vez que as exigências legais em relação à área de 

intervenção do processo assim o determinam. Nesse contexto, surge assim uma oportunidade, onde várias 

das situações de resolução pendente à vários anos e resultam de imposição legal, serão naturalmente 

objeto de análise e certamente de resolução. 
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Quadro 6. Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito do Processo AHS 

 

Objetivo da Quali-

dade 
Ações Subações Prazo Responsável Indicadores Meta 

Resultados anteriores  

(se aplicável) e Atual 
Tendência 

Verificar a operacio-
nalidade dos PSI's 

Avaliação de simu-
lacros 

Simulacro 2018 

Gestor do Processo /Res-
ponsável da Segurança 
em cada UO/funcio-
nal/serviços centrais 

N.º de simulacros 
1 por ano, 

por UO 
2016 – 8 
2017 - 5 

 

Ações de formação 
aos funcionários das 
UO's, funcionais e Ser-
viços Centrais 

Formação 
Formação de primeiros socor-
ros 

Dezembro 
2018 

Grupo Coordenador AHS e 
os SAS 

N.º de ações realizadas 
1 por ano, 
por UO´s e 

UF´s 

Não se efetuou em 2016 
Agendado para 20.12.2017 
Não se efetuou em 2016 

 

 

Desenvolver a forma-
ção dos elementos das 
EIS das UO's e UF´s 

Formação 
Formação de meios de primeira 
intervenção 

Setembro 
2018 

Grupo Coordenador AHS e 
os SAS 

Combate a incêndios 
1 por ano, 
por UO´s e 

UF´s 

Não se efetuou em 2016 
Efetuou-se em 2017 

Não se efetuou em 2018 
 

 

Monitorização de 
consumos 

Eficiência energética Registo de consumos 2018 Gestores de Processo 

Análise da monitorização 
dos consumos ( 
água, energia elétrica 

e gás) 

100% 

Cf. Relatório anual de consumos e 
encargos com energia e água do 

IPVC - 2018 

 

 

 

→ Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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Quadro 7. Desempenho do Processo (resultado de indicadores) AHS 

 

Processo / 

Subprocesso 
Indicador Fórmula de Cálculo 

Fonte de 

Dados 
Periodicidade Meta 

Resultados anteriores  

(se aplicável) e Atual 
Conclusão 

Responsável de 

Dados 
Tendência 

A
H

S
 

N.º Simulacros 
N.º Simulacros realizados, por 

ano, por UO 
Relatório do 
simulacro 

Anual 
1 por 

ano/UF, 
por UO 

2016 – 8 
2017 – 5 
2018 - 5 

Meta não atingida GP’s → 

Formação de primei-
ros socorros 

N.º de ações realizadas 
Registo de 

presenças e 
sumários  

Anual 
1 por ano, 
por UO/UF 

Não se efetuou em 2016 
Agendada para 20.12.2017 

Não se efetuou em 2018 

Meta não atingida GP’s  

Combate a incêndios N.º de ações realizadas 
Registo de 

presenças e 
sumários  

Anual 
1 por ano, 
por UO/UF 

Não se efetuou em 2016 
Realizou-se em 2017 

Não se efetuou em 2018 

Meta não atingida GP’s  

Soluções de 
Eficiência energética 

N.º de soluções instaladas 
Registos 

GT 
Anual 

2 por ano, 
por UO 

Sem dados atualizados  GT e GP’s  

Análise da 
monitorização 
dos consumos (água, 
energia 
elétrica e gás) 

Numero de monitorizações/ 
n.º de contratos 

Relatório 
anual de 
consumos 
e encargos 
com energia 
e água 

do IPVC 

Anual 100% Sem dados atualizados Meta atingida GP’s  

 

→ Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 

 

  



 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

 

GMS-04/01 Rev. 3 / 2017.03.31 Págª 22 de 130 

 

Quadro 8. Acompanhamento das Ações do Relatório anterior e concretização dos Planos de Melhoria AHS 

 

PROC. 
SUBPROC. 

AÇÃO Nº/ 
DATA 

SUB-PROCESSO / 
ATIVIDADE 

DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO  OBJETIVO(S) DA AÇÃO ACOMP. 
SITUAÇÃO 
31/12/17 

EXPLICAÇÃO 

A
H

S
 

Ao longo do 
ano 

Simulacros 
Realização dos simula-
cros nas UO’s/UF’s 

GP’s 2018 
Verificar a operacionalidade dos 

PSI's 
    

Continua por solucionar a li-
gação da SADI ao Posto de Se-
gurança/comando do IPVC, 
pelo que não há meios de 
alerta pois no edifício novo 
continua a faltar a SADI. 

Dezembro 
2018 

Formação de primei-
ros socorros 

Formação de primeiros 
socorros 

GP’s 2018 
Formação aos cpolaboradores 

do IPVC. 
  

Não foi possível organizar e 
agendar a formação. 

Setembro 
2018 

Combate a incêndios 
Utilização de meios de 
primeira intervenção. 

GP’s 
Setembro 

2018 

Desenvolver a formação dos 
elementos das EIS das UO's e 

UF´s 
  

Não foi possível organizar e 
agendar a formação. 

2018 
Soluções de eficiência 
energética 

Aplicação de soluções/ 
dispositivos 
para redução de 
consumos 

GIQ 2018 

Substituir soluções e dispositivos 
com melhor desempenho 

energético 

  

Apenas se dispõe de informa-
ção relativa ao consumo 

de papel de fotocópia. 

2018 Registos de consumo 

Análise da monitoriza-
ção 
dos consumos (água, 
energia elétrica 
e gás) 

GP’s 2018 
Monitorizar os consumos de água, 
eletricidade e gás 

   

  Realizado 

  Em curso 

  Por realizar 

  Planeado 
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3.3  Criação e restruturação de Cursos 

 

Criação de Cursos não conferentes de Grau 

Pós-graduação em Educação Literária e Literatura para a Infância e Juventude e pós-graduação em Edu-

cação, Ciência e Património Local 

 

Criação de Cursos TesP/Licenciatura /Mestrado 

Foi proposto o curso de Mestrado em Tecnologias da Informação e Comunicação em Educação. Aguarda 

decisão da A3ES. 

 

 

Cursos avaliados pela A3ES 

 

Ver anexo 1 – síntese da monitorização NCE (2010-2018) e pedidos de renovação de acreditação de NCE 

(PERA 15/16 e 16/17 e 17/18 e a Síntese avaliação de ciclos de estudo em funcionamento (ACEF’s); 

 

 

3.4 Formação 

Em 2018, foi visível uma crescente sensibilização dos docentes da ESE IPVC para o cumprimento dos 

procedimentos definidos no processo FOR. O quadro 9 reporta a taxa de cumprimento dos Indicadores do 

Processo FOR. 
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Quadro 9. Taxas de cumprimento dos indicadores do processo FOR por UO  
 

Processo 

/ Subpro-

cesso 

Indicador 
Fórmula de Cál-

culo 
Fonte de Dados 

Periodici-

dade 
Meta 

Resultados anteri-

ores  

(se aplicável) e 

Atual 

Conclusão 

Respon-

sável de 

Dados 

Tendên-

cia 

FO
R

 

Calendariza-

ção das avali-

ações (exa-

mes) - cum-

primento do 

prazo estipu-

lado  

(n.º calendários 

efetuados no 

prazo/n.º total 

calendários pre-

vistos)*100 

Direção/ Coorde-

nação de Curso 
semestral 100% 

2016: 100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

2017: 100% 

S1 – 100% 

S2 - 100% 

2018: 100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

Meta 

atingida 

Direção/ 

Coorde-

nação de 

Curso 

→→ 

Criação/atu-

alização dos 

programas  

(n.º programas 

efetuados/n.º to-

tal de programas 

previstos )*100 

Coordenador de 

Curso 
semestral 100% 

2016: 95,03% 

S1 – 97,91% 

S2 – 92,15% 

2017: 98,48% 

S1 – 97,5% 

S2 – 99,34% 

2018: 99,65% 

S1 – 99,29% 

S2 – 100% 

Meta não 

atingida 

Coorde-

nador de 

Curso 

 

Taxa de dis-

ponibilização 

dos sumários  

(n.º sumários 

efetuados/n.º to-

tal sumários pre-

vistos)*100 

Gestão Plata-

forma ON:IPVC 
semestral 100% 

2016: 94,2% 

S1 – 93,50% 

S2 – 94,89% 

2017: 90,3% 

S1 – 89,95% 

S2 – 90,63% 

2018: 96,45% 

S1 – 96,58% 

S2 – 96,32% 

Meta não 

atingida 

Gestão 

Plata-

forma 

ON:IPVC 

 
 

Taxa de lan-

çamento das 

classificações 

finais das 

UCs 

(n.º de avalia-

ções lança-

das/n.º total de 

avaliações pre-

vistas)*100 

Serviços Acadé-

micos 
semestral 100% 

2016: 94,2% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

2017: 100% 

S1 – 100% 

S2 - 100% 

2018: 100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

Meta 

atingida 

Serviços 

Académi-

cos 

→ 

Taxa de lan-

çamento da 

classificação 

estágios /en-

sinos clíni-

(n.º de avalia-

ções lança-

das/n.º total de 

avaliações pre-

vistas)*100 

Serviços Acadé-

micos 
semestral 100% 

2016:97,5% 

S1 – 97% 

S2 – 98% 

2017:100% 

S1 – 100% 

S2 - 100% 

2018: 100% 

Meta 

atingida 

Serviços 

Académi-

cos 

→ 
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Processo 

/ Subpro-

cesso 

Indicador 
Fórmula de Cál-

culo 
Fonte de Dados 

Periodici-

dade 
Meta 

Resultados anteri-

ores  

(se aplicável) e 

Atual 

Conclusão 

Respon-

sável de 

Dados 

Tendên-

cia 

cos/IPP/pro-

jeto de dis-

sertação  

S1 – 100% 

S2 – 100% 

Taxa de lan-

çamento da 

classificação 

de mobili-

dade  

(n.º avaliações 

lançadas/n.º to-

tal de avaliações 

previstas)*100 

Serviços Acadé-

micos 
semestral 100% 

2016: 100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

2017: 100% 

S1 – 100% 

S2 - 100% 

2018: 100% 

S1 – 100% 

S2 – 100% 

Meta 

atingida 

Serviços 

Académi-

cos 

→→ 

Grau de sa-

tisfação rela-

tivamente ao 

curso 

% de respostas 

positivas 

Gestores de 

topo/GAQ 
anual 70% 

2016: 83,71% 

Ctesp 88,00% 

Lic. 77,52% 

Mest. 85,62% 

 

2017: 79,91% 

Ctesp 78% 

Lic. 78,42% 

Mest. 83,31% 

 

2018: 90,48% 

Ctesp 94,17% 

Lic. 88,66% 

Mest. 88,64% 

Meta 

atingida 

Direção e 

Conselho 

Pedagó-

gico 

 

 

Grau de sa-

tisfação rela-

tivamente 

aos docentes 

% de respostas 

positivas  

Gestores de 

topo/GAQ  
semestral 70% 

2016: 90% 

S1 (88,8%) 

Ctesp 87,42% 

Lic. 88,10% 

Mest. 90,98% 

 

S2 (91,20%) 

Ctesp 87,10% 

Lic. 90,20% 

Mest. 96,30% 

 

2017: 92,24% 

S1 (92,07%) 

Ctesp 91,41%  

Lic. 90,39% 

Mest. 91,40% 

 

S2 (92,41%) 

Meta 

atingida 

Direção e 

Conselho 

Pedagó-

gico 
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Processo 

/ Subpro-

cesso 

Indicador 
Fórmula de Cál-

culo 
Fonte de Dados 

Periodici-

dade 
Meta 

Resultados anteri-

ores  

(se aplicável) e 

Atual 

Conclusão 

Respon-

sável de 

Dados 

Tendên-

cia 

Ctesp 94,39% 

Lic. 89,53% 

Mest. 93,30% 

 

2018: 94,98% 

S1 (95.35%) 

Ctesp 97,85%  

Lic. 92,93% 

Mest. 95,27% 

 

S2 (94,60%) 

Ctesp 97,15% 

Lic. 91,17% 

Mest. 95,47% 

 

 

Grau de sa-

tisfação rela-

tivamente às 

Ucs 

% de respostas 

positivas 

Gestores de 

topo/GAQ  
semestral 70% 

2016: 88,5% 

S1 (86%) 

Ctesp. 88,40% 

Lic. 80,13% 

Mest. 89,34% 

 

S2 (91%) 

Ctesp 88,90% 

Lic. 89,03% 

Mest. 94,95% 

 

2017: 87,45% 

S1 (85,80%) 

Ctesp 87,32% 

Lic. 84,45% 

Mest. 85,63% 

 

S2 (89,09%) 

Ctesp 87,43% 

Lic. 85,70% 

Mest. 94,13% 

 

2018: 92,76% 

S1 (93,64%) 

Ctesp 94,52% 

Lic. 92,45% 

Mest. 93,94% 

 

S2 (91,89%) 

Ctesp 95,32% 

Lic. 90,01% 

Mest. 90,34% 

Meta 

atingida 

Direção e 

Conselho 

Pedagó-

gico 
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Processo 

/ Subpro-

cesso 

Indicador 
Fórmula de Cál-

culo 
Fonte de Dados 

Periodici-

dade 
Meta 

Resultados anteri-

ores  

(se aplicável) e 

Atual 

Conclusão 

Respon-

sável de 

Dados 

Tendên-

cia 

 

 

Taxa de apre-

sentação do 

relatório da 

UC 

(n.º de RUCs efe-

tuados/n.º total 

de RUCs previs-

tos)*100 

Coordenador do 

curso 
semestral 100% 

2016: 82,14% 

S1 - 92,16% 

S2 - 72,11% 

2017: 85,37% 

S1 – 84,6% 

S2 – 86,14% 

2018: 100% (95%) 
S1 – 100 %(94.96%) 
S2–100% (95.04%) 

Meta não 

atingida 

Coorde-

nador do 

curso 

 

 

Taxa de en-

trega do rela-

tório anual 

de curso 

(RAC) 

(n.º de RACs efe-

tuados/n.º total 

de RACs previs-

tos)*100 

Direção/CP  anual 100% 

2016: 100% 

2017: 100% 

2018: monitorização 

em curso 

 

Coorde-

nador do 

curso 

→ 

 

Taxa de con-

clusão de 

curso em es-

tudantes re-

gulares de 

Lic. e de Tesp  

% de conclusão 

do curso  em N 

anos  (N=anos de 

duração do 

curso) 

Direções/SAC 

Coordenador de 

curso  

anual 70% 

2016: 57,4% 

2017: 67,45% 

2018: 88,66%  

(CTeSP: 97,50%; Lic. 

79,82%) 

Meta 

atingida 

Dire-

ção/Ser-

viços 

Académi-

cos/Coor-

denador 

de curso 

 

 

Análise GPFOR ESE: O nível de cumprimento dos indicadores é muito significativo, tendo-se verifi-

cado, globalmente, uma tendência de melhoria mesmo nos indicadores em que não foi possível atingir o 

cumprimento. Neste sentido importa salientar que o incumprimento do indicador “Criação/atualização dos 

programas” se deve exclusivamente à não disponibilização de um programa cujo docente responsável 

ficou ausente do servido por motivos de doença. Relativamente ao indicador “Taxa de disponibilização dos 

sumários” importa salientar que se registou um aumento do nível de concretização face ao ano letivo 

anterior, e que as situações de incumprimento se devem particularmente à não disponibilização da plata-

forma em tempo útil aos docentes que substituíram os docentes com atestado médico (doença prolongada) 

e que já não se encontram a colaborar. 

 Neste contexto, importa efetuar, junto do corpo docente, uma análise desta situação no sentido de 

identificar possíveis causas e medidas de melhoria. Quanto à Taxa de apresentação do relatório da UC, 

apesar de ser a mais elevada dos últimos anos, contínua em incumprimento essencialmente devido às 

situações de ausência prolongada ao serviço por motivos de doença de dois docentes responsáveis. 
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3.5 Cooperação internacional  

Os indicadores do subprocesso CIN foram monitorizados tendo em consideração os resultados obtidos durante o ano letivo 2017/2018. 

 

Quadro 10 Monitorização de indicadores relativos ao subprocesso Cooperação Internacional (CIN) 

Sub-Processo: CIN               Período de análise: ano letivo 2017/ 2018 

ACTIVIDADE INDICADOR Fórmula de Cálculo  Resultado obtido Fonte de dados META Conclusão 

2 
Envio de estudantes mo-

bilidade 

  
Nº. bolsas de estudo executadas 

    0   

0 

GMCI / Coordenador 
Mobilidade ESE 

>1 Meta não atingida 

  
Nº. Bolsas de estudo atribuídas 

    0   

  
Nº. bolsas de estágio executadas 

    1   

1 >1 Meta atingida 

  
Nº. Bolsas estágio atribuídas 

    1   

3 
Receção de estudantes 

mobilidade 

  
Nº. estudantes recebidos (IN) no ano 

em curso 
    16   

1,33 >1 Meta atingida e superada 

  
Nº. estudantes recebidos (IN) no ano 

transato     12   

4 
Envio de Docentes / Não 
Docentes em Mobilidade 

  
Nº. bolsas STA / STT executadas 

    6   

1 GMCI >1 Meta atingida 

  
Nº. bolsas STA / STT atribuídas 

    6   

5 
Receção de Docentes / 

Não Docentes em Mobili-
dade 

 
Nº. docentes / não docentes recebi-

dos (IN) no ano em curso 

    1   

0,2 
GMCI / Coordenador 

Mobilidade ESE >1 Meta não atingida 

  

Nº. docentes / não docentes recebi-
dos (IN) há dois anos atrás     5   
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Relativamente ao indicador “Envio e Receção de Estudantes Mobilidade”, nenhum aluno da ESE mobilizou 

com uma bolsa estudos no ano letivo 2017/2018.  

Na modalidade de estágio, a aluna Mafalda Liz, após concluir o Mestrado em Educação Pré-escolar e 

Ensino do 1.º CEB realizou um Estágio Graduado na instituição de educação pré-escolar Dragonfly Nur-

sery, em Espanha. 

Verificou-se um aumento do número de estudantes (IN) recebidos no presente ano letivo. As instituições 

de origem foram: Charles University - Faculty of Education (4), University of Hradec Králové (1) e Tomas 

Bata University (1) – República Checa; Coburg University (1) – Alemanha;  Siauliai University (1) - Lituânia; 

Universidad de Valencia (2) – Espanha; Warsaw University of Technology (1)- Polónia;  University of Ap-

plied Sciences - FH Potsdam (1). Recebemos ainda 4 alunos ao abrigo do Protocolo com a Escola de 

Artes, Ciências e Humanidades - Universidade de São Paulo – Brasil. 

No que concerne ao indicador “Envio de Docentes / Não Docentes em Mobilidade”, considerou-se que a 

meta foi atingida. No presente ano letivo mobilizaram 5 docentes.  As docentes Luísa Neves E Teresa 

Gonçalves realizaram mobilidade STA na Pedagogical University of Cracow, na Polónia, as docentes Carla 

Magalhães e Joana Oliveira realizaram mobilidade STT, respetivamente, na Universidad Politécnica de 

Valencia, em Espanha e na VIA University College - Faculty of Education and Social Studies, na Dina-

marca. O docente Francisco Gonçalves visitou a University of Tuzla (Bósnia) e o docente Fernando Santos 

fez a sua mobilidade na Charles University (República Checa).  

Relativamente ao indicador “Receção de Docentes / Não Docentes em Mobilidade”, a meta não foi atingida 

uma vez que a ESE recebeu apenas um docente. A ESE recebeu a visita da Doutora Aleksandra Mihajlo-

vic, especialista em Metodologias de Ensino da Matemática e Didática da Matemática na Faculdade de 

Educação de Jagodina – University of Kragujevac, na Sérvia.  

O projeto Global Schools: Aprender a (con)viver, terminou em março de 2018. 

Em 2018 teve início o projeto internacional financiado pela Comissão Europeia GET UP AND GOALS! 

GLOBAL EDUCATION TIME: AN INTERNATIONAL NETWORK OF LEARNING AND ACTIVE SCHOOLS 

FOR SDGs”. (ref CSO-LA/2017/388-124) (2017-2020). 
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3.6 Gestão económica-financeira 

 

No subprocesso Património, os indicadores definidos não foram apurados no decurso do presente 

ano. Esta situação justificou-se pelo facto do processo de verificação e de implementação de controlo de 

todo o património da instituição ainda não estar completamente concluído, o que se prevê que seja efetu-

ado em 2019.  

No que diz respeito ao Plano de Melhorias, referir que a ação de “Desenvolvimento do sistema de 

workflow na on-ipvc no âmbito da transferência e abate de bens” não foi implementada - Esta ação pen-

dente de informação que não é controlável pelos SAF. Dado o largo tempo de espera, e considerando que 

o processo de transferência e abate de bens está a ser controlado devidamente através dos impressos e 

procedimentos disponíveis, a Direção dos SAF entendeu que esta ação de melhoria não deverá ser con-

siderada a curto/médio prazo; A ação de “Atualização da ficha de identificação dos veículos” e a de “Rea-

lização de auditorias internas” foram concluídas; A ação de “Atualização da ficha de identificação dos 

imóveis” encontra-se em fase de conclusão; e a ação de “Validação da informação contabilística relativa 

ao acervo bibliográfico” encontra-se em curso;  

 

No subprocesso Aprovisionamento, referir que não se verificou qualquer rutura de stocks e que a 

taxa de incumprimentos foi de 0%, na medida em que não se registou qualquer demérito. A meta definida 

para o indicador de avaliação a fornecedores foi também atingida. 

Relativamente ao plano de melhorias referir que se encontram em curso as seguintes ações: Incluir 

na plataforma on-ipvc um circuito para as aquisições de prestações de serviços letivos, que permita de-

senvolver uma avaliação dos serviços prestados pelo prestador; Desenvolvimento de módulo de workflow 

na plataforma on-ipvc; Atualização do Impresso APR-01/06 – Anomalias.  A Integração do Impresso APR-

01/06 - Incumprimentos/Anomalias no circuito do PSN na plataforma da ON.IPVC, com vista a melhorar a 

eficiência encontra-se em planeamento. 

 

3.7 Gestão da informação 

 

Constata-se a necessidade de conceção de um novo website da ESE que, em simultâneo, apresente 

a informação de forma simples, legível, intuitiva e cuja gestão de conteúdos seja igualmente simples, efi-

ciente e eficaz. 

O suporte aos RUCs (já haviam sidos implementos os PUCs) na mesma plataforma foi também uma 

mais valia para o sistema, não obstante alguns problemas de atualização de dados (alunos inscritos, do-

centes associados…) que foram sentidos em alguns momentos. 
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3.8 Subprocesso de expediente e arquivo  

 

Quadro 11.  Desempenho do Processo (resultado de indicadores) EAR 

Processo / 
Subpro-
cesso 

Indicador 
Fórmula de 

Cálculo 

Fonte 
de Da-

dos 

Periodici-
dade 

Meta 

Resultados ante-
riores  

(se aplicável) e 
Atual 

Conclusão 
Responsá-
vel de Da-

dos 

Tendên-
cia 

B
A

R
-E

A
R
 

1- N´º de recla-
mações relacio-
nadas com o 
atendimento te-
lefónico e pre-
sencial 

Nº. de reclama-
ções por U.O 

F.O/ 
Livro 
de re-
clama-
ções 

Semestral ≤ 3 

2015-2 
2016- 0 
2017- 0 
2018- 0 

Meta  atingida 
Gestor do 
processo → 

2- Nº. de docu-
mentos pedidos 
para consulta e 
não satisfeitos 

Nº. de pedidos 
não satisfeitos 

por U.O 

Im-
presso 
EAR/04 

Semestral ≤ 5 

2015- 0 
2016- 0 
2017- 0 
2018- 0 

Meta atingida 
Gestor do 
processo → 

3- Nº. de áreas 
em que o levan-
tamento da do-
cumentação é 
concretizado 

Nº. de áreas FRD Bimestral ≥1 Não aplicável 
Meta não atin-

gida 
Gestor do 
processo  

4  

→ Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 

→ Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 

 

Durante o ano de 2018 dos três indicadores definidos no âmbito do subprocesso EAR, dois foram 

atingidos com sucesso, e um não foi possível concretizar a meta definida. 

Indicador nº. 1- Foi verificado que não houve a existência de nenhuma reclamação formal respeitante 

ao atendimento nos serviços prestados pelo IPVC, Tendência que se reporta desde 2016, o que não 

invalida a necessidade de estratégias que fomentem a melhoria neste ponto.  

Indicador nº. 2- Não foram apresentadas evidências que demonstrem que os pedidos feitos relativa-

mente à consulta de documentos (instrumentos de Avaliação), não tenham sido satisfeitos. 

Indicador nº. 3 – Foi definido como plano de melhoria o início da concretização do Relatório da Ava-

liação da Documentação Acumulada do IPVC.  

Para tal, foi definido como indicador o número de áreas ao qual se iria começar a proceder á identifi-

cação e ao levantamento da documentação acumulada ao longo dos anos pelo serviço Académicos.   
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Quadro 12. Acompanhamento das Ações do Relatório anterior e concretização dos Planos de Melhoria EAR 

 

Oportunidades 

R
E
F
/I

D
 

D
A

T
A

 d
e
 E

N
T

R
A

D
A

 d
a
 O

P
 

O
P
O

R
T

U
N
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A

D
E
S
/P

O
N

T
O

S
 

F
O

R
T

E
S
 a

 a
p
ro

v
e
it

a
r 

R
e
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o
n
sá

v
e
l 
d
e
 C

o
n
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o
lo

 

d
e
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P
O

R
T

 

P
R

O
C

E
S
S
O

 a
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o
c
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d
o
 

A
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a
s 

d
e
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M

P
A

C
T

O
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P
A

C
T

O
 (

Q
u
a
n
ti

ti
v
o
 e

/o
u
 

Q
u
a
li
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ti

v
o
) 

N
IV

E
L
 d

e
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C

O
 (

1
-B

A
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O
, 

2
-M

É
D
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, 

3
- 

A
L
T

O
) 

A
ç
õ
e
s 

já
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m
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e
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n
v
o
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m
e
n
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a
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p
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v
e
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r 

O
P
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R
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OPOR

T-41 
fev-13 

Rever todos os processos 

SGGQ ao nível de lista de 

registos e respectivos 

sistemas de arquivo pre-

vistos para cada docu-

mento, classificando-os 

de acordo com a Portaria 

de Gestão Documental 

"aquando da sua publica-

ção em Diário da Repú-

blica", tal como a identi-

ficação do tempo de ar-

quivo definidos no RADA 

GT/SI EAR 

Comuni-

dade 

IPVC 

Tornar mais 

funcional a 

gestão de ar-

quivo e mais 

eficiente (inte-

gração de acti-

vidades de 

GDO e EAR e 

serviços que 

efectuam o ar-

quivo) 

1 

Identificar as possí-

veis alterações para 

simplificar os pro-

cesso. 

Ajustar a docu-

mentação simpli-

ficando os pro-

cessos. 

GAQ GAQ 

Rever todos os pro-

cessos ao nível de 

lista de registos e res-

pectivos sistemas de 

arquivo previstos para 

cada documento; Ve-

rificar se o sistema 

arquivo está ade-

quado. 

associar a cro-

nograma de 

EAR 

 Não   

OPOR

T-49 

25-07-

2018 

Automatização no aten-

dimento telefónico 

GT/SI EAR Comuni-

dade 

IPVC 

Tornar mais 

eficiente o 

atendimento 

telefónico nas 

UO, de modo a 

minimizar a 

entropia sen-

tida nas cha-

madas ( por 

exemplo a não 

2 

Verificar o ponto de 

situação 

Criação de sis-

tema de automa-

tização de cha-

madas que neste 

momento só se 

encontra imple-

mentada na ESTG 

SI GT/SI/EAR Melhorar o atendi-

mento das chamadas 

telefónicas e por sua 

vez transmitir uma 

melhor imagem da 

Instituição 

   Não   
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sinalização de 

sinal interrom-

pido quando a 

linha está ocu-

pada) 
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RISCO-

68 
 

Ausência de 

implementa-

ção de um 

workflow de 

forma a unifor-

mizar o expe-

diente 

EAR EAR/GSI 
EAR/GSI e toda 

a comunidade 

Implicações na recu-

peração, identifica-

ção e circuito da 

correspondência 

2 

Existe já a pla-

taforma 

ON.IPVC para 

a implementa-

ção do 

workflow 

1. Proceder ao 

desenho do 

workflow com os 

vários circuitos do 

expediente 

 2. Produção da 

tabela de classifi-

cação 

 3. Implementa-

ção do Workflow 

na plataforma 

ON.IPVC 

_____

_ 

Gestão de 

topo/ GSI 

Com a implementação 

do workflow a institui-

ção vai conseguir mo-

nitorizar, classificar e 

arquivar toda a docu-

mentação recebida e 

expedida 

    

RISCO-

70 
 

Falta de espa-

ços para o ar-

mazenamento 

da documenta-

ção acumulada 

EAR EAR EAR 

Implicações no ar-

mazenamento da 

documentação IPVC 

1 

Algumas esco-

las já tem de-

finidas essas 

obras, con-

tudo, ainda 

não estão a 

decorrer 

1. Rentabilizar 

espaços obsoletos 

e proceder a 

obras nos mesmos 

2. Aquisição de 

Re-

curso 

orça-

men-

tal 

Gestão de 

topo 

Permite o correto ar-

mazenamento da do-

cumentação produ-

zida e recebida pelo 

IPVC 
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estantes para ar-

mazenamento da 

documentação 

RISCO-

84 

25-07-

2018 

Falta de uma 

organização 

estruturada do 

arquivo 

Gestão 

de 

Topo 

EAR 
Comunidade 

IPVC 
 1 

Existe nos es-

tatutos o ser-

viço expedi-

ente e ar-

quivo, contudo 

de acordo com 

as novas mu-

danças imple-

mentadas, há 

a necessidade 

de criar mais 

mecanismos.  

Na revisão dos es-

tatutos do 

IPVC/UO ter em 

atenção o papel 

do Arquivo dentro 

dos mesmos. 

Recur-

sos 

Huma-

nos e 

Recur-

sos Fi-

nan-

ceiros 

GT/Dire-

ções 
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3.9 - Gestão de Sistemas de Informação 

 

O objetivo geral do processo Gestão dos Sistemas de Informação do Sistema de Gestão da Qualidade 

do IPVC é o de apresentar e descrever a estrutura e procedimentos associados à gestão e disponibilização 

dos serviços, fornecidos pelos Sistemas e Tecnologias de Informação (SI/TI) do IPVC, sendo aplicado a 

todas as atividades e serviços que assentem sobre SI/TI da infraestrutura tecnológica do IPVC. 

Com a centralização da maioria dos Sistemas e TI, assim como a evolução constante das plataformas 

eletrónicas desenvolvidas (ex: on.ipvc.pt), a interação entre os vários GPs das várias UOs com os SI dos 

Serviços Centrais tornou-se uma prioridade e uma constante ligação de apoio e partilha de conhecimento. 

Neste sentido, durante o ano, vários dos assuntos tratados entre os serviços foram realizados ou de forma 

presencial ou online.  

Referir ainda a carência de atualização do parque informático da escola, em diversos domínios, desig-

nadamente ao nível de servidores, ao nível de computadores de secretária. Não obstante, em 2018 os 

equipamentos dos Laboratórios de Informática foram substituídos por equipamentos novos, o que repre-

senta uma melhoria significativa a este nível.  

 Importa ainda referir a necessidade de substituição e reforçar os APs com vista a possibilitar uma 

cobertura de rede sem fios em 100% do espaço físico interior da ESE (previsão – 2.º semestre de 2019).  

Destacar a necessidade premente de aquisição de uma UPS na medida em que a que o Centro de 

Informática possui, ter avariado e segundo a marca, não existe reparação possível. Este equipamento é 

essencial para o bom funcionamento de servidores e equipamentos ativos, garantindo assim a prestação 

de um serviço sem interrupções. A ligação por fibra óptica entre o DataCenter e o bastidor da Direção/Ser-

viços é também necessária, assim como a substituição do videoprojector da Biblioteca e a disponibilização 

de equipamentos para registos de assiduidade nas salas do piso -1 do edifício antigo. 

É de salientar ainda o facto de vários dos problemas existentes com aplicações como a gestão e assi-

duidade não serem passiveis de serem resolvidas na ESE, pois estamos dependentes dos SI dos SC. 

Nesse sentido, torna-se necessário a real capacitação de permissões por parte dos elementos dos SI da 

ESE, com vista a colmatar estas lacunas/necessidades, possibilitando desta forma a sua resolução inloco, 

contextualizada e mais célere. 

 

Os resultados da análise de 2018 são efetivamente excelentes na medida em que os valores apresen-

tados para os 3 parâmetros se situam nos 3,97, numa escala de 4 pontos de máxima: 

 

Grau de satisfação Média Satisfação 

Grau de satisfação com o atendimento dos serviços 3,97 Muito bom 

Grau de satisfação com o tempo de resposta 3,97 Muito bom 

Grau de satisfação global 3,97 Muito bom 
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Quadro 13.  Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Operacionais definidos no âmbito do Processo GSI 

 

Objetivo da Qualidade Ações Subações Prazo 
Responsá-

vel 
Indicadores Meta 

Resultados anteriores 
(se aplicável) e atual 

Tendência 

E5_OE4_OO3 - Adaptar as in-
fraestruturas tecnológicas às 

novas realidades 

E5_OE4_OO3_A1 - Elaboração do 
plano de reestruturação dos labora-

tórios de informática  

1. Elaborar o documento de proposta do 
parque de laboratórios  

Junho / 
2016 

Pedro 
Sousa (SI) 

Número de la-
boratórios 
avaliados 

16 

Esta meta já foi ultrapas-
sada e prevê-se um re-
forço de laboratórios em 
2019. Nos últimos 2 anos 
foram renovadas cerca 

de 300 unidades de com-
putação e prevê um in-

vestimento em mais 100. 
Na ESE, foram substituí-
dos os equipamentos do 

LABINF2 e LABINF3 

 2. Implementação e reavaliação do plano 
elaborado (criação e reestruturação dos la-
boratórios)  

2019 

E5_OE4_OO3_A2 - Reforço da ca-
pacidade e cobertura da rede WiFi 

em detrimento da rede cablada 

1. Elaborar um plano de reforço da rede de 
distribuição e da rede WiFi  

Junho / 
2016 

Pedro 
Sousa (SI) 

Taxa de co-
bertura da 
rede WiFi 

100% 

Atualmente as redes 
WiFi da ESTG e da 

ESCE foram totalmente 
renovadas, bem como a 
residência da ESA. Fo-
ram instaladas cerca de 

200 unidades para a 
rede WiFi. 

Na ESE ainda não foi im-
plementada a nova 

Rede, pois o seu prazo 
de implementação ex-

pectável é o 2.º semestre 
de 2019. 

 

2. Implementação da rede de distribuição e 
parte da rede Wifi 

2017 

3. Implementação da nova rede WiFi 2019 

 

 

O quadro anterior apresenta os objetivos onde a ESE contribui parcialmente para os mesmos, não obstante serem objetivos comuns a todas as UOs do IPVC. 

→ Não atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
→ Atingiu meta (se a tendência é de melhorar  se a tendência é de piorar ). 
→ Indicador que exige especial atenção; meta no limite. 
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Quadro 14.  Desempenho do Processo (resultado de indicadores) GSI 

 

Identificador Indicador Fórmula de Cálculo Fonte de Dados Periodicidade Meta 

GSI-IND-01 
Ocorrência de anomalias informáticas por que-
bra de serviço com prioridade média ou alta 

Tempo médio de resolução de ocorrências das anomalias informáticas com 
classificação de quebra de serviço e prioridade média ou alta 

GSI/01 Trimestral 
< 240 / minutos (4/ho-

ras) 

GSI-IND-02 
Ocorrência de anomalias informáticas por que-
bra de serviço com prioridade baixa 

Tempo médio de resolução de ocorrências das anomalias informáticas com 
classificação de quebra de serviço e prioridade baixa 

GSI/01 Trimestral < 48 / horas 

GSI-IND-03 
Taxa de pedidos executadas dentro do tempo 
solicitado para a execução da solicitação. 

(Número de solicitações dentro do tempo / Número total de solicitações) *100 
- Para este calculo apenas entram as solicitações aos serviços de informática 
do tipo Execução de Tarefas 

GSI/01 Semestral >=80% 

GSI-IND-04 Taxa de solicitações resolvidas (total de solicitações fechadas / total de solicitações criadas) *100 GSI/01 Semestral >=95% 

GSI-IND-06 
Taxa de solicitações por inadequada formação 
dos utilizadores 

(total de solicitações por falta de formação / total de solicitações criadas) *100 GSI/01 Semestral <30% 

 

Indicador 
Periodo de 

Análise 
Valor meta análise data Análise 

GSI-IND-01 2017-T4 30 240 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-02 2017-T4 10 48 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-03 2017-S2 87,82 80 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-04 2017-S2 99,15 95 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-05 2017-T4 98,51 95 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-06 2017-S2 2,82 30 meta atingida 31/12/2017   

GSI-IND-01 2018-T1 675 240 meta não foi atingida 05/11/2018 

O incumprimento deste indicador está relacionado com 2 problemas: 
 - A contagem de tempo em horas não laborais; 
 - Na Escola Superior de Saúde não existe apoio técnico a tempo inteiro; 

GSI-IND-01 2018-T2 1707 240 meta não foi atingida 05/11/2018 

O incumprimento deste indicador está relacionado com os seguintes problemas: 
 - As situações evidenciadas no período anterior; 
 - Ausência prolongada do técnico de apoio à escola; 

GSI-IND-01 2018-T3 12 240 meta atingida 05/11/2018   

GSI-IND-01 2018-T4 1165 240 meta não foi atingida 18/01/2019 

O incumprimento deste indicador está relacionado com 2 problemas: 
 - A contagem de tempo em horas não laborais; 
 - Na Escola Superior de Saúde não existe apoio técnico a tempo inteiro; 

GSI-IND-02 2018-T1 58 48 meta não foi atingida 05/11/2018 O incumprimento do indicador foi corrigido nos trimestres seguintes 
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GSI-IND-02 2018-T2 10 48 meta atingida 05/11/2018   

GSI-IND-02 2018-T3 0 48 meta atingida 05/11/2018   

GSI-IND-02 2018-T4 61 48 meta não foi atingida 18/01/2019 
Esta situação está relacionada com a contagem de horas, pois são incluídas as horas não 
uteis. 

GSI-IND-03 2018-S1 90,28 80 meta atingida 05/11/2018   

GSI-IND-03 2018-S2 86,17 80 meta atingida 18/01/2019 Este indicador está com uma tendência negativa e encontra-se sob monitorização 

GSI-IND-04 2018-S1 99,47 95 meta atingida 05/11/2018   

GSI-IND-04 2018-S2 98,63 95 meta atingida 18/01/2019   

GSI-IND-05 2018-T1 99,68 95 meta atingida 05/11/2018 Falta incluir as escolas neste processo, situação que se iniciou no mês de outubro de 2018 
com a ESDL, ou seja, os dados do trimestre 4 já têm os dados desta escola. 

GSI-IND-05 2018-T2 99,81 95 meta atingida 05/11/2018 

GSI-IND-05 2018-T3 99,93 95 meta atingida 05/11/2018 

GSI-IND-05 2018-T4 99,94 95 meta atingida 18/01/2019 

GSI-IND-06 2018-S1 0,53 30 meta atingida 05/11/2018 Em 2019 é necessário rever se este indicador continua válido, pois os resultados parecem não 
ter significado 

GSI-IND-06 2018-S2 0 30 meta atingida 18/01/2019 

 

Análise: 

Este é o 1º ano completo que temos desta nova matriz de indicadores e evidencia-se a possibilidade de retirar o indicador GSI-IND-06 por falta de relevância dos 

dados obtidos. Esta situação será discutida na próxima reunião do processo. 

Para 2019 é necessário calcular os indicadores retirando as horas não úteis de forma a aproximar os dados da performance real dos serviços. 

A existência de uma escola sem técnico permanente coloca em causa a capacidade dos serviços cumprirem os indicadores de performance, em particular nas 

anomalias. Estão pensados processos de contratação para reforçar a equipa dos serviços de informática de forma a combater estas lacunas. 

No primeiro trimestre de 2019 todas as escolas devem integrar o mecanismo de cópias de segurança, para garantir uma monitorização real e adequada. 
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Quadro 15.  Acompanhamento das Ações do Relatório anterior e concretização dos Planos de Melhoria GSI 

PROC. 
SUB-

PROC. 
AÇÃO Nº/ 

DATA 
SUB-PROCESSO 

/ ATIVIDADE 
DESCRIÇÃO DA AÇÃO RESPONSÁVEL PRAZO  OBJETIVO(S) DA AÇÃO ACOMP. 

SITUA-
ÇÃO 

31/12/17 
EXPLICAÇÃO 

Gestão de Sistemas de 
Informação 

 1/2016 
Planeamento e Or-
ganização dos SI 

Rever a geração do GSI 06 
de forma a agilizar o pro-

cesso de atualização 

GIP do GSI e 
Serviços de Infor-

mática 

Dezembro 
de 2019 

Obter um método de gera-
ção e atualização automá-
tica do GSI 06 

    

Este indicador voltou a ser adiado por 
causa do projeto ATIVAR que neste mo-
mento absorve a maioria dos recursos 
dos serviços de informática. 

Gestão de Sistemas de 
Informação 

 2/2016 
Disponibilização e 
Suporte dos Siste-
mas de Informação 

Automatizar o processo de 
geração dos dados de con-
trolo de acessos às salas 
técnicas, utilizando fecha-

duras com cartão 

GIP do GSI e 
Serviços de Infor-

mática 

Março de 
2019 

Instalar fechaduras eletró-
nicas com cartão de acesso 
e integrar os registos no 
ON.IPVC 

    

Os protótipos de teste de várias fecha-
duras e mecanismos encontram-se ter-
minados. Foram realizadas instalações 
em 2 residências, serviços centrais e 
centro de dados. 
É necessário agora comprar o material 
necessário para os restantes espaços, 
situação que deve acontecer no pri-
meiro trimestre de 2019. No final do ano 
de 2018 não foi possível fazer a aquisi-
ção devido aos investimentos em labo-
ratórios e rede wifi. 

Gestão de Sistemas de 
Informação 

 3/2016 

Monitorização e 
Avaliação dos Sis-
temas de Informa-

ção 

Desenvolver um plano de 
gestão de risco para as 

tecnologias de informação 

GIP do GSI e 
Serviços de Infor-

mática 

Março de 
2017 

Identificar e elaborar um 
plano de gestão de risco e 
a forma do mitigar para as 
tecnologias de informação 

    

Este indicador está concluído com a im-
plementação da matriz de riscos deste 
processo. Com a implementação da ISO 
27001 esta matriz será revista e deta-
lhada. 
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3.10 Observatório  

 

O Observatório tem sido responsável por lançar vários inquéritos. De entre os inquéritos disponibiliza-

dos iremos nesta secção analisar os resultados dos inquéritos dos quais foi possível obter a taxa de parti-

cipação da ESE, nomeadamente: o inquérito de satisfação aos estudantes (em colaboração com o Con-

selho Pedagógico); o inquérito de satisfação aos colaboradores; o inquérito de satisfação a Alunos Eras-

mus – incoming - em mobilidade no IPVC; inquérito a antigos alunos; bem como o inquérito de avaliação 

da satisfação dos utilizadores das bibliotecas e a entidades externas. 

De acordo com o Quadro 10, as metas definidas para a taxa de respostas ao Inquérito de avaliação 

da qualidade de ensino foram atingidas no 1.º semestre. No entanto, no 2.º semestre, o mesmo só acon-

teceu no caso das licenciaturas, mas em todos os casos a participação foi em média aproximadamente 

metade da verificada no 1.º semestre, mantendo-se a tendência dos últimos anos. Apesar disso, em rela-

ção a 2017, a tendência é positiva, com aumentos de participação que variam entre 3,5% e os 5,7%. 

O Inquérito a colaboradores apresentou uma taxa de participação de 18,2%, não atingindo a meta de 

50% estabelecida, sendo também a tendência negativa face aos resultados de 2017, de menos 16,8% de 

inquéritos válidos. 

Relativamente ao inquérito a antigos alunos, verifica-se, tal como se pode ver no quadro 10, que a 

meta não foi atingida, sendo a tendência também negativa em relação ao ano de 2017. Contudo, no ano 

de 2017 foram inquiridos os diplomados de 2011, 2012 e 2013, ao passo que em 2018 apenas foram 

inquiridos os diplomados em 2014. 

O inquérito dirigido aos participantes em mobilidade Erasmus - incoming, apresentou uma taxa de 

participação de 57,1%, tanto no 1.º como no 2.º semestre, estando assim a meta atingida. Em relação ao 

ano anterior verificou-se um decréscimo da participação no 1.º semestre, mas no 2.º semestre observou-

se um aumento de 32,2%. 

Para além do inquérito mobilidade incoming, foi aplicado o inquérito mobilidade – outgoing. Os resul-

tados continuam a não ser disponibilizados por instituição, mas analisando os cursos frequentados pelos 

alunos que responderam a este inquérito pode concluir-se que nenhum aluno da ESE participou, facto que 

ocorreu em ambos os semestres. 

Relativamente ao inquérito às bibliotecas, continua a ocorrer uma participação muito baixa da nossa 

instituição de apenas 8,5%, não tendo sido atingida a meta de 20%, mas com tendência positiva ligeira 

em relação ao ano anterior. 

Finalmente, resta referir que o inquérito a entidades externas, no contexto da ESE, foi aplicado às 

entidades acolhedoras do CTesp de Intervenção Educativa em Creche e do CTeSP Artes e Tecnologia, 

tendo-se verificado uma participação de 60,9% e de 86,7%, respetivamente. 
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Quadro 16.  Monitorização de indicadores relativos ao processo Observatório (OBS) 

Processo: OBS  Período de Análise: janeiro a dezembro 2018 

ATIVIDADE INDICADOR 
FÓRMULA DE 

CÁLCULO 
META RESULTADO 2017 RESULTADO 2018 TENDÊNCIA  

2 e 3 

Taxa de Res-

postas ao In-

quérito de Ava-

liação da Qua-

lidade de en-

sino/por uni-

dade Orgânica 

(Número de in-

quéritos valida-

dos /Número 

total de alu-

nos)*100 

CTeSP: 

50% 

Lic.: 30% 

Mest.: 

40%  

S1 

CTesp:65,1% 

Licenciaturas:62,5% 

Mestrados: 69,3% 

S2 

CTesp:25,4% 

Licenciaturas:36,5% 

Mestrados: 30,2% 

S1 

CTeSP: 61,3% 

Licenciatu-

ras:60,3% 

Mestrados: 75,9% 

S2 

CTeSP: 31,1% 

Licenciatu-

ras:40,0% 

Mestrados: 34,2% 

S1 

CTesp:- 3.8% 

Lic: - 2,2% 

Mest: +6,6% 

S2 

CTesp:+5,7% 

Lic: +3,5% 

Mest:+4,0% 

 

 

2 e 3 

Taxa de Res-

posta ao   In-

quéritos a cola-

boradores, por 

unidade orgâ-

nica 

(Número de in-

quéritos valida-

dos /Número 

total de colabo-

radores) *100 

50% 

Docentes: 26,5% 

Funcionários: 37,5% 

% de total de colabo-

radores: 35,5% 

Docentes: 17,6% 

Funcionários: 20% 

% de total de colabo-

radores: 18,2% 
 

-16.8% 

 

 2 e 3 

Taxa de Res-

posta aos In-

quéritos a Di-

plomados, por 

curso 

(Número de in-

quéritos  vali-

dados/ total di-

plomados em 

2014) *100 

50% 
Licenciatura: 12,7% 

Mestrado: 12,5% 

Licenciatura: 1,2% 

Mestrado: 5,1% 

Lic: -11,5% 

Mest:-7,40% 
 

2 e 3 

Taxa de Res-

posta ao Mobi-

lity Survey - in-

coming 

(Número de in-

quéritos valida-

dos /Número 

total de partici-

pantes em mo-

bilidade inco-

ming) *100 

50% 
S1: 75% 

S2: 25% 

S1: 57,1% 

S2: 57,1% 

S1: - 17,9% 

S2: +32,1% 
 

3 

Taxa de Res-

posta ao In-

quéritos de 

avaliação da 

satisfação dos 

utilizadores 

das bibliotecas  

(Número de in-

quéritos valida-

dos /Número 

total de partici-

pantes) *100 

20% 7,7% 8,5% +0,8% 

 

 

,00%  Meta atingida 

,00%  Meta não atingida 

,00% Tendência negativa 

,00% Tendência positiva ligeira 

,00% Tendência positiva 
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3.11 Promoção e imagem 

Os procedimentos para a divulgação da oferta formativa, dos serviços prestados, de eventos e de 

projetos têm vindo a ser generalizados, com resposta nem sempre adequada e em tempo útil na interliga-

ção com o Gabinete de Promoção e Imagem do IPVC. Todas as propostas de divulgação foram aprovadas 

e executadas, seguindo os procedimentos estabelecidos. 

No ano de 2018 a ESE participou na Cimeira do IPVC, bem como realizou várias divulgações dos 

seus cursos junto de escolas, quer presencialmente quer através de envio de informação por email para 

todos os agrupamentos de escolas da zona norte. Divulgaram-se os eventos científicos e culturais de 

iniciativa da ESE, utilizando para o efeito a página web, cartazes, rádios e jornais regionais.  

Entre os encontros científicos, pedagógicos, técnicos e culturais destacam-se os seguintes:  

 

13 dezembro - Sessão de Cinema "12 homens em fúria" 

28 e 29 novembro, 11 dezembro - Workshop - Os direitos do consumidor 

26 novembro - Seminário "Migrações e um mundo em mudança: experiências a partir da linha da frente" 

09 novembro - 38º aniversário da ESE 

08 novembro - Sessão de Cinema "Preciosa" 

12 e 13 de outubro - I Encontro Internacional de Professores de Português - EIPP 2018 

05 julho - Cinema “A Rainha de Katwe” 

13 junho - Seminário - Longevidade e Direitos Humanos 

11 junho - Aula aberta: Consumo de Leite: controvérsias, dúvidas e respostas da ciência 

06 e 07 junho - FIGAC 2018 

01 junho - Vivências Artísticas – Património Cultural 

16 maio - A Cultura Motora na Escola do 1.º CEB 

15 maio - IPVC assinala 32º Aniversário 

14 maio - 4º Encontro de Culturas Lusófonas 

10 maio - Sessão de Cinema "Capitão Fantástico" 

03 e 04 maio - 7ª Conferência Internacional de Cinema de Viana 

19, 11, 18 e 19 abril - APA 6th : Sessão de Formação  

18 abril - +23 anos - Sessão de Esclarecimento 

12 abril - Seminário "Educação para o Desenvolvimento e Cidadania Global" 

11 e 12 abril - Cimeira IPVC 2018 

10 e 11 abril - APA 6th : Sessão de Formação  

08 março - Cinema "As sufragistas" 

Até 04 março - A Qualidade do teu Ensino preocupa-te? 

08 fevereiro - Cinema “O Presidente” 

07 fevereiro - Conferência Vital Region 

06 fevereiro - Empreendedorismo na Educação Pré-Escolar 

05 fevereiro a 02 março - X Curso Livre 

11 janeiro - Cinema “A Onda” 
 

A implementação destes procedimentos tem contribuído para uma maior visibilidade das iniciativas e 

para uma imagem institucional mais positiva e coerente. 
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3.12 Biblioteca e Arquivo  

 

No subprocesso Biblioteca, os objetivos definidos na matriz do processo vão de encontro à reali-

dade da Escola e as metas estabelecidas para a Biblioteca da ESE foram cumpridas.  

A Biblioteca tem procurado a melhor aproximação e acompanhamento junto da comunidade acadé-

mica, indo ao encontro das sugestões recolhidas no Questionário deste ano. Foi alargada a área de tra-

balho em grupo na sala de leitura. O aumento das salas de trabalho em grupo, contudo, não foi possível 

satisfazer por razões de incapacidade do espaço físico. Continuamos a procurar satisfazer da melhor 

forma os nossos leitores no apoio à procura de documentação, quer seja na nossa Biblioteca ou outras, 

em Repositórios Institucionais, Bases de dados científicas, B-on, assim como, na representação bibliográ-

fica. No período letivo e de exames o horário foi alargado até às 20h de segunda a quinta-feira; não se 

verificou contudo grande adesão por parte dos alunos. 

O novo espaço junto da Biblioteca Geral, reservado à documentação para os mais novos (Biblioteca 

Infanto-Juvenil), contamos que fique pronto durante o ano de 2019. Constatamos desde já a mais-valia da 

aproximação física desta documentação, assim como, do próprio espaço. A consulta e requisição domici-

liária desta documentação aumentaram. O espaço é procurado constantemente para realização de ativi-

dades infantis e exposições, sempre ligadas a atividades letivas. 

 Foram feitas poucas aquisições de documentação, uma vez que tem sido apenas pontualmente ve-

rificada essa necessidade. A Biblioteca continua a receber doações de docentes e antigos docentes da 

ESE, contribuindo para um enriquecimento das áreas temáticas de formação da escola.  

As ações do Plano de Melhoria continuam praticamente na mesma, com exceção de se terem mudado 

os computadores da Biblioteca onde foi instalado o software Mendeley; - foram ainda organizadas três 

sessões de formação sobre a utilização da norma APA 6th ed. e o recurso ao Software Mendeley. Nas 

restantes situações, ou já foram planeadas ou solicitadas competências a terceiros, como é o caso de 

“Implementação de um alerta conjuntamente com os Serviços Académicos para identificar alunos com 

incumprimento na Biblioteca”. A base de dados de Gestão académica ainda não permite, atempadamente, 

fornecer a listagem de alunos inscritos por Unidade. Este funcionamento de forma “autónoma” prejudica a 

simplificação dos processos Académicos e Formação, nomeadamente a nível de Impressos e controlo de 

registos e indicadores, abertura de Ficha de aluno Erasmus estrangeiro no SSE-SIGES (Académicos). 

Conseguimos apenas ter acesso a dados pessoais destes alunos através do software caixa, contudo não 

nos permite o controlo do período em que permanecem na instituição.  

A disponibilização de tutoriais para apoio à formação, normas bibliográficas APA 6th edição e NP405, 

carece essencialmente de organização da página da Biblioteca e algumas revisões finais. 

Não foram registadas reclamações na Biblioteca neste último ano.  

O sistema de alarme da Biblioteca está avariado e em resolução desde novembro passado. Espera-

mos a qualquer momento que o técnico nos dê uma solução válida, uma vez que estamos também sem 

etiquetas de alarme para colocar nos documentos.   

A Biblioteca continua a disponibilizar a sua sala de leitura em várias iniciativas integradas no desen-

volvimento das unidades curriculares. Se por um lado é uma forma de a ir ao encontro das necessidades 
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de todos os intervenientes (cursos, alunos, docentes e comunidade em geral) é por outro lado, inconveni-

ente por perturbar o normal funcionamento do serviço. 

Na “Definição da Politica de depósito da produção científica do IPVC e aprovação/homologação do 

regulamento e normas de afiliação do IPVC”, continua tudo na mesma. A Biblioteca, Serviços Académicos 

e Serviço de Apoio aos Docentes, têm trabalhado em conjunto, para que o depósito das teses no Reposi-

tório corresponda o mais possível ao número de graduados. Verificou-se uma taxa de sucesso de 100%. 

Apelamos no entanto, ao cumprimento dos prazos estabelecidos por lei (Portaria n. 285/2015 de 15 de 

Setembro, Capítulo III, Artigo 8.º) em que o registo na Plataforma RENATES e o depósito dos trabalhos 

integrais no Repositório do IPVC não está a ser realizado dentro dos 60 dias, na maioria dos casos, uma 

vez que a versão final não está a ser entregue atempadamente. 

A pouca participação no questionário de avaliação da satisfação dos utilizadores (43 respostas - 2018, 

30 respostas - 2017), não nos permite a melhor análise relativamente ao controlo da informação. Sendo a 

análise este ano feita pelo índice médio de respostas. Depois de ter subido ligeiramente para 10% a par-

ticipação em 2013 (7% em 2012), descemos para 5% o número de participações em 2014, 4% em 2015, 

em 2016 temos uma participação de 9,6 % dos 6,2% de participação global, em 2017 a participação foi de 

7,7% dos 5.6% de participação global, este ano subiu ligeiramente para os 8,5¸ acima dos 7,7% de 

participação global. 

Os resultados na sua globalidade são satisfatórios, o índice de satisfação geral é de 3.81 na ESE 

enquanto o índice médio de todas as bibliotecas é de 3.4 (3.94 em 2017, 3.74 em 2016, 3.23% em 2015, 

3.72% em 2014, 3.35% em 2013). Numa escala de 0 a 5 obteve-se a seguinte pontuação relativamente 

aos itens: “Valor afetivo do serviço”-  4.3 (4.2 em 2017, 3.89 em 2016, 3.2 em 2015, 4.13 em 2014, 4.05 

em 2013); para “A Biblioteca como Espaço”- 3.5 (3.9 em 2017, 3.81 em 3.5, em 2015, 3.55 em 2014, 

3.41 em 2013) e para “Controlo da Informação”- 3.7 (3.5 em 2017, 3.56 em 2016, 3.0 em 2015, 3.49 em 

2014, 3.32 em 2013).  

As ações de formação continuam a ser uma grande mais-valia. Este ano aumentou novamente a 

procura destas ações, quer em contexto de sala de aula, quer em ações promovidas pela Biblioteca fora 

do horário letivo dos alunos.  

Continuaremos a procurar incentivos para expor à comunidade académica a importância na partici-

pação nos inquéritos, nomeadamente em ocasiões de ações de apresentação dos serviços da biblioteca, 

de forma a garantir opiniões e conclusões mais fundamentadas que só com uma taxa de participação mais 

participativa será possível retirar. 
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Quadro 17.  Indicadores Parciais do Processo Biblioteca e Arquivo - Subprocesso: Biblioteca – ESE  

PRO-

CESSO: 

BIBLIO-

TECA 

PE-

RIODO 

DE 

ANÁ-

LISE: 

1 de janeiro a  31 de dezembro 2018 

              

Indica-

dor 

Fór-

mula 

de cál-

culo 

Fonte 

de Da-

dos 

Res-

pon-

sável 

pelos 

Dados 

Periodi-

cidade 

de Apu-

ra-

mento 

Meta a atin-

gir/UO 
Resultado Obtido Conclusão 

Tendên-

cia (3 últi-

mos 

anos) 

Avalia-

ção da 

Satisfa-

ção dos 

utilizado-

res no 

âmbito 

do con-

trolo da 

informa-

ção 

A deter-

minar 

de 

acordo 

com a 

questão 

nº. 3 do 

Questi-

onário 

ASUB 

Questio-

nário 

ASUB 

GP Anual > 3,5 a) 3,81 Meta atingida 

2012- 

3.08 

2013- 

3.32 

2014- 

3.49 

2015- 3.0 

2016- 

3.56 

2017- 3,5 

a) 

2018 - 

3,81 

Nº. de 

forma-

ções/ano 

Nº. de 

forma-

ções 

dadas 

Revisto 

de pre-

senças 

e sumá-

rios - 

RHU-

03/06 

GP Anual 1 

LIC = 3 /PG = 1 /MEST= 5 

Vários = 3     

TOTAL =  12 

Meta Atingida 

2015 – 4 

2016 – 12 

2017 - 8 

2018 - 12 

 

Reposi-

tório Ci-

entífico 

do IPVC 

 

 x 

100 

 

 

RI-IPVC 

e ACA 
GP Anual 100% ou 1 

2016: Dissertações: 56% 

defendidas -  54 submetidas – 30 

2017: Dissertações: 100% 

defendidas -  50 submetidas – 50 

2018: Dissertações: 100% 

graduados -  48 submetidas – 48 

Meta atingida  

2015 – 0 

2016 – 

56% 

2017 - 

100% 

2018 - 

100% 

 

Fonte GP- RTE-BIB ESE 

a) Índice médio de respostas de todas as bibliotecas 
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4 Acompanhamento de Ações definidas no Balanço anterior 

 

• Continuar a sensibilizar a comunidade educativa para a participação no SGGQ no sentido de: 

− Aumentar as taxas de participação nos diferentes inquéritos do âmbito do SGGS (IASQE, BIB, Cola-

boradores, Erasmus); 

− Aumentar as taxas de concretização dos RUCs, RACs, sumários, horários de atendimento e progra-

mas em tempo útil;  

− Utilizar os impressos em vigor, com especial incidência antes do início de cada semestre; 

− Concretizar ações de esclarecimento sempre que sejam implementadas novas funcionalidades na 

plataforma ON.IPVC, bem como quando necessárias. 

− Acompanhar os gestores de processo da ESE para que, após a receção de relatórios de auditoria 

internas, abram com maior brevidade as respetivas FO e que implementem quando necessário as 

respetivas correções, ACs ou APs. 

 

• Melhorar articulação entre os diversos serviços da escola, em particular entre Balcão Único 

BU e os SAC. (em curso) 

 

• Disponibilizar no repositório institucional a bibliografia produzida na ESE IPVC: (não efetuado) 

− Reorganizar o workflow no sentido de agilizar este processo; 

− Implementar um alerta para identificar alunos com incumprimento na Biblioteca 

 

• Criar uma base de dados para registo e comunicação com antigos estudantes e proporcionar-

lhes informação regular sobre a instituição e outras áreas de interesse à sua profissão (não 

efetuado) 

 

• Implementar a oferta de formação continua dirigida a educadores de infância e professores de 

todos os níveis e ciclos de escolaridade do Ensino Básico e Secundário através de cursos de 

pequena e média duração 25 a 100 horas e de cursos de pós-graduação em áreas científicas 

diversificas, acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. (efetu-

ado) 

 

• Aumentar a oferta formativa a nível das Pós-Graduação. (efetuado) 

 

 

• Aumentar o n.º de protocolos com Instituições do Ensino Superior, em especial o Brasil e Cabo 

Verde, visando aumentar o n.º de alunos estrangeiros; (em curso) 

 

• Aumentar o nível a seletividade do corpo docente a contratar; (em curso) 
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• Remodelar e melhorar os espaços físicos e equipamentos da ESE visando uma maior atrativi-

dade, segurança e funcionalidade dos diversos serviços da escola, nomeadamente: 

 
 

− Reaproveitar o espaço físico da cave do edifício novo, tornando-o funcional; (efetuado) 

− Parque de estacionamento (com nova saída para a Avenida Capitão Gaspar de Castro); (efetuado) 

• Espaço da cantina e bar (modernização do espaço, aumentar diversidade de oferta no bar, e criar 

uma esplanada); (não efetuado) 

• Aquisição de uma UPS de forma a dotar os equipamentos que se encontram nos bastidores, da au-

tonomia necessária para suportar quebras de energia; (não efetuado) 

− Atualizar o parque informático porque o mesmo se encontra parcialmente obsoleto, não correspon-

dendo às necessidades atuais. (em parte) 

• Dotar o edifício novo de uma central de deteção de incêndios; (não efetuado) 

• Correções à sinalética de emergência; (não efetuado) 

• Construir o “Museu Informático”; (não efetuado) 

− Aumentar as receitas próprias, potenciando a gestão dos espaços e instalações; (efetuado) 

− Restruturar o piso inferior da ESE de forma a capacitá-lo para albergar oficinas/espaços de trabalho 

relacionados com as artes plásticas; (efetuado) 

 

 

 

 



 

 

 

BALANÇO DA QUALIDADE 

 

GMS-04/01 Rev. 3 / 2017.03.31 Págª 48 de 130 

 

Quadro 18.  Ações definidas na Matriz de R&O 

AÇÕES de Melhoria/Inovação a IMPLE-
MENTAR 

RECURSOS 
necessários 

PARTES ENVOLVIDAS 
nas AÇÕES 

GANHOS ESPERADOS/RESULTA-
DOS PREVISTOS 

PRAZO para Im-
plementação 

Implemen-
tado?  

Eficaz? 

Resolução de diversos problemas no âmbito 
do processo AHS (ex. SADI) face à nova cer-
tificação em “Responsabilidade Social 
NP4469-1” 

GPs AHS/GEI Gestão de Topo, GPs 
AHS/GEI e GQ ESE, Di-
reção ESE  

Respostas aos requisitos legais da 
norma, solucionando assim vários 
problemas no âmbito da Segurança 
de pessoas e equipamentos 

dez. 19 - - 

 
Quadro 19.  Ações definidas na Matriz de R&O 

REF/ID 
IDENTIFICAÇÃO do 

RISCO 

Responsável 

de Controlo 

de RISCO 

PROCESSO 

associado 

Areas de IM-

PACTO, 

 (Ex.  Serviços, 

Gabinetes, 

Cursos,  Or-

gãos, Infraes-

truturas, 

Areas de atu-

ação do 

IPVC,…) 

IMPACTO 

(Quantitivo 

e/ou Quali-

tativo) 

NÍVEL 

de 

RISCO 

 CONTROLOS já EXISTEN-

TES 

AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PRE-

VENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLE-

MENTAR 

RECURSOS 

necessá-

rios 

PARTES EN-

VOLVIDAS  

nas AÇÕES 

RISCO RESIDUAL 
PRAZO Implementa-

ção das AÇÔES 

IMPLE-

MEN-

TADO? 

(RESULTA-

DOS OBTI-

DOS) 

EFI-

CAZ? 

NÍVEL de 

RISCO FI-

NAL 

RISCO-49 

 

Insuficiente corpo do-

cente de carreira para 

responder às exigên-

cias de acreditação 

dos cursos  
 

GT, RH, Coor-

denador de 

curso 

FOR 
 Acreditação 

dos cursos 
 2 

ON.IPVC; ACREDITAÇÃO 

CURSOS 

1. Levantamento dos 
rácios em função 
dos novos critérios 
legislados 
(DLn.º65/2018); 

2. Definição de um 
plano de ação  

 

 Direções e 

Coordena-

dores de 

curso 

Dificuldade de en-

contrar perfis especí-

ficos de docentes 

(em áreas emergen-

tes); 

Até julho 2019 
 

- - - 

RISCO-50 Abandono académico 

CCurso Apoio 

de OBS e SAC 

e G. Saude) 

FOR, ACA FOR, AC, GT,  2 

Avaliação dos motivos do 

abandono;  

Critérios de sinalização de 

potenciais drop-outs; Obri-

gatoriedade de formalizar 

o abandono 

1. Implementação de programas 

de apoio aos estudantes do 1º 

ano; 

2. Implementação de programas 

de tutorado e mentorado;  

3. Dinamização de semana de re-

ceção/acolhimento aos estudan-

tes do 1º ano 

 
SAS, GT, 

FOR 

Impossibilidade de 

eliminar todos os 

motivos/condições 

de abandono 

1.)2.)Dez. 2020 

 

3.) Anualmente 

1,2.) na 

 

3) sim 

- - 
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REF/ID 
IDENTIFICAÇÃO do 

RISCO 

Responsável 

de Controlo 

de RISCO 

PROCESSO 

associado 

Areas de IM-

PACTO, 

 (Ex.  Serviços, 

Gabinetes, 

Cursos,  Or-

gãos, Infraes-

truturas, 

Areas de atu-

ação do 

IPVC,…) 

IMPACTO 

(Quantitivo 

e/ou Quali-

tativo) 

NÍVEL 

de 

RISCO 

 CONTROLOS já EXISTEN-

TES 

AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PRE-

VENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLE-

MENTAR 

RECURSOS 

necessá-

rios 

PARTES EN-

VOLVIDAS  

nas AÇÕES 

RISCO RESIDUAL 
PRAZO Implementa-

ção das AÇÔES 

IMPLE-

MEN-

TADO? 

(RESULTA-

DOS OBTI-

DOS) 

EFI-

CAZ? 

NÍVEL de 

RISCO FI-

NAL 

RISCO-51 Insucesso académico 

CCurso Apoio 

de OBS e 

SAC) 

FOR 
FOR, Acadé-

micos, GT, 
 2 

Medidas de apoio à apren-

dizagem (ex., tutorias) 

1. Formação pedagógica do 

corpo docente; 

2. Plataformas de apoio à apren-

dizagens 

 FOR, IT,  Dez. 2019 - - - 

RISCO-54 

Falha/limitação dos 

sistemas de suporte 

 ao Processo FOR 

(IASQE, dados para 

RUC, controlo assidui-

dade); Dependência 

dos SC (SI, GT) para 

efetuar 

 correções/ajustamen-

tos 

SI FOR/ACA FOR 

informação 

em atraso 

ou incor-

reta, que 

pode indu-

zir análise 

desade-

quada e de-

cisões não 

baseadas 

em fatos 

reais 

2 SGQualidade 

1. Otimizar plataformas de su-

porte ao processo FOR; 

2.reportar as situações anóma-

las aos serviços GSI do IPVC 

 IT, FOR 
Falhas pontuais nas 

plataformas 
anual 

Sim 

parcial-

mente 

parcial-

mente 
2 

RISCO-83 

Incumprimento dos 

docentes responsáveis 

na realização de sumá-

rios, PUC 's e RUC's e 

dos CC na realização 

dos RAC's 

Direções e 

GPFOR 
FOR 

Atividade le-

tiva 
 2 

Monitorização semestral 

por parte das dire-

ções/GPFOR 

1. Alertar os docentes 
em tempo útil para 
situações de in-
cumprimento ou 
desvios (criação de 
um sistema de 
alerta automático); 

2. Aumentar as com-
petências dos do-

  
Mobilidade do corpo 

docente 

1.Setembro 2019 

2. dez. 2019 
- - - 
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REF/ID 
IDENTIFICAÇÃO do 

RISCO 

Responsável 

de Controlo 

de RISCO 

PROCESSO 

associado 

Areas de IM-

PACTO, 

 (Ex.  Serviços, 

Gabinetes, 

Cursos,  Or-

gãos, Infraes-

truturas, 

Areas de atu-

ação do 

IPVC,…) 

IMPACTO 

(Quantitivo 

e/ou Quali-

tativo) 

NÍVEL 

de 

RISCO 

 CONTROLOS já EXISTEN-

TES 

AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PRE-

VENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLE-

MENTAR 

RECURSOS 

necessá-

rios 

PARTES EN-

VOLVIDAS  

nas AÇÕES 

RISCO RESIDUAL 
PRAZO Implementa-

ção das AÇÔES 

IMPLE-

MEN-

TADO? 

(RESULTA-

DOS OBTI-

DOS) 

EFI-

CAZ? 

NÍVEL de 

RISCO FI-

NAL 

centes para a utili-
zação das platafor-
mas de apoio; 

RISCO-
10 

ESE - Inexistência de 
UPS no DataCenter 

Gestão de 
Topo 

GSI-IPVC | 
GSI-ESE Toda a Escola 

Indisponi-
bilidade to-
tal de rede 
e de comu-
nicações 
telefónicas 
e probabili-
dade signi-
ficativa-
mente 
acrescida 
de avaria 
de servido-
res e/ou de 
equipa-
mento de 
rede 

2 

Avaliação de necessidades 
já efetuada por empresa 
externa 

Solicitação aos SC de aquisição 
do equipamento em causa 

UPS devi-
damente 
dimensio-
nada 

Gestão de 

Topo; GSI-

SC 

Eventual quebra de 
energia com período 
superior à autono-
mia da UPS outubro.2018 

Não imple-

mentado 

 2 

RISCO-

11 

ESE - Inexistência de 

SADI (Sistema de Dete-

ção Automático de In-

cêndio) no Edifício 

Ampliado e insufici-

ente mecanismo so-

noro de alerta do edi-

fício principal 

Gestão de 

Topo 

GEI-IPVC | 

AHS-ESE Toda a Escola 

Probabili-

dade de 

deteção de 

incêndio 

reduzida e 

conse-

quente 

risco de se-

gurança / 

vida para 

3 

 

Apresentação de orçamento ao 

GT para análise | Simulacro 

Central e 

respetivos 

detetores 

de incên-

dio, bem 

como re-

forço de si-

renes de 

alerta 

Gestão de 

Topo; Gabi-

nete Téc-

nico/GEI 

Evacuação mais de-

morada do desejável 

após alerta sonoro dezembro.2018 

Não imple-

mentado 

 3 
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REF/ID 
IDENTIFICAÇÃO do 

RISCO 

Responsável 

de Controlo 

de RISCO 

PROCESSO 

associado 

Areas de IM-

PACTO, 

 (Ex.  Serviços, 

Gabinetes, 

Cursos,  Or-

gãos, Infraes-

truturas, 

Areas de atu-

ação do 

IPVC,…) 

IMPACTO 

(Quantitivo 

e/ou Quali-

tativo) 

NÍVEL 

de 

RISCO 

 CONTROLOS já EXISTEN-

TES 

AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PRE-

VENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLE-

MENTAR 

RECURSOS 

necessá-

rios 

PARTES EN-

VOLVIDAS  

nas AÇÕES 

RISCO RESIDUAL 
PRAZO Implementa-

ção das AÇÔES 

IMPLE-

MEN-

TADO? 

(RESULTA-

DOS OBTI-

DOS) 

EFI-

CAZ? 

NÍVEL de 

RISCO FI-

NAL 

os utentes 

das instala-

ções 

RISCO-

12 ESE - Instabilidade do 

corpo docente / não 

cumprimento de rá-

cios (nas áreas funda-

mentais dos ciclos de 

estudos) 

Gestão de 

Topo RHU Formação, IDI  2  

Abertura de concursos nas áreas 

fundamentais dos Mestrados 

(Ex:Gerontologia, Português e 

História) 

Levantamento dos rácios em 

função dos novos critérios legis-

lados (DLn.º65/2018); 

Definição de um plano de ação 

  

Gestão de 

Topo; Dire-

ção; CTC; 

AC 

Com a contratação 

de pessoal docente 

especializado e quali-

ficado nas áreas das 

formações dos cur-

sos é possível criar 

massa crítica para de-

senvolver de forma 

adequada as ativida-

des letivas e as ativi-

dades de investiga-

ção Até julho 2019  

  

RISCO-

13 

ESE - Envelhecimento 

do corpo não docente 

/ proximidade da 

idade de reforma da 

maioria do corpo não 

docente 

Gestão de 

Topo RHU Toda a Escola  2 

Reuniões com Gestão de 

Topo, identificando as ne-

cessidades 

Abertura de concursos para As-

sistentes Operacionais e Assis-

tentes Técnicos (Técnico de In-

formática, Técnico para SAC/BU 

e Técnico com multitarefas)  

Gestão de 

Topo; Dire-

ção  

 setembro. 2019 Em curso 

 2 
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REF/ID 
IDENTIFICAÇÃO do 

RISCO 

Responsável 

de Controlo 

de RISCO 

PROCESSO 

associado 

Areas de IM-

PACTO, 

 (Ex.  Serviços, 

Gabinetes, 

Cursos,  Or-

gãos, Infraes-

truturas, 

Areas de atu-

ação do 

IPVC,…) 

IMPACTO 

(Quantitivo 

e/ou Quali-

tativo) 

NÍVEL 

de 

RISCO 

 CONTROLOS já EXISTEN-

TES 

AÇÕES de MITIGAÇÃO/ PRE-

VENÇÃO / CORREÇÃO a IMPLE-

MENTAR 

RECURSOS 

necessá-

rios 

PARTES EN-

VOLVIDAS  

nas AÇÕES 

RISCO RESIDUAL 
PRAZO Implementa-

ção das AÇÔES 

IMPLE-

MEN-

TADO? 

(RESULTA-

DOS OBTI-

DOS) 

EFI-

CAZ? 

NÍVEL de 

RISCO FI-

NAL 

RISCO-

14 

ESE -Redução do nú-

mero de candidatos à 

Lic. em Educação Bá-

sica, pela exigência da 

Prova Especifica de 

Matemática 

Gestão de 

Topo FOR 

cursos; atrati-

vidade  2 

Monitorização da taxa de 

procura e taxa de diploma-

dos do CTeSP de Interven-

ção Educativa em Creche 

Contactos com a Tutela, ARI-

PESE, Conselho Nacional de Edu-

cação no sentido de rever a im-

posição da prova em causa; De-

finir um numero especifico de 

vagas para os alunos que con-

cluem os CTeSP para entrada di-

reta na Licenciatura    março.2019 Em curso 

 3 

RISCO-

15 

ESE -Limitada Oferta 

Formativa no 1.º Ciclo 

de Estudos 

Gestão de 

Topo FOR Toda a Escola  

3 

 

Aumento da oferta formativa, 

ao nível do numero de Licencia-

turas  

Gestão de 

Topo; Dire-

ção; CTC  Maio.2019  

 3 

RISCO-

16 
ESE -Reduzido número 

do corpo não docente 

Direção da 

escola e Ges-

tão de topo RHU Toda a Escola  

1 
Défice do número de pes-

soal não docente, colma-

tado com recurso à Bolsa 

de Colaboradores 

Abertura de concursos para As-

sistentes Operacionais e Assis-

tentes Técnicos (Laboratórios de 

Ciências, Gerontologia, Mate-

mática, Motricidade Humana e 

Biblioteca)  

Gestão de 

Topo; Dire-

ção  

 setembro.2019 Em curso 

 1 

RISCO-

17 

ESE -Decréscimo do 

numero de diploma-

dos em Educação Bá-

sica nos últimos anos 

Direção, 

C.Curso FOR Formação  2 

Monitorização da taxa de 

reprovação das UCs e do 

número de diplomados da 

LEB 

Programa tutorial orientado 

para colmatar conhecimentos e 

competências especificas ao ní-

vel das UCs de CFN e UCs da área 

de Matemática 

 

Coordena-

ção de 

Curso, CP 

 

Julho.2018 SIM SIM 1 
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5 Evolução da Oferta Formativa e Desempenho dos Cursos (Planos de Melhoria, Indica-

dores) 

OE1_001_A2 – Análise da oferta formativa para aumentar atratibilidade 

 

Quadro 20. Número de total de alunos, por curso (anos letivos 14/15 a 18/19) 

Curso 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 
CteSP em Intervenção Educativa em Creche - 22 27 39 34 

CteSP Artes e Tecnologias - - 21 39 43 

CtesP Intervenção Sociocomunitária e Envelheci-
mento 

- - - 15 27 

Lic.  Educação Básica 174 173 160 152 127 

Lic.  Gestão Artística e Cultural 77 73 39 19 2 

Lic.  Artes Plásticas e Tecnologias Artísticas - - 22 41 63 

Lic.  Educação Social e Gerontológica 90 93 94 87 82 

Mest.  Educação Pré-Escolar   35 35 26 22 22 

Mest.  Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo 
do Ensino Básico  

47 61 50 59 34 
 

Mest. Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico*     33 38 14 3 -- 

Mest.  Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de 
Matemática e Ciências Naturais no 2º ciclo do En-
sino Básico 

- 9 14 18 14 

Mest.  Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de 
Português e História e Geografia Portugal no  2º ci-
clo do Ensino Básico*** 

- 0 6 11 10 

Mest.  Educação Artística    - 22 0 32 12 

Mest. Gerontologia Social 44 54 46 39 22 

Mest. Gestão Artística e Cultural ** 16 11 1 1 -- 

Mest. Promoção e Educação para a Saúde** 0 1 1 - -- 

Mestrado Tecnologias de Informação e Comunica-
ção em Educação*** 

0 0 0 - -- 

Mest. Supervisão Pedagógica  16 10 4 13 

Pós-Graduação em Administração Escolar e Inova-
ção Educacional 

  19 11 -- 

Pós-Graduação em Educação, Ciência e Património -- -- -- -- 27 

TOTAL de alunos na ESE 516 608 560 591 532 
* Curso em extinção; **não abriram vagas; *** não funcionou por não atingir o n.º mínimo de vagas. 

 

 

No ano letivo 18/19, a oferta formativa da ESE manteve-se praticamente idêntica ao do ano transato. 

Assim, estão a funcionar 3 CtesPs, 4 cursos de licenciaturas, 7 cursos de mestrados e uma pós-graduação. 

Nos quadros seguintes apresentamos os dados relativos à procura dos CTesPs (quadro 21), das 

Licenciaturas (quadros 22 a 28) e dos mestrados (quadro 29) da ESE. 

 

Quadro 21. CtesP´s - Número de matriculados  

 

Intervenção Educativa em creche 2015/16 2016/17 17/18 18/19 

Vagas 30 30 30 30 

Candidatos 57 49 37 57 

Colocados  - 35 23 37 

Matriculados 22 27 15 20 

% ocupação das vagas 73,3% 90% 50% 66,67% 
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Artes e Tecnologias 2015/16 2016/17 17/18 18/19 

Vagas - 30 30 30 

Candidatos - 46 36 43 

Colocados  - 36 16 34 

Matriculados - 21 26 18 

% de ocupação das vagas - 70% 86,66% 60% 

     

Intervenção Sociocomunitária e Enve-

lhecimento 

2015/16 2016/17 17/18 18/19 

Vagas - - 30 30 

Candidatos - - 27 33 

Colocados  - - 17 33 

Matriculados - - 15 14 

% de ocupação das vagas - - 50% 46,67% 

 

No ano letivo 18/19 não obstante a diminuição da percentagem da ocupação de vagas observada no 

CtesP de IEC, verifica-se um aumento importante de candidatos dos três CtesP oferecidos, superior ao n.º 

de vagas disponíveis. Contudo, se atendermos à % da ocupação das vagas por alunos matriculados veri-

fica-se que elas não atingem os 100%, situando-se globalmente na ordem dos 60%. 

A aposta e as expetativas da instituição relativamente às necessidades de oferta formativa neste tipo 

de cursos para a comunidade, parece ajustada e corresponder à aposta feita. 

 

Licenciaturas  

 

Quadro 22. Número de matriculados por fase (licenciaturas) 

Ano letivo 
Matriculados 

% de ocupação das vagas 
1.ª fase 2.ª fase 3.ª fase Total 

18/19 41 19 5 65 60,19% 

17/18 66 28 8 102 94% 

16/17 67 24 8 99 91,66% 

15/16 55 32 2 98 82,5% 

14/15 62 29 10 101 93,5% 

 

 

Quadro 23. Análise de candidaturas 1ª opção (3 últimos anos) 

Curso Candidatos 1ª opção   Colocados 1ª opção   

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LEB 22 19 28 26 8 22 19 21 24 8 

 APTA - - 4 4 12 - - 4 4 12 

 ESG 25 18 11 10 20 19 18 11 10 19 
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Quadro 24. Índice de procura: Candidatos por vaga na 1ª fase 

Curso Candidatos 1ª fase   Índice de procura   

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 14/15 15/16         16/17 17/18 18/19 

 LEB 126 116 144 154 34 2,47 2,27         2,82 3,02 0,67 

 APTA - - 39 41 9 - -              1,3 3,15 0,3 

 ESG 70 65 54 51 16 2,6 2,4            2 1,5 0,59 

 

 
Quadro 25. Classificação média do último aluno em cada curso 

 
 

Média do último colocado Curso 
(1ª fase) 

14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LEB 107,4 106,8 113,8 120,2 107,8 

APTA - - 125,4 121 117,1 

ESG 113,3 113,7 104,2 113,1 113,6 

 

Quadro 26. N.º total colocados no ano (final) nos cursos de licenciatura 

Curso 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

LEB 69 65 76 66 31 

APTA - - 27 25 36 

ESG 39 32 37 36 41 

 

Relativamente às licenciaturas podemos referir que, do ano passado para este ano verificou-se um 

decrescimo da % da ocupação das vagas disponíveis no Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior 

na 1ª fase devido sobretudo à lincenciatura em Educação básica, que registou esta tendencia a nível 

nacional. A introdução da matemática como prova de acesso ao curso, a vigorar a partir de 18/19 justifica 

em grande parte este resultado.  

 Mantem-se, no entanto, uma alta a tendência para a completa percentagem de ocupação de vagas 

nos restantes dois cursos de licenciatura na ESE. Neste sentido, o curso de APTA e de ESG não carecem 

de utilizar o recrutamento de candidatos pelos concursos especiais como base principal da sua ocupação. 

São, pois, cursos com procura, bem visíveis pelo n.º de candidatos e matriculados na 1ª fase do concurso 

nacional. De salientar ainda que se tivermos em conta o índice de procura, isto é, os candidatos por vaga 

na 1ª fase verifica-se que a ESG e APTA aumentam em relação ao ano transato. De salientar, que a LEB 

é um problema conjuntural que se preve a curto prazo a reversão destes resultados. 
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Mestrados 

 

Quadro 27. Dados dos candidatos e colocados nos cursos de mestrado (fonte Observatório IPVC) 
Mestrado Ed. Pré-Escolar 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas 24 24 24 24 20 18 

Candidatos 28 33 44 9 13 9 

Candidatos 1.ªOpção 14 
 

18 9 13 - 

Colocados  
 

25 15 9 13 - 

Colocada 1.ª opção 
  

13 9 13 - 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - - 

Nota de média de Entrada 
 

13,96 
 

14,15 13,09 12,92     
   

Mestrado Ed. Pré-Escolar e Ens. 1ºCEB 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas 24 24 24 24 20 18 

Candidatos 
 

34 52 23 19 14 

Candidatos 1.ªOpção 
  

31 23 19 - 

Colocados  
 

24 26 23 19 14 

Colocada 1.ª opção 
  

23 22 19 - 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - - 

Nota de média de Entrada 
 

14,80 
 

13,64 13,54 13,57 
       

Ens. 1º C. EB e Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo EB 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas - - 24 24 20 18 

Candidatos - - 25 8 4 7 

Candidatos 1.ªOpção - - 9 8 4 7 

Colocados  - - 8 8 4 7 

Colocada 1.ª opção - - 6 8 4 - 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - 14,79 

Nota de média de Entrada 
   

14,25 14,35  

       

Mestrado Ens. 1º C EB de Port. E Hist. Geog. Portugal no 2º C EB* 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas - - 24 24 20 18 

Candidatos - - 3 8 7 9 

Candidatos 1.ªOpção - - 3 8 7 9 

Colocados  - - 0 7 7 9 

Colocada 1.ª opção - - 2 7 7 9 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - - 

Nota de média de Entrada 
   

14,02 13,54 13,59 

* não abriu turma por decisão da direcção 
   

       
   

Mestrado Supervisão Pedagógica 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas 
 

25 25 25 - 20 

Candidatos 
 

11 24 9 - 16 

Candidatos 1.ªOpção 
  

21 9 - 16 

Colocados  
 

9 13 9 - 16 

Colocados 1.ª opção 
  

13 9 - 16 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - - 

Nota de média de Entrada 
   

       
   

Mestrado Gerontologia Social 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas 
 

25 25 25 20  

Candidatos 
 

27 29 26 20  

Candidatos 1.ªOpção 
  

25 26 20  

Colocados  
 

27 16 19 20  

Colocados 1.ª opção 
  

15  20  

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 -  

Nota de média de Entrada 
   

13,36   

       

Mestrado Educação Artística  13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Vagas 
 

   - 20 

Candidatos 
 

   - 34 

Candidatos 1.ªOpção 
 

   - 20 

Colocados  
 

   - 20 

Colocada 1.ª opção 
 

   - 20 

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

 - - 

Nota de média de Entrada 
   

 -      
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Mestrado Tecnologias de Informação e Comunicação em Educação* 13/14 14/15 15/16* 16/17* 17/18 18/19 

Vagas 0 0 25 - -  

Candidatos 0 0 4 - -  

Candidatos 1.ªOpção 0 0 3 - -  

Colocados  0 0 4 - -  

Colocada 1.ª opção 0 0 0 - -  

Nota de Candidatura do Último Colocado pelo Contingente Geral 
   

- -  

Nota de média de Entrada 
   

 -  
 

 

Quadro 28. N.º total colocados no ano (final), Mestrados 

Curso 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 

Mest. em Educação Pré-Escolar   25 15 9 13 - 

Mest. em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico  24 26 23 19 14 

Mest. em Ensino do 1º e 2º Ciclos do Ensino Básico     15 - - - - 

Mest. em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Na-
turais no 2º ciclo do Ensino Básico 

- 8 8 4 7 

Mest. em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geo-
grafia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico 

  8 7 7 

Mest. em Educação Artística     22 - - 20 

Mest. em Gerontologia Social 27 16 19 20 - 

Mest. em Gestão Artística e Cultural    19 - - - - 

Mest. em Promoção e Educação para a Saúde   - - - 

Mest. em Supervisão Pedagógica 9 13 9 - 16 

 

Da oferta dos cursos de Mestrado de habilitação profissional para a docência, o Mestrado em Educa-

ção Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo continua a ser o curso mais atrativo, embora em nenhum deles se 

ocupe o n.º de vagas disponíveis. Contudo, este panorama era expectável atendendo ao n.º de vagas na 

Educação Básica que esta instituição pode acolher (estipulado pela tutela, salientando que o número de 

vagas tem sofrido cortes ao longo dos últimos anos), isto é, o n.º de alunos que finalizou a Educação 

Básica não consegue preencher todas as vagas disponíveis nos 4 mestrados de habilitação profissional 

disponíveis nesta escola. De realçar, no entanto que a instituição tem e deve responder às necessidades, 

motivações e expetativas dos estudantes que cursam a LEB e, por conseguinte, mesmo não conseguindo 

preencher as vagas disponíveis deverá disponibilizar abertura desses cursos. 

Aumentou a procura de estudantes nos Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Ma-

temática e Ciências Naturais no 2º ciclo do Ensino Básico e Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico, embora ainda com 

um n.º reduzido de alunos, mas estrategicamente compensado com a agregação no 1º ano do plano de 

estudos de várias UCs (formação para o 1º CEB) de forma a minimizar custos e outros impactos negativos 

decorrentes do n.º de alunos em questão. Situação semelhante em termos de agregação de Ucs  foi veri-

ficada no mestrado educação pré-escolar e no Mest. em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do 

Ensino Básico. 

 

 

De qualquer das formas, esta oferta formativa reveste-se de primordial importância para a instituição, 

região/alunos que a procuram, já que as instituições superiores concorrentes mais próximas em termos 

geográficas (UM e ESE IP), também não conseguem captar estudantes para estes quatro cursos.  
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O Mestrado de Supervisão Pedagógica que tinha vindo a perder atratibilidade, pese embora seja o 

único mestrado que esta instituição oferecia aos professores da região para a sua formação continua e 

avançada, e não menos despiciendo a importância que a supervisão pedagógica tem no presente nas 

instituições do ensino básico e secundário como uma estratégia e uma prática fundamental para a quali-

dade e eficácia do ensino e da aprendizagem (basta analisar os relatórios da IGEC), este ano verificou-se 

uma ligeira procura de candidatos consubstanciado também em matriculas. 

Foi decidido não abrir vagas para o mestrado de gerontologia Social apenas este ano para em alter-

nativa se poder abrir o Mestrado de Supervisão Pedagógica. 

No mestrado de Educação Artística, a aposta este ano recaiu numa edição preferencialmente desti-

nada a professores nacionais com uma procura significativa. 

 

 

Pós-Graduações 

Quadro 29. Número de matriculados  

Administração Escolar e Inovação Educacional 2016/17 2017/18 

Vagas 20 25 

Candidatos 26 11 

Colocados  20 11 

Matriculados 19 11 

 

A pós-graduação em Administração Escolar e Inovação Educacional não abriu vagas no presente ano 

letivo (abrir em alternância com a pós-graduação em Educação, Ciência e Património Local). 

A pós-graduação em Educação, Ciência e Património Local, em parceria com a CMVC lotou o n.º de 

vagas.   

Análise da eficiência da formação existente  

Quadro 30. nº de abandonos 

 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Ciclo de 
Estudos 

Nº de Ma-
tricula-

dos 

Nº de 
Aband 

% Aban-
dono 

Nº de Ma-
tricula-

dos 

Nº de 
Aband 

% Aban-
dono 

Nº de Ma-
tricula-

dos 

Nº de 
Aband 

% Aban-
dono 

CTeSP´s 22 5 22,72% 93 10 10,75% 93 4 4,2% 

Licenciatu-

ras 
339 23 6,78% 299 39 13,04% 299 13 4,34% 

Mestrados 247 48 19,43% 189 30 15,87% 189 11 5,8% 

 

Este quadro permite-nos verificar que comparativamente entre os 3 tipos de oferta formativa (Ctesp, 

Licenciatura, Mestrados), é nos mestrados, onde se verifica o maior nº de abandonos em termos percen-

tuais. De realçar, a baixa taxa de abandono nos CtesP e licenciaturas da escola, embora exista a neces-

sidade de reduzir ainda mais esta taxa. 
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Quadro 31. N.º diplomados nos CTeSP’s 

Intervenção Educativa em Cre-
che 

2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados - - - 13 20 

N.º diplomados em N anos - - - 13 19 

N.º diplomados em N+1 anos - - - - 1 

N.º diplomados em N+2 anos - - - -  

N.º diplomados em mais de N+2 
anos 

- - - -  

Artes e Tecnologias 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados - - -  8 

N.º diplomados em N anos - - -  8 

N.º diplomados em N+1 anos - - - -  

N.º diplomados em N+2 anos - - - -  

N.º diplomados em mais de N+2 
anos 

- - - -  

 

Facilmente se constata no quadro 31 que esmagadora maioria dos estudantes termina o curso no nº 

de anos previstos. Há no entanto, que realizar um esforço para que no Ctesp de artes e tecnologia se 

verifique um aumento do n.º de diplomados. 

 

Quadro 32. N.º diplomados nas licenciaturas 

Curso      

Educação Básica 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 75 58 44 44 35 

N.º diplomados em N-1 anos 2 1 0 0 - 

N.º diplomados em N-2 anos 2 1 0 0 - 

N.º diplomados em N anos 61 44 34 33 31 

N.º diplomados em N+1 anos 8 10 7 5 4 

N.º diplomados em N+2 anos 2 1 2 2 - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 1 1 4 - 

Gestão Artística e Cultural 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 17 24 16 16 16 

N.º diplomados em N anos 14 23 14 14 11 

N.º diplomados em N-1 anos 0 0 2 2 4 

N.º diplomados em N+1 anos 3 1 0 - - 

N.º diplomados em N+2 anos 0 0 0 - 1 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 0 0 - - 

Educação Social e Gerontológica 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 26 24 21 30 28 

N.º diplomados em N anos 24 19 18 22 23 

N.º diplomados em N-1 anos 0 0 2 7 - 

N.º diplomados em N+1 anos 2 4 1 1 4 

N.º diplomados em N+2 anos 0 1 0 - 1 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 0 0 - - 

 

Facilmente se constata no quadro 32 que, em relação às licenciaturas, a maioria dos estudantes 

termina a mesmo no n.º de anos previstos, todavia convém realçar que na licenciatura de educação básica 
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mantem-se a tendência verificada nos últimos 4 anos do decréscimo acentuado do n.º de diplomados, isto 

atendendo aos 35 alunos que finalizaram o curso. Também de referir que se regista uma tendência para 

a diminuição do n.º de estudantes que demoram mais um ano do que a duração prevista para o curso na 

Educação Básica, e um ligeiro aumento no curso de ESG. 

 

 

Quadro 33. N.º diplomados nos mestrados 

Curso      

 Gerontologia Social  2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 11 4 1 6 2 

N.º diplomados em N anos 0 0 0 - - 

N.º diplomados em N+1 anos 9 2 1 5 2 

N.º diplomados em N+2 anos 2 2 0 1 - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 0 0 - - 

      

 Educação Artística 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 4 3 3 2 1 

N.º diplomados em N anos 0 0 0 2 - 

N.º diplomados em N+1 anos 0 0 0 - 1 

N.º diplomados em N+2 anos 0 1 0 - - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 1 3 - - 

    - - 

 Gestão artística e cultural 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 1 3 5 1 - 

N.º diplomados em N anos 1 2 3 - - 

N.º diplomados em N+1 anos 0 1 0 1 - 

N.º diplomados em N+2 anos 0 0 2 - - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 0 0 - - 

     - 

  Ed. Pré-escolar 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 7 13 14 2013 6 

N.º diplomados em N anos 1 0 0 5 6 

N.º diplomados em N+1 anos 8 11 12 2 - 

N.º diplomados em N+2 anos  2 2 - - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos    - - 

      

  Ed. Pré-escolar e Ensino do 1º CEB 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 10 30 12 11 6 

N.º diplomados em N anos 10 16 5 - - 

N.º diplomados em N+1 anos ___ 14 4 8 4 

N.º diplomados em N+2 anos ___ ___ 0 1 2 

N.º diplomados em mais de N+2 anos ___ ___ 3 2 - 

      

  Ensino do 1º e 2º CEB 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados 9 9 13 5 8 

N.º diplomados em N anos 4 0 0 - - 

N.º diplomados em N+1 anos 5 8 12 3 1 

N.º diplomados em N+2 anos 1 1 1 1 7 

N.º diplomados em mais de N+2 anos - -  1 - 

      

  Ensino do 1º CEB e da Matemática 
e Ciências Naturais no 2º BEB 

2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados     1 

N.º diplomados em N anos     - 

N.º diplomados em N+1 anos     1 

N.º diplomados em N+2 anos     - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos     - 
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Supervisão Pedagógica 2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados - - 1 1 2 

N.º diplomados em N anos - - 1 - - 

N.º diplomados em N+1 anos - - - - 2 

N.º diplomados em N+2 anos - - - 1 - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos - - - - - 

      

Pós Graduação em Adm. Escolar e 
Inovação Educacional 

2013/14 2014/15 2015/16 16/17 17/18 

N.º diplomados - - - 17 9 

N.º diplomados em N anos - - - 17 9 

N.º diplomados em N+1 anos - - - - - 

N.º diplomados em N+2 anos - - - - - 

N.º diplomados em mais de N+2 anos - - - - - 

 

Nos mestrados, em termos gerais regista-se um decréscimo dos diplomados sendo que esta situação 

é mais visível no mestrado Pré-Pri e na pós-graduação em Adm. Escolar e Inovação Educacional. De 

salientar que no mestrado em Ed. Pré-Escolar e Ensino do 1º CEB se verifica uma percentagem algo 

considerável de estudantes que os finalizam em mais anos do que os previstos. A enorme dificuldade em 

conciliar uma prática de ensino supervisionada com a realização de um trabalho de investigação, justifica 

esta tendência. 

No mestrado de Gerontologia Social verifica-se também que os dois estudantes que finalizaram o 

curso o fizeram em n+1 anos. 

 

 

 

Quadro 34. UCs com taxas de reprovação> 20%  

 

 

O quadro 34 elenca as UCs por cursos que apresentam taxas de reprovação superiores a 20%. Ana-

lisando o sucesso académico por UCs nos diferentes cursos, podemos referir que, na generalidade, existe 

um bom nível de sucesso na maioria das UCs, ou seja, é baixa a taxa de reprovação. Contudo, importa 

registar, como facilmente se constata, que existem algumas UCs cuja taxa de sucesso é ligeiramente 

inferior a 80%.  

É prática na ESE fazer a análise do insucesso no Conselho Pedagógico e em reuniões de Comissão de 

curso, onde são analisados os IASQE e, sempre que necessário, são sugeridas formas de superar o insu-

cesso escolar. 

 

 

 

Código ou nome do Curso (Taxa de reprovação> 20%) U. C. com maior taxa de reprovação 

CTeSP em Artes e Tecnologia História da Cultura e das Artes 

CTeSP em Artes e Tecnologia Enquadramento Económico e Financeiro das Artes 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do EB Didáctica do Português 
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 Quadro 35. % de colocação dos estudantes no mercado de trabalho e taxa de desemprego comparativa-

mente à média nacional  

UO Nome Curso 
Cod 

Curso 

N.º Diploma-

dos Curso 

N.º Diplomados 

Desempregados 
% Desemprego % Empregabilidade 

ESE 

Artes Plásticas e Tecnologias Artís-

ticas 
 - - - - 

Educação Social Gerontológica 9473 103 12,5 12,1% 87,9% 

Educação Básica 9853 247 7,5 3,0% 97,0% 

Gestão Artística e Cultural 9859 - - - - 

 Média Nacional    8,09% 91,91% 

 

Revela-se muito alta a taxa de empregabilidade dos cursos ministrados na ESE. Não deixa de ser curioso 

os resultados verificados na Educação Básica, que ultrapassam a média nacional. 

 
 
 
5.1 Desempenho dos cursos 
 

Todos os cursos, em sentido global, têm tido um desempenho muito satisfatório ao nível da satisfação 

dos estudantes e da taxa de sucesso académico. Verificam-se mecanismos eficientes de autorregulação, 

que têm procurado refletir sobre as dinâmicas pedagógico-didáticas e cientificas dos mesmos, bem como 

têm permitido construir planos de ações de melhoria, com a respetiva calendarização, processos de mo-

nitorização e metas avaliadas. A implementação dos planos de melhoria é monitorizada pelas Comissões 

de curso e pelo gabinete de qualidade. 

Apresenta-se de seguida apenas os planos de melhoria reportados nos relatórios anuais de curso de: 

Ctesp de arte e tecnologia, Ctesp de intervenção educativa em creche, Licenciatura em Educação Básica, 

Licenciatura em Gestão Artística e Cultural, Licenciatura em Educação Social e Gerontológica, Mestrado 

em Educação pré-escolar, Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e 

Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico, Mestrado em Educação pré-escolar e Ensino do 

1ºCEB, Mestrado em Educação Artística e Mestrado em Supervisão Pedagógica. 
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CTeSP DE ARTE E TECNOLOGIA  
 
Ações de melhoria  

 

- Planear mais ações de integração e participação na vida académica que contribuam para fortalecer a 

noção de “Identidade” do curso por parte dos estudantes.  

 - Visando este mesmo objetivo, o de promoção da identidade do curso, porém numa perspetiva mais 

alargada, criar uma plataforma de partilha de conhecimento interinstitucional, que coloque os estudantes 

em contacto com os principais agentes do mercado de trabalho. Neste âmbito e também no âmbito da 

formação avançada para os docentes do curso procurar-se-á o estabelecimento de parcerias com entida-

des nacionais, tais como ESMAE (Escola Superior de Música de Artes do Espetáculo), no Porto e Acade-

mia Contemporânea do Espetáculo, Porto, bem como com entidades estrangeiras como a AEPI (Asocia-

ción Española de Profesionales de la Imagen) ou a APDI (Asociación Profesional de Diseñadores de Ilu-

minación), Espanha. 

 - Promover a participação dos estudantes em workshops realizados no âmbito das áreas científicas do 

CE. 

 
 

CTeSP DE INTERVENÇÃO EDUCATIVA EM CRECHE 
 
Sem informação (RAc ainda não entregue pelo CC) 

 

INTERVENÇÃO SOCIOCOMUNITÁRIA E ENVELHECIMENTO 

 

Intervenção Sociocomunitária e Envelhecimento (RAc ainda não entregue pelo CC) 
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Licenciatura em Educação Básica 
 
Ações de melhoria definidas em RAC 15/16 - Grau de Implementação 

Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na 

sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.  

Na sequência do processo de avaliação e acreditação anterior foi desenvolvido um trabalho de reflexão 

interno, de definição de medidas de melhoria e seu acompanhamento, que envolveu docentes do ciclo 

de estudos, estudantes e órgãos da ESE e do IPVC.  

Apresentam-se de seguida: no ponto 1, as medidas de melhoria desenvolvidas em resposta às condições 

fixadas pelo CA; no ponto 2, as melhorias introduzidas na sequência da reflexão sobre as demais condições 

para a acreditação condicional apresentadas pela CAE em relatório final (no seu ponto 10); no ponto 3, a 

reflexão sobre outras recomendações da CAE e as medidas tomadas em função dessa reflexão 

 

1. Medidas de melhoria desenvolvidas em resposta às condições fixadas pelo CA  

A) Implementar as propostas apresentadas na pronúncia no que diz respeito às políticas de aloca-

ção de serviço docente, assegurando que o perfil docente é adequado no âmbito das unidades 

curriculares (UC) atribuídas.  

A coordenação do curso e as Áreas Científicas/Grupos Disciplinares e a Direção da UO com responsabili-

dades da distribuição de serviço docente iniciaram de imediato, e mantêm, uma análise sistemática dos 

perfis dos docentes e da sua adequação às UCs alocadas. Nesta análise é considerada a formação acadé-

mica (em particular os graus académicos obtidos de mestrado e doutoramento e suas áreas/temas) e a 

formação complementar (pós-graduações, pós-doutoramentos), bem como a experiência profissional dos 

docentes. Esta política é coordenada com o Conselho Técnico Científico do IPVC e adota os seguintes 

princípios orientadores para o CE: Os docentes do CE têm formação de nível de doutoramento, podendo 

haver exceções justificadas pela especialização em determinadas áreas; Nas UCs integradas na compo-

nente de Formação nas Áreas de Docência, os docentes possuem um doutoramento na área específica 

que lecionam, quer seja um doutoramento no ramo científico ou no ramo educacional; os docentes das 

UCs integradas na componente de formação Didática têm formação de nível de doutoramento em áreas 

de Educação/ Didática / Pedagogia / Currículo/ Tecnologia Educativa ou com designações afins; os docen-

tes das UCs integradas na área de Formação Educacional Geral têm formação de nível de doutoramento 

em disciplinas que pertencem ao campo epistemológico das Ciências da Educação; para os docentes das 

UCs integradas na componente IPP privilegia-se  o grau de doutoramento e a formação em áreas científi-

cas da educação ou habilitação profissional para a docência  ou experiência profissional na educação for-

mal e não-formal. 

B) Rever os programas das UC de acordo com as recomendações do relatório (em particular: (i) 

operacionalizar objectivos (ii) definir objectivos em termos de aprendizagem (iii) definir pondera-

ções dos diferentes métodos de avaliação das aprendizagens (iv) rever UC com bibliografia da-

tada)  

As revisões dos programas de UCs foram realizadas de imediato de forma a responder às recomendações. 

Tem sido mantida a atenção a todos estes aspetos na elaboração dos programas pelos docentes, na sua 
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apreciação pela coordenadora de curso e aprovação em CTC. Foi ainda desenvolvido um trabalho de ope-

racionalização dos objetivos gerais do curso e sua articulação com os objetivos das UCs de que damos 

conta mais detalhada no ponto 2 deste documento. 

 

C) Encorajar e sustentar a mobilidade interinstitucional do pessoal docente, a nível nacional e inter-

nacional. 

A mobilidade interinstitucional do pessoal docente do CE foi estimulada e foram criadas condições favo-

ráveis para o envolvimento crescente de docentes em programas de mobilidade nacional e internacional. 

Em resultado desta política, a mobilidade de docentes cresceu e tem-se mantido sustentável nos últimos 

anos. A participação de docentes em mobilidade tem sido reconhecida como uma oportunidade de enri-

quecimento para a sua formação e para o CE. 

Através do Gabinete de Mobilidade e Cooperação Internacional (GMCI), o IPVC participa em Programas 

Internacionais de cooperação e mobilidade, como sejam o programa Erasmus+, Erasmus+ International 

Credit Mobility e o programa IACOBUS. Por outro lado, a constituição do consórcio Now Portugal, tendo 

como parceiros os IP que constituem a APNOR –Associação de Politécnicos do Norte revelou-se muito 

positiva, uma vez que permitiu o financiamento de um maior número de bolsas, incluindo a mobilidade 

de staff (docentes e não docentes) para ensino e formação. 

Na mobilidade internacional - ensino, a mobilidade de docentes incoming tem-se mantido com um bom 

nível médio (14,3% nos últimos 3 anos) e verificou-se um claro aumento de docentes outgoing que mobi-

lizaram ao abrigo dos programas Erasmus+ e Erasmus ICM (média de 17,1% nos últimos 3 anos). 

A mobilidade internacional relacionada com projetos teve também um grande incremento. Docentes do 

CE participaram em reuniões, visitas ou workshops com parceiros de outras instituições (nomeadamente: 

intercâmbio com docentes da Irlanda através do National College of Art & Design; reuniões com membros 

da Rohempton University (UK) Charles University (Rep Checa); Lapland University (Finlandia) Universidade 

de Barcelona (Espanha) National College of Art & Design (Irlanda) ; reuniões e seminários com autoridades 

Locais e seus departamentos de Educação de cidades da Áustria, Bulgária, Espanha, França, Irlanda, Itália, 

Letónia, Portugal, Reino Unido e República Checa). 

Na mobilidade nacional destaca-se a parceria estabelecida com a ESE de Beja e de Santarém que envolve 

trabalho partilhado entre docentes destas instituições sobre a introdução de temas da atualidade nos 

currículos e ações de formação sobre esses temas (ex. alterações climáticas, igualdade de género, migra-

ções); no âmbito da mobilidade nacional docentes do CE têm realizado colaborações de ensino pontuais 

ou mais continuadas com outras instituições do ensino superior (ex: Instituto de Educação - Universidade 

do Minho;  FMUP, FADUP, FPCEUP). 

 

D) Implementar o plano estratégico de formação estruturado de formação do pessoal não docente. 

No âmbito do Plano Estratégico (PE-IPVC), no eixo estratégico Desenvolvimento Humano, está desenhado 

um plano de ações para a gestão da formação dos colaboradores, sendo operacionalizado no Processo 

Recursos Humanos do SGGQ-IPVC, com indicadores e metas de desempenho dos objetivos definidos, 

desde o diagnóstico de necessidades de formação, à elaboração do Plano de formação, sua execução e 

avaliação da eficácia.  

O IPVC incentiva e apoia a atualização profissional, através de formação interna e externa. Anualmente, 

há um diagnóstico de necessidades e elaboram-se Planos de Formação. No âmbito do plano estratégico 
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(PE-IPVC), é desenhado e operacionalizado um plano de formação anual para estes colaboradores (Pode 

ser consultado em: http://www.ipvc.pt/recursos-humanos-formacao-profissional  ). Adicionalmente, 

todo o PND tem uma bolsa de formação anual, que poderá usar para formações além das previstas no 

plano de formação, sendo o pedido avaliado pelo responsável de serviço e Presidência. Exemplos de for-

mação nos últimos anos: em 2016, Gestão de Ocorrências - Análise de Reclamação; Bom Uso da Língua 

Portuguesa; Como Aprimorar a Eficácia da Comunicação Escrita; Técnicas Avançadas de Secretariado-Co-

municação, Imagem e Organização; Novo Serviço de pesquisa b-on; em  2017, Formação Língua Inglesa - 

nível A1; Auditorias; Relações interpessoais; Perfil e potencial do empreendedor; Gestão de eventos; 

Curso Protocolo avançado na Gestão de Eventos; Contabilidade, Auditorias, Sistemas Informáticos, Aten-

dimento ao Público, Controlo de incêndios/1º Socorros, Laboratórios, em 2018, Proteção de Dados, Ges-

tão de Risco, Gestão da Qualidade, Excel; produção de sites em Drupal, WordPress e CSS, Língua Inglesa 

– Nível Avançado, OpenSpace Abordagem aos procedimentos e práticas arquivísticas; Serviços de Biblio-

teca, Informação Documental e Museologia, Secretariado Informatizado. 

 

2. Melhorias introduzidas em resposta às demais condições para a acreditação condicional apre-

sentadas pela CAE em relatório final (no seu ponto 10)  

 

E)  Melhorar o sistema de verificação da qualidade, em particular mecanismos e processos de aus-

cultação, participação dos diferentes intervenientes e avaliação  

O IPVC tem um Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ) que se encontra acreditado pela 

A3ES desde 2013, com recomendações que têm vindo a ser incorporadas. O SGGQ do IPVC está certificado 

pela Norma ISO 9001 desde 2009 e, em 2018, foi renovada a certificação e transição para ISO 9001:2015.  

A sua implementação na UO tem vindo a permitir o desenvolvimento de uma cultura e consciencialização 

para a manutenção e melhoria da qualidade do ensino e demais atividades de gestão e de suporte. Este 

sistema tem desenvolvido processos para: a auscultação da comunidade interna e externa, recolha de 

informação útil para um processo contínuo de análise, definição de ações de melhoria, sua monitorização 

e avaliação; um progressivo envolvimento ativo de docentes e estudantes no processo de garantia de 

qualidade; a disponibilização de informação para a comunidade interna e externa; a normalização de ro-

tinas administrativas associadas ao funcionamento dos cursos e dos serviços de suporte aos cursos e o 

controlo de cumprimento dos requisitos legais e regulamentares. 

Das melhorias incorporadas salientamos duas, pela sua relevância e pela sua relação com questões espe-

cificas levantadas pela CAE: o incremento do envolvimento dos estudantes e o desenvolvimento do sis-

tema de informação. 

No que diz respeito ao envolvimento dos estudantes no processo de garantia de qualidade são conside-

rados os seguintes aspetos: 1) sensibilização e informação: no início de cada ano letivo, as coordenações 

de curso informam sobre a organização do SGGQ para o desenvolvimento da Escola e sobre os seus inter-

venientes, sendo esta informação reforçada pela presidente do Conselho Pedagógico e Direção; informa-

ção relevante disponibilizada na pagina web ou na plataforma moodle, entre outras a informação sobre 

provedora do estudante; 2) auscultação dos estudantes: realizada sistematicamente através de um ques-

tionário (no final de S1 e S2) e através de reuniões regulares da comissão de coordenação de curso alar-

gada, composta pela coordenadora de curso e 3 docentes e pelos estudantes eleitos como delegados e 

subdelegados das turmas e estudante representante do curso no Conselho Pedagógico (uma reunião re-

gular por semestre, podendo haver outras reuniões se se justificar).  Em auditorias internas é incluída, 

http://www.ipvc.pt/recursos-humanos-formacao-profissional
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quando oportuno, a recolha da perspetiva de estudantes através de entrevistas. O questionário aos estu-

dantes (IASQE) inclui várias componentes de avaliação (da escola, dos docentes e das UC’s, ECTS e do CE 

no seu todo). Ao longo do ano, é reforçada a importância da participação dos alunos no IASQE, sendo 

também efetuada uma sensibilização da Associação de Estudantes, dos Delegados de Turma e dos estu-

dantes que integram o Conselho Pedagógico. A taxa de participação dos estudantes deste CE no IASQE 

tem vindo a aumentar nos últimos três anos; 3) disponibilização e análise da informação: é realizada a 

vários níveis com definição de ações de melhoria quando necessário; os estudantes e os docentes têm 

acesso aos resultados do inquérito diretamente na plataforma on.ipvc, imediatamente após terminado o 

prazo definido para a resposta; os resultados do IASQE são posteriormente analisados pelas Comissões 

de Curso alargadas, Conselho Pedagógico e Direção da Escola e definidas ações de melhoria. Os resultados 

do IASQE quanto aos itens UC e docente são importados automaticamente para o Relatório da UC e os 

docentes analisam-nos e propõem ações de melhoria; 4) participação ativa dos estudantes no processo 

de análise e elaboração do RAA, de forma mais direta os estudantes que integram o CP e a comissão de 

curso (delegados e subdelegados das turmas), com o objetivo de integrar perspetivas de estudantes.  

Um outra melhoria que salientamos  diz respeito ao desenvolvimento do Sistema de Informação 

(https://on.ipvc.pt), de gestão transversal e mais eficiente fluxo de informação, monitorização de indica-

dores, incluindo plataforma Distribuição Serviço Docente, Avaliação Desempenho Docente, Bolsa de Re-

crutamento Docentes, de Programas e Relatórios de UCs e de Cursos com integração automatizada de 

assiduidade, sucesso e grau satisfação dos estudantes; na página web da ESE estão disponíveis informação 

sobre o CE e estão publicadas as versões públicas do relatório de curso e informação sobre a acreditação 

dos ciclos de estudo. Todos estes mecanismos têm contribuído para uma melhor circulação da informação 

e acessibilidade, para maior transparência nos processos, para uma mais eficaz auscultação e participação 

dos diversos intervenientes, e para o apoio às tomadas de decisão. 

 

F) Criar equipas sustentáveis, eventualmente em parceria com outros centros nacionais e /ou es-

trangeiros (explorar as colaborações e parcerias já existentes)  

Na linha da recomendação, a UO adotou uma estratégia de aprofundamento das suas colaborações e 

parcerias. Esta estratégia resultou num incremento na participação em equipas e redes por parte de do-

centes do CE. 

Em termos internacionais, docentes do CE integraram-se:  

- No programa europeu DEAR – Development Education and Awareness Raising - salientando-se a parti-

cipação em 2 projetos internacionais financiados (2015-2018 e 2017-2020), para os quais a ESE foi convi-

dada na sequência de parcerias anteriores; duas candidaturas em curso a novos projetos neste programa 

integrando a equipa de parceiros, a convite dos lideres dos projetos; a participação no DEAR MultiStake-

holder Group – órgão consultivo do programa DEAR; e o reconhecimento nacional e internacional à par-

ticipação da ESE nesta área (por exemplo em relatórios das organizações GENE e Concord).  

- Na rede Europeia Erasmus+ KA2: Cooperation for innovation and the Exchange of good practices, onde 

se desenvolve um projeto liderado pela ESE-IPVC (IP: Anabela Moura, docente do CE – 2018-2020), com 

a participação de 16 parceiros europeus com os quais se tem vindo a desenvolver uma rede de parcerias 

e colaborações ao longo do tempo.  
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- Rede “Entrepreneurship360 - Promoting entrepreneurial learning in primary and secondary education 

and in vocational education and training”, da Comissão Europeia/ DG-EAC, salientando-se o reconheci-

mento internacional do trabalho da ESE-IPVC que foi selecionado como boa prática e integrado na publi-

cação da Comunidade Europeia “Educação para o empreendedorismo. Guia para educadores” de 2013 e 

posteriormente publicado como estudo de caso pela Entrepreneurship360.  

- Rede Europeia Comenius (é de referir a participação em 2 projetos em continuidade, - Image & Identity 

(2009-11 e Creative Connections (2012-2015) – que foram desenvolvidos numa rede de parceiros que se 

manteve e que a ESE integrou desde o início; Os lideres deste projeto (Universidade de Roehampton) 

planeiam um novo projeto com a mesma rede de parceiros).  

- Rede internacional ETEN: a ESE é membro da European Teacher Education Network, com 2 docentes do 

CE como TIG leaders do grupo de Educação Matemática e membros da equipa editorial do Journal of 

European Teacher Education Network. 

 

A nível nacional é de referir novas parcerias associadas a projetos:  

- com os CLDS 3G (Projeto Escola-Família: co-construção de percursos de relação em torno dos educandos, 

2017-18); 

- com a Fundação Gonçalo da Silveira, a ESE de Beja, a ESE de Santarém (Projeto Escolas Transformadoras, 

2018-19); 

- Com a Fundação Gonçalo da Silveira e o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, a ESE fez 

parte das instituições de Ensino Superior que integrou o Projeto Sinergias ED: consolidar o diálogo entre 

investigação e ação na ED em Portugal. 

Pela sua importância ao nível dos contributos para o desenvolvimento local e regional, destacam-se as 

parcerias com autoridade locais, que foram reforçadas e se traduziram na participação em projetos que 

integram docentes do CE: 

- com a Câmara Municipal de Viana do Castelo através de novos projetos (Projeto ALMAF; Projeto Geo-

parque Litoral VC; Pós graduação em Educação, Ciência e Património Local; contributos para a criação das 

Equipas Promotoras da Diferenciação e Flexibilização Curricular dos Agrupamentos de Escolas do Conce-

lho de VC). 

- com a CIM Alto Minho: Projeto de Educação para o Empreendedorismo para crianças dos 3 aos 12 anos 

(2011/…).  

 

G) Aumentar significativamente a investigação e produção científicas de todo o corpo docente na 

área do CE (7.2.9). A Pronúncia (10.03.2014) assinala que A ESE-IPVC irá definir estratégias para 

aumentar a produção científica de todos os docentes e indica um primeiro passo nesse sentido. 

Na sequência do RAA anterior e da análise desta recomendação da CAE, a ESE-IPVC desenvolveu estraté-

gias para aumentar a produção científica de todos os docentes, envolvendo, para o efeito, a Área Cientí-

fica de Educação e Ciências Sociais, o Grupo Disciplinar de Educação e Formação de Professores e as co-

ordenações dos cursos de 1º e 2º ciclo de estudos desta área. Estas estratégias passaram essencialmente 

pela definição de linhas de investigação associadas aos cursos de educação e formação de professores e 

pela integração dos docentes nessas linhas, não obstante a sua colaboração com centros de investigação 

de outras IES (enquanto não se encontram reunidas todas as condições para a criação de centro de inves-

tigação próprio na área do CE).  
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Foram identificadas duas linhas de investigação em relação às quais estão associadas publicações e co-

municações em congressos (predominantemente de docentes, mas, em alguns casos, envolvendo cola-

boração com estudantes), organização de eventos científicos e projetos nacionais e internacionais. De 

referir que o envolvimento em redes nacionais e internacionais se revelou potenciadora da qualidade da 

formação e investigação desenvolvida. 

As duas linhas de investigação e transferência de conhecimento são: 

- Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global - no âmbito da qual se enquadram dois 

projetos internacionais (Projeto Projeto “Global Schools: eyd 2015 to embed global learning in primary 

education”; Projeto “Get Up and Goals! Global education time: an international network of learning and 

active schools for SDGs”) e um projeto nacional (Projeto "Escolas Transformadoras: Contributos para uma 

mudança social a partir da Educação para o Desenvolvimento e para a Cidadania Global na Escola"). Têm 

sido organizados seminários associados a esta linha de investigação (ex. Seminário Educação para o De-

senvolvimento e Cidadania Global); os docentes do CE têm participado em seminários realizados nos pa-

íses parceiros; existe produção científica associada (publicações, comunicações, produção de recursos, 

orientação de teses de mestrado, projetos de pos-doc; os estudantes do CE têm desenvolvido trabalhos 

de pesquisa associados a esta linha de investigação, mais especificamente no âmbito da Iniciação à Prática 

Profissional. 

- Ensino-Aprendizagem: conhecimento e processos – no âmbito da qual se enquadram dois projetos in-

ternacionais (Projeto Creative Conections – já terminado -  e Projeto “Rural 3.0: Service Learning for the 

Rural Development”) e quatro projetos nacionais (Projeto “Empreendedorismo para crianças dos 3 aos 

12 anos”; Projeto “Relação Família-Escola: co-construção de percursos de relação em torno dos educan-

dos”; Projeto “ALMAF - Atividades Lúdico–Motoras de Apoio à Família”; Projeto “NMSPCAM: Novos Me-

dia ao Serviço do Património Cultural do Alto Minho”). Nesta linha têm sido realizados encontros científi-

cos (ex. Encontro Nacional Ensinar e Aprender com Criatividade dos 3 aos 12 anos (com 5 edições), En-

contro Internacional das Artes (com 12 edições), Encontro Internacional de Professores de Português, 

III Seminário “A Cultura Motora na Escola do 1.º CEB; XVII ENEC Educação em Ciências em múltiplos con-

textos. 

 

3. Reflexão sobre outras recomendações da CAE e medidas tomadas em função dessa reflexão 

Revisão da estrutura curricular e do plano de estudos  

Conforme se explicita detalhadamente no ponto 3 (Secção I) deste relatório, na sequência das recomen-

dações da CAE, foram introduzidas UC optativas na componente de FAD em todos os anos curriculares, 

bem como uma UC de Investigação em Educação (no início do curso). Agregaram-se também algumas UC 

para favorecer uma maior articulação entre as aprendizagens e menor dispersão curricular.  

Processos desenvolvidos ao nível dos objetivos, estrutura, plano de estudos e metodologias 

A coordenação de curso dinamizou um trabalho de análise do plano de estudos e das UCs, realizado no 

grupo de docentes e partilhado com os estudantes, tendo partido das recomendações da CAE e da própria 

análise realizada no RAA anterior, nomeadamente as que dizem respeito aos pontos 1- Objetivos gerias 

do CE e pontos 6 (6.1 - Objetivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos e 6.2- Organização 

das Unidades Curriculares e 6.3- Metodologias). 
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Deste trabalho de partilha e discussão resultou a definição de um perfil de competências finais do licen-

ciado em Educação Básica, tendo sido analisado o contributo específico das UCs do curso para esse perfil, 

bem como a sua articulação horizontal e vertical. Este perfil integra as competências para o exercício de 

funções educativas pelo licenciado e para o prosseguimento de estudos em mestrados de habilitação 

profissional para a docência. Sem prejuízo de uma maior especificação dos objetivos de aprendizagem 

nos programas das UCs (PUCs), este perfil de competências de um licenciado em EB resultou num docu-

mento disponibilizado para docentes e alunos, que informa sobre o perfil final de competências esperado 

no diplomado, organizado pelas componentes de formação definidas no normativo legal. Nos PUCs os 

objetivos de aprendizagem foram operacionalizados em termos de conhecimentos, capacidades e atitu-

des do estudante e foi analisado o seu contributo para o perfil de competências do diplomado. Esta aná-

lise permitiu ainda clarificar e articular o contributo das UCs para competências transversais do curso, 

como sejam as competências gerais nos domínios cultural, social e ético e as competências de investiga-

ção, tornando-o visível, tanto quanto possível, ao nível de objetivos, conteúdos e/ou metodologias. Com-

plementarmente, os PUCs são sistematicamente revistos do ponto de vista da atualização da bibliografia 

e da explicitação dos pesos atribuídos a cada procedimento de avaliação das aprendizagens.  

Neste trabalho de reflexão, no seguimento das recomendações da CAE, foi dada especial atenção à valo-

rização da formação para a investigação em educação e à a participação dos estudantes em pequenos 

projetos de investigação, relacionados com as exigências de uma prática profissional sustentada na inves-

tigação e na reflexão. De salientar que todas as UCs do CE foram identificadas como contribuindo para 

algumas das competências no domínio da investigação que foram identificadas no perfil final do diplo-

mado, sendo estes contributos visíveis ao nível dos objetivos ou conteúdos ou metodologias. Salienta-se 

também a integração dos estudantes do CE em pequenos projetos associados às duas linhas de investiga-

ção, destacando-se pela sua abrangência o desenvolvimento de pesquisas aplicadas na área da Educação 

para o Desenvolvimento e estando-se a iniciar presentemente a integração de estudantes no projeto Ru-

ral 3.0 através de aprendizagem em serviço. 

Na avaliação do trabalho desenvolvido devemos salientar, em termos de produto, a disponibilização de 

uma informação sobre os objetivos gerais do curso e o perfil de competências do diplomado mais clarifi-

cadora e detalhada e, em termos de processo, a importância da análise partilhada para melhorar a coe-

rência e articulação das aprendizagens. 

 

Processos desenvolvidos ao nível do ensino/aprendizagem dos estudantes 

A análise dos aspetos assinalados nas recomendações da CAE nos pontos 5.2 – Ambientes de aprendiza-

gem e 7.1 – resultados académicos -  e que se encontravam também assinalados no RAA anterior, tem 

sido uma constante ao longo dos 5 anos. Têm sido desenvolvidas ações, de carater preventivo e remedi-

ativo, que têm sido acompanhadas pela coordenação de curso. Com a preocupação de criar condições 

para o sucesso educativo dos estudantes do curso, em particular daqueles que demonstram mais dificul-

dades em áreas específicas (nomeadamente na matemática e ciências físico-naturais), têm vindo a ser 

desenvolvidas algumas ações, sendo de destacar: 1) o incentivo à procura de apoio tutorial, principal-

mente nas UCs com taxa mais elevada de insucesso. Este incentivo é feito de maneira sistemática e indi-

vidual a partir das dificuldades identificadas. O apoio tutorial é a ação que privilegiamos, pelo seu caráter 
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de apoio individualizado e pelo seu papel na construção pelos estudantes dos seus percursos de aprendi-

zagem. 2) o apoio tutorial tem adotado formatos diversificados, para aumentar a procura e responder 

melhor às necessidades dos estudantes, sendo de salientar o desenvolvimento de tutorias temáticas em 

algumas UCs; 3) diversificação das estratégias de ensino-aprendizagem-avaliação – tendo em vista a me-

lhoria da aprendizagem e da taxa de sucesso em áreas ou UC e na taxa de conclusão de curso em n anos. 

Esta diversificação permite uma maior adequação a estilos diferentes de aprendizagem dos estudantes, 

assim como à garantia de aprendizagens situadas ao nível dos conhecimentos, capacidades e atitudes e 

sua avaliação. 4)  plano para a promoção de competências transversais em cada ano curricular (a partir 

de 2015/2016); 5) programa de mentorado para acompanhamento individualizado de estudantes com 

UCs em atraso (a partir de 2017/18) 

Processos desenvolvidos ao nível do pessoal docente  

Embora, na generalidade, o corpo docente apresentasse no momento da última avaliação um nível já 

bastante adequado de qualificação e de relevância para o curso, a coordenação do curso, juntamente 

com as Áreas Científicas/Grupos Disciplinares com responsabilidades na distribuição de serviço docente, 

iniciou uma análise sistemática dos perfis dos docentes e da sua adequação às UCs atribuídas, que tem 

mantido ao longo dos anos (ver ponto 1 deste documento). Em resultado deste processo, também a situ-

ação referenciada no relatório preliminar foi alterada imediatamente (evidenciada na distribuição de ser-

viço 13-14 que foi fornecida à CAE).  No âmbito deste processo foi também assegurado, cumprindo as 

orientações do CTC-IPVC e as recomendações da CAE, que os docentes responsáveis pelas UCs, são do-

centes que nelas lecionam.  A instituição desenvolveu esforços para promover a mobilidade interinstitu-

cional do pessoal docente, com resultados positivos (ver ponto 1 deste documento). É de referir também 

a melhoria na qualificação do corpo docente, sendo de registar na equipa docente 29 doutores e 2 mes-

tres (um aguardando provas públicas de doutoramento e outro inscrito em doutoramento). A instituição 

desenvolveu uma dinâmica ao nível da investigação dos docentes, tendo havido a definição de 2 linhas de 

investigação que integram a quase totalidade docentes ETI e alguns dos docentes a tempo parcial (Ver 

ponto 1 deste documento) 

 

Processos desenvolvidos ao nível do Pessoal Não Docente 

Ao nível do Pessoal não docente, para além do programa de formação (ver ponto 1 deste documento), 

importa ainda referir que se verificou um aumento expressivo do número de funcionários afetos ao fun-

cionamento do curso (de 9 passamos para 14).  Acresce que houve um investimento muito significativo 

nas carreiras/categorias destes funcionários (aberturas de concursos para técnicos superiores), aten-

dendo aos 4 técnicos superiores existentes atualmente na carreira, bem como o número alargado de as-

sistentes técnicos. De realçar, ainda, a existência de uma coordenadora técnica afeta ao apoio aos cursos. 
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Licenciatura em Educação Social e Gerontológica 
 
Ações de melhoria definidas em RAC 14/15- Grau de Implementação 
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Mestrado em Educação pré-escolar 
 
Ações de melhoria definidas em RAC 15/16- Grau de Implementação 
 
Sem informação (RAc ainda não entregue pelo CC) 
 
 
Mestrado em Educação pré-escolar e Ensino do 1ºCEB 
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Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º ciclo do Ensino Básico 
 
Ações de melhoria para implementar 18/189 

 

Item do RAC 
(conforme índice) 

Ação a Desenvolver Objetivo da Ação Prazo (me-

ses) 
Priori-
dade 
(Alta/Mé-
dia/Baixa) 

Indicador Responsá-
veis/ 
intervenien-
tes 

COR de 
FASE (ver 

legenda 
abaixo) 

 
4.  
Pessoal docente 

Criar condições para a estabiliddae 
do corpo docente 

Aumentar o n.º de docentes com 
contrato  a tempo indeterminado, 
do core do curso 

12 Alta # de 
docentes 
de carreira 

CTC 
Presidência 
IPVC 
Área Científica 

 

Recursos materi-
ais e parcerias 

Investir na aquisição de mais com-
putadores e tablets que possam 
ser requisitados para qualquer sala 
e UC. 
Investir na aquisição de software 
educativo. 
Melhorar as estruturas das redes e 
de acesso à internet. 

Melhorar o ensino e a aprendiza-
gem adequando-o às caracterís-
ticas da atualidade. 
Desenvolver  competências nos 
formandos-futuros docentes. 

12 ano Alta Aumento dos re-
cursos tecnológi-
cos na educação 

Presidência 
IPVC 
Direção 

 

5. 
Resultados de in-
quéritos de satis-
fação de estudan-
tes 

Aumentar a taxa de participação 
dos estudantes no IASQE. 

Aceder às opiniões dos estudan-
tes acerca do CE tendo por base 
a totalidade dos estudantes 

12 Alta # de estudantes 
que responderam 
ao IASQE 

CC 

 
 
 
 

7.2. Resultados 
das atividades ci-
entíficas, 

Consolidar e desenvolver linhas de 
investigação conjuntas no âmbito 
do CE. 

A qualidade do curso implica que 
os docentes desenvolvam inves-
tigação dentro do curso e com 
instituições que tenham o 
mesmo curso. 

12 Alta #projetos 
#publicações 
#comunicações 

CC 
Grupo Discipli-
nar 
Docentes do 
CE 

 

7.3. Internaciona-
lização 

Sensibilizar docentes e estudantes 
para programas de mobilidade in-
ternacional. 

Aumentar nível de internacionali-
zação do CE e estabelecer par-
cerias sólidas com IES estran-
geiras 

24 Alta #mobilidades CC  
GMCI 
Coordenador 
Erasmus  
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Mestrado em Educação Artística 
 

 
Ações de melhoria definidas em RAC 16/17 (se efetuado) - Grau de Implementação  

Item do RAC 

(conforme 

índice) 

Ação Prazo 

(me-

ses) 

Prioridade 

(Alta/Mé-

dia/Baixa) 

Indicador Responsáveis/ 

intervenientes 

Grau de implementação 

(explicar o que se fez ou 

não e justificar) 

COR de FASE 

(ver legenda 

abaixo) 

 Aumentar o número de do-

centes especialistas na área 

da Educação Artística 

6 me-

ses 

Alta  Coordenação de curso/ Grupo 

disciplinar/ Direção ESEVC 

 Amarelo  

 

 

 Adequar o calendário de can-

didaturas ao calendário de 

conclusão das licenciaturas 

12 me-

ses 

Média  Coordenação de curso/ Grupo 

disciplinar/ Direção ESEVC 

 Verde 

 

 Incrementar a produção cien-

tífica associada ao curso 

6 me-

ses 

Alta  Coordenação de curso.  Amarelo 

 Conceber e implementar uma 

estratégia de comunicação 

específica do curso 

12 me-

ses 

Alta  Coordenação de curso/ Grupo 

disciplinar/ Direção ESEVC 

 Amarelo 

 Incrementar outras ações de 

internacionalização do curso 

12 me-

ses 

Alta  Coordenação de curso/ Grupo 

disciplinar/ Direção ESEVC 

 Azul 

  Realizado 

  Em curso (já iniciou mas não terminou) 

 Por realizar (Não se efetuou e já terminou prazo) 

  Planeado (Não iniciou mas ainda está no prazo) 
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Ações de melhoria para implementar 18/19  

Item do RAC (con-

forme índice) 
Ação a Desenvolver Objetivo da Ação 

Prazo 

(meses) 

Prioridade 

(Alta/Mé-

dia/Baixa) 

Indica-

dor 

Responsáveis/ 

intervenientes 

COR de FASE (ver 

legenda abaixo) 

 Aumentar o número de doutores afetos 

ao CE 

Incentivar a conclusão dos 

doutoramentos dos docen-

tes afetos ao CE. 

12 meses Alta  Coordenador de 

curso/ Direção da 

ESVC 

Amarelo 

 Na calendarização das candidaturas ao 

CE ter em linha de conta os prazos de 

términos de conclusão das licenciaturas 

dos potenciais estudantes. 

Captar mais candidatos 

para o CE. 

12 meses Alta  Coordenador de 

curso/ Direção da 

ESVC 

Amarelo 

 

 

 Sensibilizar os estudantes para concluí-

rem a graduação. 

Aumentar o número de di-

plomados no curso durante 

o período normal (três se-

mestres). 

12 meses Alta  Coordenador e do-

centes do curso 

Amarelo 

 Melhorar o plano de divulgação do CE. Captar candidatos de ou-

tras regiões nacionais  e in-

ternacionais. 

    Amarelo 

  Realizado 

  Em curso (já iniciou mas não terminou) 

 Por realizar (Não se efetuou e já terminou prazo) 

  Planeado (Não iniciou mas ainda está no prazo) 
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Mestrado em Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º ciclo do Ensino Básico 
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Mestrado em Gerontologia Social  
 
Sem informação (RAc ainda não entregue pelo CC)  

 

 
Mestrado em Supervisão Pedagógica 
 
Sem informação (RAc ainda não entregue pelo CC)  
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6. Análise de Ocorrências (análise de principais causas, tendências) 

 

Todas as fichas de ocorrência abertas na ESE, em resultado de auditorias internas e cujo tratamento é 

da sua competência foram devidamente tratadas e em tempo útil após a abertura das mesmas, com uma 

ou outra exceção. As não conformidades e sugestões foram analisadas e as ações foram implementadas 

de acordo com a viabilidade da sua execução. As ocorrências relativas à ESE encontram-se descriminadas 

por processo no quadro seguinte. Não estão aqui incluídas as fichas de ocorrência abertas no âmbito de 

auditorias e que abrangem várias escolas pois são transversais ao IPVC.  

 

O quadro seguinte apresenta a estatística dos Processos que registaram Ocorrências no Ano de 2018.  

 

Quadro 36. Ocorrências em 2018 

TIPO ESTATÍSTICA FOR ACA GSI ALI AHS EAR GMS TOTAL 

N.º Total Reclamações 0 0 3 1 0 0 1 5 

N.º Total Sugestões 0 2 1 0 0 0 0 3 

N.º Total NC 10 0 0 0 18 2 0 30 

N.º Total Observações 0 0 0 0 7 4 0 11 

Nº Total PNC         

Nº Total OCORRÊNCIAS 10 2 4 1 25 6 1 49 

N. Dias resposta Reclamações 

(15 d desde entrada na on.ipvc.pt) 
0 0 1 0 0 0 2  

N. Total de reclamações sem resposta 0 0 2 1 0 0 0 3 

N.º Total de Correções 2 0 0 0 8 1 0 11 

N.º Total de Ações Corretivas 3 0 0 0 1 2 0 6 

N.º Total de Ações Preventivas 0 0 0 0 1 0 0 1 

Taxa de ações “fechadas” 100% 0% 0% 0% 80% 33% 0%  

Taxa de ações “fechadas-eficazes” 20% 0% 0% 0% 25% 100% 0%  

 

As principais causas das 49 Ocorrências registadas em FO são apresentadas de seguida: 

As 5 RECLAMAÇÕES registadas são referentes aos processos GSI (03), GMS (01) e ALI (01). 

- GSI (03) - 

# 2018/004460, 2018/014075, 2018/014315 - Assuntos “Anomalia do Registo de Assiduidade”, “Faltas, assiduidade” 

e “Internet residência” 

As duas primeiras Reclamações dizem respeito a problemas com o Registo de Assiduidade na ON, onde 

os alunos se queixaram sobre o desfasamento entre as aulas que assistiram e o numero de presenças 

apresentado na ON. Este desfasamento foi explicado pelos SI dos SC, pelo facto dos sumários em algu-

mas aulas não terem sido publicados ou a lista de inscritos não ter sido atualizada em cada aula. 
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A última Reclamação é referente ao serviço deficiente de internet sem fios na residência, mas uma vez 

que a resolução desta situação é da responsabilidade dos SAS e não da ESE, esta FO foi anulada e 

solicitada a abertura de uma nova identificando devidamente a UO. 

- GMS (01) - 

# 2018/007824 - Assunto “Reportar situação relativamente à questão da assiduidade”, 

Esta reclamação está também relacionada com questões de registo de assiduidade e teve o mesmo tra-

tamento por parte dos SI dos SC. 

- ALI (01) - 

# 2018/012733 - Assunto “Máquina do Point”, 

Esta reclamação está relacionada com o sistema de pedidos no Bar/Cantina, pelo que a resolução da 

mesma, é da responsabilidade dos SAS e não da ESE. Esta FO foi anulada e solicitada a abertura de uma 

nova identificando devidamente a UO. 

 

As 30 NÃO CONFORMIDADES registadas são referentes aos processos FOR (10), AHS (18) e EAR (02). 

- FOR (10) - 

Estas FOs resultam todas das Auditoria Internas efetuadas em 20/12/2017 e em 25/05/2018 e decorrem das seguintes 

situações: 

#2018/000168 – Sumários no Moodle e não na ON – em edição,  

#2018/000169 – Sumários incompletos no Moodle e não na ON – em edição, data de avaliação alterada3 -  

#2018/000171 – Elaboração de RUCs – Docente de atestado outros RUCs atrasados como consequência da dispo-

nibilização tardia do IASQE e, entretanto, a docente já não possuía contrato; 

#2018/000172 – Lançamento tardio de RUC 

#2018/000173 – Desfasamento dos elementos de avaliação do PUC com o que foi efetivado, consequência de a 

docente ter sido substituída 

#2018/000175 – A NC identificada e relacionada com a bibliografia, foi considerada como não aplicável face à espe-

cificidade da UC em causa   

#2018/013769 – NC documental, referente à ausência de envio de documento de necessidades físicas por parte de 

uma docente 

#2018/013770 – A avaliação de uma UC de CTeSP não identifica as datas de avaliação, uma vez que envolve a 

elaboração de trabalhos práticos em todas as aulas 

#2018/013771 – O registo de assiduidade não estava atualizado por motivos relacionados com o facto de alunos terem 

entrado após a 1.ª fase de candidaturas e de alguns alunos terem classificações obtidas em anos anteriores, estando 

assim dispensados de assistir às aulas da UC em causa. 

#2018/013776 – A NC diz respeito ao facto de não serem apresentadas as avaliações parciais no moodle, uma vez 

que as mesmas foram dadas verbalmente pela docente em sala de aula 

 

- AHS (18) - 

Estas FOs resultam todas da Auditoria Interna efetuadas em 06/04/2018 e decorrem das seguintes situações 

#2018/008505, #2018/008506, #2018/008507 e #2018/008508 – Estas 4 NC estão relacionadas situações documen-

tais do PSI bem como a não elaboração do simulacro. 
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#2018/008509, #2018/008510, #2018/008511 e #2018/008517 – As 3 primeiras NC são referentes à inexistência do 

SAD no edifício ampliado, bem como à ineficiência do SAD existente no edifício primitivo e são situações que são 

recorrentemente objeto de NC, pois a sua resolução ainda não foi encontrada apesar de identificada à vários anos. 

Os pontos de encontro em falta encontram-se neste momento em fase de recolocação. 

#2018/008513 – A planta de emergência da Biblioteca estava em falta, pelo que esta situação foi prontamente corri-

gida. 

#2018/008515 - Os programas de manutenção dos equipamentos relacionados com a segurança e restantes instala-

ções técnicas, não são do conhecimento do Delegado de Segurança, mas no âmbito da reorganização de processos 

ao nível de AHS e GEI, esta situação será reavaliada e corrigida. 

#2018/008523 e #2018/008524 – As intervenções no PT são da responsabilidade do Gabinete Técnico/ GEI pelo que 

os elementos em falta foram solicitados aos mesmos. 

#2018/008525 – o Delegado de Segurança não dispõe do plano de manutenção regular e periódica de todos equipa-

mentos desportivos, pelo que será solicitado ao Centro Desportivo cópia dos mesmos, uma vez que estes equipamen-

tos são da responsabilidade do mesmo. 

#2018/008526 e #2018/008527 - O acesso ao carretel e ao extintor localizado na arrecadação do ginásio foi desobs-

truído e os quadros elétricos que não se encontravam devidamente assinalados, foram colocados os respetivos iden-

tificadores. 

#2018/008529 - A cobertura de proteção dos bancos existentes no campo de futebol encontrava-se partida, pelo que 

foi já efetuada a sua substituição. 

#2018/008530 – Esta NC referente ao pavimento de acesso ao recinto desportivo se encontrar em mau estado em 

diversos locais, destacando-se pelo seu grau de perigosidade a existência de um buraco proveniente de uma caixa 

de águas pluviais, encontra-se para resolução no GT 

#2018/008531 – A Existência de um espaço de acesso livre, onde estão colocadas diversas balizas sem resguardo e 

fixação identificada neste FO foi considerada como tal, pois o espaço em causa é utilizado apenas para guardar as 

balizas pequenas que, face ao facto de serem amovíveis, não carecem de qualquer tipo de fixação 

 

- EAR (02) - 

Estas FOs resultam todas da Auditoria Interna efetuadas em 07/11/2018 e decorrem das seguintes situações 

# 2018/014709 - O pedido de diploma de conclusão de curso apresentado por uma aluna do curso de Educação 

Básica, não tinha registo de entrada associado que permitia um controlo eficaz do fluxo documental, pois não era uma 

prática implementada, pelo que a mesma será implementada doravante. 

# 2018/014713 - O impresso EAR/05 utilizado para arquivo dos instrumentos de avaliação da unidade curricular “Di-

dática do Português”, do mestrado em Educação Pré-Escolar estava desatualizado, pelo que foi solicitada a sua subs-

tituição. 

 

As 11 OBSERVAÇÕES registadas são referentes aos processos AHS (07) e EAR (04). 

- AHS (07) - 

Estas FOs resultam todas da Auditoria Interna efetuadas em 06/04/2018 e decorrem das seguintes situações: 

#2018/008514 – A inexistência de uma caixa de primeiros socorros no edifício ampliado, continua a ser apontada 

como Sugestão, não obstante não existem condições nem necessidade para que a mesma seja aí disponibilizada. 
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#2018/008516 - Em 2017 os elementos que integram a estrutura de segurança não realizaram formação em segurança 

contra incêndio, pois face à calendarização da mesma e em função da disponibilidade dos elementos, impossibilitaram 

essa mesma presença. Além disso, coincidiu com períodos de férias de alguns elementos da estrutura. 

#2018/008518 – A falta de limpeza da casa de banho localizada no edifício primitivo, no piso-1 e respetivo registo 

documental, é consequência do facto do período em que a AI foi realizada, coincidiu com uma situação de défice de 

colaboradores da empresa subcontratada e com obras no local em causa. 

#2018/008519 - Os produtos de limpeza estão armazenados em locais impróprios (em contato direto com os locais de 

trabalho e sem ventilação), pelo que se está neste momento a aferir a possibilidade de afetar outro espaço físico que 

cumpra os requisitos. 

#2018/008520 - As fichas técnicas e de segurança dos produtos e substâncias de limpeza estavam arquivadas de 

forma arbitrária dificultando a sua consulta eficaz, pelo que o respetivo dossier foi devidamente organizado. 

#2018/008521 - O descritivo apresentado nesta Observação (Uso exagerado de tomadas múltiplas amovíveis em 

vários locais), não nos permite aferir qual(ais) o(s) caso(s) em concreto que foram observados, pelo que não nos é 

possível efetuar a respetiva avaliação/correção. 

#2018/008528 – As estruturas metálicas fixadas numa das paredes laterais do ginásio sem a devida proteção e sina-

lização, pois trata-se de estruturas existentes à muito anos aquando da construção do próprio espaço e que serve de 

apoio à colocação de rede de voleibol. Nesse sentido e de forma a garantir a segurança dos utilizadores deste espaço, 

será avaliada a eventual retirada deste equipamento e/ou substituição por outro mais adequado/seguro. 

 

- EAR (04) - 

Estas FOs resultam todas da Auditoria Interna efetuadas em 07/11/2018 e decorrem das seguintes situações: 

#2018/014711 - O técnico dos Serviços Académicos revelou desconhecer o local onde se encontra disponível o livro 

de reclamações, uma vez que pensava que o mesmo se encontrava no secretariado da direção. Não obstante será 

relembrado a todos os colaboradores da sua localização. 

#2018/014712 - Os instrumentos de avaliação para arquivo não estão a ser entregues pelos docentes no Balcão Único, 

com a exceção dos docentes contratados pela bolsa de colaboradores, uma vez que as indicações da direção da ESE 

foram no sentido de apenas entregarem os elementos de avaliação os docentes contratados pela bolsa de colabora-

dores por motivos de espaço físico. No entanto aguarda-se a conclusão das obras para o espaço de arquivo que será 

utilizado para esse efeito por todos os docentes mediante o procedimento próprio. 

2018/014718 - No seguimento do contato telefónico efetuado pelo “cliente mistério” verificou-se que não foram segui-

das algumas indicações do “Manual de Boas Práticas do Atendimento” pelo colaborador afeto à Biblioteca, nomeada-

mente a omissão da identificação do serviço. Esta situação deriva do facto de se tratar de uma ligação interna da 

receção, pelo que a ligação para o serviço em causa foi solicitada pelo cliente mistério, não havendo assim a neces-

sidade de identificação de serviço, mas sim de colaborado. 

2018/014719 – O serviço de receção não estava a ser assegurado pelo funcionário da empresa de segurança, mas 

por uma colaborada (externa), não identificada, uma vez que o funcionário da empresa de segurança é pontualmente 

substituído por colegas para este prestar auxílio em outras tarefas. Relativamente à identificação foi discutido no grupo 

que iria ser solicitado ao Gabinete de Imagem a criação de placas de identificação. 
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As 03 SUGESTÕES registadas são referentes aos processos ACA (02) e GSI (01). 

- ACA (02) - 

#2018/013276 e #2018/013277– Tratam-se de duas situações em que o registo de FO foi utilizado para envio de CV. 

 

- GSI (01) - 

#2018/012462 – O laboratório de cerâmica não tem acesso à rede eduroam, nem suporte informático para o registo 

de assiduidade. A primeira das situações foi conseguida mediante disponibilização de 2 APs Cisco que assim asse-

guram a disponibilização da eduroam (embora em termos futuros, será dotado de APs novos). Em relação à questão 

do registo de assiduidade, efetivamente ainda aguardamos a disponibilização deste equipamento por parte dos SC. 
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7. Auditorias ao Sistema (e outras avaliações) 

 

 

Processo - 

Subprocesso 

Relatório de Audi-

toria Interna 

FO efetivamente 

abertas pelo  

Processo 
N. Processo em ON.IPVC 

OBS NC OBS NC 

ACA 

AHS 

 

EAR 

FOR 

 

GSI 

ALI 

GMS 

0 

7 

 

4 

0 

 

0 

0 

0 

0 

18 

 

2 

10 

 

0 

0 

0 

2 

0 

 

0 

0 

 

1 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

3 

1 

1 

2018/013276, 2018/013277 
2018/  … /008505, /008506, /008507, /008508, /008509, /008510, /008511, /008513, 
/008514, /008515, /008516, /008517, /008518, /008519, /008520, /008521, /008523, 
/008524, /008525, /008526, /008527, /008528, /008529, /008530, /008531 
 

2018/014709, 2018/014711, 2018/014712, 2018/014713, 2018/014718 
 

2018/000168, 2018/000169, 2018/000171, 2018/000172, 2018/000173 
2018/000175, 2018/013769, 2018/013770, 2018/013771, 2018/013776 
 

2018/004460, 2018/014075, 2018/014315, 2018/012462 
 

2018/012733 
 

2018/007824 

 

 

Ao longo do ano 2018, foram efetuadas 5 Auditorias Internas (AIs) que englobaram todos os 

(sub)processos da ESE. No entanto, foi efetuada uma outra AI em 20.dez.2017 e as respetivas FO foram 

abertas em 2018.  

As oportunidades de melhoria e conclusões das AIs, permitiram introduzir diversas melhorias na 

organização dos serviços e repensar o próprio SGGQ. 

Salientamos igualmente a importância do processo das AIs que tem permitido, aos envolvidos, au-

ditores e auditados, a adoção de uma perspetiva institucional mais ampla e de uma atitude colaborativa, 

com repercussões na sua postura pessoal e institucional. Neste sentido, deve ser mencionada a experi-

ência de gestores da qualidade da ESE em auditorias realizadas em outras Unidades Orgânicas do IPVC.  

Por outro lado, a realização de Auditorias promove também a elaboração de checkpoints dos pro-

cessos a todos os níveis, que são efetivamente essenciais num processo de melhoria contínua. 

De realçar o facto das auditorias se efetuarem de uma forma mais sistemática e regular ao longo do 

ano, bem como a inclusão de alunos do IPVC e de auditores convidados externos à Instituição em algumas 

das equipas de auditores, designadamente nos processos GSI, EAR e BIB. 

As Auditorias Internas e os respetivos processos foram efetuados nas seguintes datas: 
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Quadro 37. Auditorias Internas 

Data Processos Não Conformidades (NC) Observações (OBS) 

      

25.MAIO.2018 
ACA, CIN, CRC, FOR,  
BIB, OBS, GMS, GDO 

4 
NC 14 (FOR), NC 15 (FOR) 
NC 16 (FOR), NC 17 (FOR) 

0  

07.NOVEMBRO.2018 EAR 2 NC 09 (EAR), NC 12 (EAR) 4 

OBS 10 (EAR), 
OBS 11 (EAR), 
OBS 13 (EAR), 
OBS 14 (EAR), 

07.NOVEMBRO.2018 GSI 0  0  

10.OUTUBRO.2018 PIM, GMS, GDO 0  0  

06.ABRIL.2018 AHS, GEI, LAB 18 

NC 01 (AHS) NC 02 (AHS) 
NC 03 (AHS), NC 04 (AHS) 
NC 05 (AHS), NC 06 (AHS) 
NC 07 (AHS), NC 08 (AHS) 
NC 10 (AHS), NC 12 (AHS) 
NC 17 (AHS), NC 18 (AHS) 
NC 28 (AHS), NC 29 (AHS) 
 NC 30 (AHS), NC 32 (AHS) 
NC 33 (AHS), NC 34 (AHS) 

7 

OBS 09 (AHS), 
OBS 11 (AHS), 
OBS 13 (AHS), 
NC 14 (AHS) 
OBS 15 (AHS), 
OBS 16 (AHS), 
OBS 31 (AHS), 

20.DEZEMBRO.2017 
ACA, CIN, CRC, FOR,  
BIB, OBS, GMS, GDO, 

PGE 
6 

NC 11 (FOR), NC 12 (FOR) 
NC 17 (FOR), NC 18 (FOR) 
NC 19 (FOR), NC 20 (FOR) 

 

0  

 # TOTAL 30  11  

 
 

Como se visualiza no quadro anterior, foram identificadas 30 Não Conformidades (NC) e 11 Obser-

vações (OBS). 

Por lapso, a NC 14 do processo AHS decorrente da AI de 06.04.2018 foi assinalada como OBS em 

vez de NC. Uma vez que só aquando da elaboração do balanço é que se detetou esta incorreção, foi 

decidido manter o formato atual. 

A AI de 25.05.2018 identificou as NC 18 (FOR), NC 19 (FOR) e NC 20 (ACA), mas não foram abertas 

pelos motivos identificados na ata n.º 2/2018 de FOR/GMS/GDO/ACA.  

A AI de 20.12.2017 identificou as NC 13 e 15 (FOR), OBS 14 (GMS) e NC 16 (GMS), mas não foram 

abertas pelos motivos identificados na ata n.º 1/2018 de FOR/GMS/GDO. 

 

8. Avaliação de Fornecedores (se aplicável) 

Sem informação 
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9. Auscultação e Avaliação da Satisfação (estudantes, colaboradores, diplomados, 

entidades externas) 

A partir do Observatório foram lançados questionários de avaliação da Satisfação dirigidos a estudan-

tes e a colaboradores. Os relatórios sobre os resultados dos questionários de avaliação da qualidade de 

ensino, produzidos pelo Gabinete da Qualidade e Observatório, foram analisados pela Direção da ESE e 

foram divulgados aos Presidente do Conselho Pedagógico, coordenadores de Departamento e coordena-

dores de curso, para serem objeto de discussão e análise.  

 

Quadro 38. Grau de satisfação Curso * 

Ano 
2.º Semestre 

CTESP LICENCIATURA MESTRADO 

2015/2016 88,00% 77,52% 85,62% 

2016/2017 78,00% 78,42% 83,31% 

2017/2018 94,17% 88,66% 88,64% 

* Inclui os seguintes filtros no que respeita à participação no inquérito: ≥5 alunos ou ≥10% de participação. 

 

Relativamente ao grau de satisfação do curso os resultados são bastante satisfatórios.  

 

Quadro 39. Grau de satisfação com os Docentes 

 
1.º Semestre 2.º Semestre 

CTESP LICENCIATURA MESTRADO CTESP LICENCIATURA MESTRADO 

2015/2016 87.1% 88.1% 89.0% 92.1% 90.2% 96.3% 

2016/2017 91.41% 90.39% 91.40% 94.39% 89.53% 93.30% 

2017/2018 97,85% 92,93% 95,27% 97,15% 91,17% 95,47% 

 

No que diz respeito ao grau de satisfação sobre os docentes os resultados são muito positivos. 

De salientar que o nível de satisfação ultrapassa em praticamente todos os níveis de ensino os 90%. 

 

Quadro 40. Grau de satisfação Unidades Curriculares 

 
1.º Semestre 2.º Semestre 

CTESP LICENCIATURA MESTRADO CTESP LICENCIATURA MESTRADO 

2016/2017 87,32% 84,45% 85,63% 87,47% 85,70% 94,13% 

2017/2018 94,52% 92,45% 93,94% 95,32% 90,01% 90,34% 

No que concerne ao grau de satisfação das unidades curriculares os resultados mostram níveis 

de satisfação muito positivos.  

 

Quadro 41 – Grau de satisfação – infraestruturas e serviços 
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Grau de satisfação CTeSP Licenciatura Mestrado 

- serviços e infraestruturas 92,12 87,64 88,16 

- ambiente académico 96,46 93,34 94,57 

- recursos didático-pedagógicos 
S1: 95,81;  

S2: 93,65 

S1: 93,20;  

S2: 89,47 

S1: 96,64;  

S2: 93,08 

- académicos 93,43 89,53 92,06 

- biblioteca 98,18 94,15 96,83 

- informática / audiovisuais 85,19 85,12 93,55 

- bar 79,63 76,61 70,97 

- cantina 88,46 84,24 78,95 

 

O Inquérito de Avaliação da Satisfação de Colaboradores apresentou uma taxa de participação 

de 17,6% no corpo docente e de 20% não docente.  

- O índice de satisfação global dos colaboradores em 2018 foi de 3,63 valores, numa escala de likert 1-5 

(2017=3.8) 

- As entidades externas inquiridas em 2017 avaliaram a imagem do IPVC em 3,9 valores (escala de likert 

1-5) 

- 56% das entidades externas inquiridas emprega/empregou diplomados do IPVC; Além disso, a maioria 

das organizações recrutou diplomados IPVC via prévia realização de estágio ou projeto na organização o 

que demonstra a importância destas atividades/experiências; 

- 45% dos inquiridos considera que o IPVC pode, através da Formação, contribuir para a evolução/desen-

volvimento da sua entidade; 

- Os diplomados inquiridos referiram que o curso o/a preparou para o desempenho profissional (3.8 numa 

escala de likert 1-5).  (2017= 3.7) 

- O índice de satisfação global dos diplomados sobre da formação recebida no IPVC foi de 3.9 valores 

(escala de likert 1-5) (2017= 3.9) 

- 81,4% dos diplomados do 1º ciclo referiram que voltariam a frequentar o mesmo curso no IPVC. (2017= 

84.2%) 

- O índice de satisfação médio das entidades de acolhimento dos estágios CTESP sobre todo o processo 

de estágio foi de 4,1 valores (escala de likert 1-5) 

 

CURSO 
INDICE MÉDIO DE SATISFAÇÃO 

 (escla de 1 a 5) 

Artes e Tecnologia [Luz, Som e Imagem] 4,3 

Intervenção educativa Em creche 3,9 
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10. Evolução de nº de Colaboradores, qualificação e concretização do Plano de Formação 

 

Em 31 de dezembro de 2018, o corpo docente da ESE contava com 52 elementos e o corpo não 

docente com 13 elementos respetivamente. Nos quadros seguintes apresentam-se as categorias e graus 

de cada um dos corpos: 

 

Quadro 42 – Evolução do corpo docente 

 

 ESE 

 18 17 16 

Doutoramento 34 36 33 

Mestrado 11 10 12 

Licenciatura 7 5 4 

Total Docentes 52 51 49 

Total ETI 37,7 37,7 37 

Especialistas 0 0 1 

 

 

 

 

Quadro 43. Corpo docente 

Nome Categ_profissional Regime_trabalho 
Hab. 

Literária 

Adalgisa Castro Maia Pontes Ass. Convidado Tp parcial - 50% Doutoramento 

Alexandre Augusto Rodrigues da Costa Prof. Adjunto Convidado Exclusividade Doutoramento 

Ana Cristina Coelho Barbosa Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Ana Maria Coelho de Almeida Peixoto Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Ana Raquel Rodrigues da Costa Aguiar Prof. Adjunto Convidado Exclusividade Doutoramento 

Anabela da Silva Moura Correia Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Carla da Assunção da Silva Magalhães Ass. Convidado Tp parcial - 50% Mestre 

Carla Maria Gomes Marques de Faria Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Carlos Alberto dos Santos Almeida PQND Exclusividade Doutoramento 

César Augusto Araújo Fernandes Meira de Sá Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Cristiana de Sousa Pizarro Bravo Madureira Ass. Convidado Tp parcial - 30% Doutoramento 

0

20

40

60
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Nome Categ_profissional Regime_trabalho 
Hab. 

Literária 

Diana Maria da Costa Bizarro Morais Ass. Convidado Tp parcial - 50% Mestre 

Diana Raquel da Silva Mouta Marques Ass. Convidado Tp Parcial - 30% Doutoramento 

Elisabete Ferraz da Cunha Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Fernando de Sousa Ferreira dos Santos Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Doutoramento 

Francisco José Miranda Gonçalves Prof. Adjunto Convidado Exclusividade Doutoramento 

Francisco Manuel de Almeida Trabulo Professor Adjunto Exclusividade Mestre 

Gabriela Maria Miranda Barbosa PQND Exclusividade Doutoramento 

Gonçalo Nuno Ramos Maia Marques Ass. Convidado Tp Parcial - 40% Doutoramento 

Henrique Fernandes Rodrigues Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Inês da Conceição Pinto de Oliveira Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Doutoramento 

Isabel Cristina Pinto da Mota Magalhães Ass. Convidado Tp Parcial - 20% Doutoramento 

Joana Maria Guimarães de Oliveira Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Jorge Fernando Ferreira dos Santos Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Lina Maria Dias da Fonseca Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Linda Maria Balinha Saraiva Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Lúcia Maria Fernandes Rodrigues Barros Ass. Convidado Tempo Parcial - 30% Mestre 

Luís Alberto de Seixas Mourão Prof. Coord. Principal Exclusividade Doutoramento 

Manuel Carlos Lobão de Araújo e Gama Ass. Convidado Tp Parcial - 20% Doutoramento 

Manuela Benvinda Vieira G. Cachadinha Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Manuela da Silva Correia Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Maria Alice Martins da Silva C. Bastos Prof. Coordenador  Exclusividade Doutoramento 

Maria Augusta Cadilha Xavier G. Manso Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Maria Benedita Ferreira de Carvalho Basto Professor Adjunto Tempo Integral Doutoramento 

Maria de Fátima de Sousa Pereira Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Maria de Fátima Pereira de S. L. Fernandes Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Mestre 

Maria Isabel Piteira do Vale Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Maria Luísa Vieira das Neves Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Maria Teresa Martins Gonçalves Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Patrícia Maria Teixeira da Silva Ass. Convidado Tp Parcial - 30% Mestre 

Paulo Manuel Miranda Faria Ass. Convidado Tempo Parcial - 30% Doutoramento 

Pedro Manuel Ribeiro de S. Meneses Ass. Convidado Tp Parcial - 30% Mestre 

Pedro Miguel Mendes Pinto Alves Ass. Convidado Tempo Parcial - 50% Licenciado 

Raquel Azevedo Moreira Ass. Convidado Tp Parcial - 30% Mestre 

Raquel Beatriz Leitão  Professor Adjunto Exclusividade Doutoramento 

Raquel Sofia Arieira Gonçalves Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Mestre 

Rui Manuel Carvalho Gonçalves Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Licenciado 

Sara Raquel Costa Guerra Prof. Adj. Convidado Exclusividade Doutoramento 

Sónia Catarina da Silva Cruz Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Doutoramento 

Susana Rodrigues Pinto Ass. Convidado Tp Parcial - 50% Mestre 

Wilma Adelaide Moutinho Ass. Convidado Tp Parcial - 30% Licenciado 
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Quadro 44 – Análise do cumprimento dos requisitos específicos de uma instituição de ensino superior universitá-
rio relativos à composição do corpo docente no ano letivo 16/17 e 17/18  (RJIES, artigo 49º) 
 

   ESE 

Doutoramento+ especialistas 
16/17 34 

17/18 38 

N.º de alunos* 
16/17 563 

17/18 580 

Rácio 
16/17 16,56 

17/18 15,26 

* não foram contabilizados outros e Pós-Graduações 

 

A ESE cumpre o requisito específico de um especialista ou doutor por cada 30 estudantes. 

 

Quadro 45 – Mestrados   

      Corpo Docente próprio - 
Docentes em tempo inte-

gral 

Doutores (ETI) 

UO Grau Curso Rácio A3ES Rácio Curso Rácio A3ES Rácio Curso 
ESE MESTRADO Gerontologia Social >=75% 85,71  >=40% 92,86  

ESE 
MESTRADO 

Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
de Português e História e Geografia de 
Portugal no 2.º Ciclo do Ensino Básico 

>=75% 84,75  >=40% 100,00  

ESE MESTRADO Educação Pré-Escolar >=75% 82,47  >=40% 94,85  

ESE 

MESTRADO 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ci-
clo do EB 

>=75% 86,09  >=40% 96,69  

ESE 
MESTRADO 

Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de 
Matemática e Ciências Naturais no 2º Ci-
clo do Ensino Básico 

>=75% 90,91  >=40% 100,00  

 

Quadro 46 – Licenciaturas 

      Corpo Docente próprio - 
Docentes em tempo inte-

gral 

Doutores (ETI) 

UO Grau Curso Rácio A3ES Rácio Curso Rácio A3ES Rácio Curso 

ESE LICENCIATURA 
Artes Plásticas e Tecnologias Artísti-
cas 

>=60% 94,12  >=15% 58,82  

ESE LICENCIATURA Educação Social Gerontológica >=60% 75,95  >=15% 82,28  

ESE LICENCIATURA Educação Básica >=60% 78,07  >=15% 90,33  

ESE LICENCIATURA Gestão Artística e Cultural >=60% 85,71  >=15% 91,43  

No quadro 48, encontram-se os dados sobre formação do corpo docente realizada em 2018 fornecidos pelos Recur-

sos Humanos. Estes dados não são exaustivos, não cobrindo a totalidade de ações de formação em que os docentes 

estiveram envolvidos. 
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Quadro 47 – Formação de pessoal docente 2018. (fonte Recursos Humanos Dez 2018). 

Nome 
Duração 
(Horas) 

Designação da Ação / Formação 

César Augusto Araújo Fernandes Meira de Sá 03:00 38 Direito 

César Augusto Araújo Fernandes Meira de Sá 01:30 09 Desenvolvimento Pessoal 

Lina Maria Dias da Fonseca 03:00 38 Direito 

Linda Maria Balinha Saraiva 08:00 34 Ciências Empresariais 

Linda Maria Balinha Saraiva 01:30 09 Desenvolvimento Pessoal 

Linda Maria Balinha Saraiva 03:00 38 Direito 

Manuela Benvinda Vieira Gomes Cachadinha 04:00 34 Ciências Empresariais 

Maria Alice Martins da Silva Calçada Bastos 07:00 72 Saúde 

Maria Luísa Vieira das Neves 01:30 09 Desenvolvimento Pessoal 

Maria Teresa Martins Gonçalves 14:00 14 Formação de professores/formadores e ciências de educação 

Maria Teresa Martins Gonçalves 18:00 Ciências sociais e do comportamento 

 

 

Quadro 48 – Corpo não docente  

Nome Categoria Hab_Literárias 

Ana Rita da Cruz Rocha Assistente Operacional Licenciado 

Ester da Conceição Rodrigues Caetano Correia Assistente Técnico 9º Ano 

Fernando José Pereira Gonçalves Assistente Operacional 9º Ano 

Henrique José Pinheiro Cruz e Silva * Técnico de Informática do grau 2 /nível 1 12º Ano 

Joana Margarida Gonçalves Jaco Técnico Superior Licenciado 

João José Rodrigues Pereira Especialista de Informática do grau 2/nível 1 Mestre 

Jorge Manuel da Cruz Parente Assistente Operacional 4º Ano 

Maria da Conceição Teixeira Pires Trigo Técnico Superior Mestre 

Maria Rodrigues Lima Assistente Técnico 6º Ano 

Maria Teresa Ferreira Gomes Afonso Assistente Operacional 4º Ano 

Renata Videira Técnico Superior Licenciado 

Rosa Maria Rodrigues Coordenador Técnico 12º Ano 

Sónia Marisa Viana da Silva Técnico Superior Mestre 
* desempenha funções na ESE apenas em 3 dias por semana. 

 

Quadro 49 – Formação de pessoal não docente 2018  

NOME 
DURAÇÃO 
(HORAS) 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO / FORMAÇÃO 

Ana Rita da Cruz Rocha 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Ester da Conceição Rodrigues Cae-

tano Correia 

04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Fernando José Pereira Gonçalves 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Fernando José Pereira Gonçalves 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Henrique José Pinheiro Cruz e Silva 08:00 Worshop ISO 9001:2015 

Henrique José Pinheiro Cruz e Silva 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Henrique José Pinheiro Cruz e Silva 14:00 PREZI: Apresentações criativas de alto impacto 

Joana Margarida Gonçalves Jaco 21:00 Secretariado Informatizado: o valor acrescentado das TIC na eficá-

cia organizacional 
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NOME 
DURAÇÃO 
(HORAS) 

DESIGNAÇÃO DA AÇÃO / FORMAÇÃO 

Joana Margarida Gonçalves Jaco 07:00 Abordagem aos procedimentos e práticas arquivísticas na aplica-

ção da tabela de seleção do RADA na Universidade de Aveiro - 

Relatório de avaliação de documentação acumulada 

Joana Margarida Gonçalves Jaco 08:00 Worshop ISO 9001:2015 

Joana Margarida Gonçalves Jaco 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Joana Margarida Gonçalves Jaco 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

João José Rodrigues Pereira 28:00 Qualificação de Auditores Internos da Qualidade ISO 9001:2015 

João José Rodrigues Pereira 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Jorge Manuel da Cruz Parente 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Maria da Conceição Teixeira Pires 

Trigo 

04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Maria Rodrigues Lima 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Renata Mesquita Videira 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Rosa Maria do Carmo Rodrigues 04:00 Atendimento: Manual de Boas Práticas 

Rosa Maria do Carmo Rodrigues 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 

Sónia Marisa Viana da Silva 07:00 Conferência: Bibliotecas Universitárias: o presente no futuro 

Sónia Marisa Viana da Silva 07:00 O Apoio aos Utilizadores das Bibliotecas da Universidade de Aveiro 

na gestão de Referências Bibliográficas 

Sónia Marisa Viana da Silva 28:00 Qualificação de Auditores Internos da Qualidade ISO 9001:2015 

Sónia Marisa Viana da Silva 03:00 Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados 
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11. Impacto de alterações na Legislação, Regulamentação e Normas  

 

De acordo com a Portaria n.º 91/2014, do Ministério da Educação e Ciência, e a Deliberação n.º 

40/2015, da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a partir do ano letivo 2017 -2018 estariam 

previstas provas nas áreas de Português e de Matemática para o ingresso no curso de licenciatura em 

Educação Básica (LEB). Esta nova exigência, que condicionaria o n.º de candidatos e entradas no curso 

de LEB, foi adiada para 2018 – 2019. Aguardam-se, no entanto, conversações com a tutela sobre a pos-

sibilidade de alterar a referida portaria. 

Os atuais referenciais da A3ES consonantes com Padrões e orientações europeus para a garantia da 

qualidade do ensino superior (ESG-Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Hi-

gher Education Area, ENQA, 2015) estabelecem novas exigências que devem ser concebidos e imple-

mentados no SGGQ do IPVC. A seguir identificamos alguns referenciais/subitens que ainda não estão 

implementados ou suficientemente consolidados, e que devem ser objetivos a alcançar a curto/médio 

prazo: 

 

- Avançar com a Formação pedagógica do corpo docente e aumento de práticas educativas inclusivas em 

termos da diversidade e multiculturalidade dos estudantes. 

- Reforçar a utilização de Recursos e estratégias de Apoio à aprendizagem e desenvolvimento dos estu-

dantes (tutorias, e-learning, b-learning, etc); 

- Criar ações de curta duração opcionalmente integradas na oferta formativa do 2º ciclo; 

-  Implementar o IASQE revisto de acordo com as particularidades dos novos cursos TESPs; 

-  Criar um mecanismo para se proceder à auscultação formal das entidades recetoras de estágios (LIC, 

Mestrados); 

- Criar um inquérito/impresso para avaliar a satisfação com a qualidade da formação continua ministrada 

em todas as UO do IPVC. 

- Nos planos de estudos prever UCs especificas no âmbito da investigação e nas UCs prever tarefas no 

âmbito da investigação no domínio das respetivas UCs; 

- Estruturar linhas de investigação associadas aos cursos de 1º e 2º ciclo. 

- Ajustar o funcionamento dos planos de estudo ao progressivo processo de internacionalização da forma-

ção. 

- Ajustar os documentos que regulam o funcionamento cientifico e ou pedagógico dos cursos de modo a 

responder às especificidades/necessidades dos estudantes internacionais. 

- Definir mecanismos/procedimentos no sentido de uniformizar a informação pública relativa dos CE do 

IPVC; 
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IDENTIFICAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS E AVALIAÇÃO DE CON-

FORMIDADE 
       

      

Quadro 40. Impacto de alterações na Legislação, Regulamentação e Normas       

APLICABILIDADE:  A- Aplicável para Avaliação da Conformidade;  I - Informativo 
Avaliação da Conformidade Legal: C - Conforme; NC - Não conforme; NA - Não Aplicável 
            

Data da próxima Avaliação da Conformidade:  Até 15/12/2019      Data Av. Conformidade: 
31/12/2018 

Última Atualização da lista dos Diplomas aplicáveis:         Elaborado por:  

         

Aplicabilidade TEMA ANO DIPLOMA DESCRIÇÃO 
AÇÕES NECESSÁRIAS/RE-

QUISITOS APLICÁVEIS 
RESPONSÁVEIS PRAZOS 

Avaliação da Conformidade Legal 

C NC NA Evidências/Observações 

A  

Novas exigên-
cias do corpo 
docente (de 

carreira) a ser 
considerados 

para efeitos de 
acreditação 
dos cursos  

2018  DLnº65/2018 
Regime jurí-

dico dos graus 
e diplomas  

 Proceder ao levantamento rácios 
do corpo docente próprio – docen-
tes de carreira exigidos para efei-
tos de acreditação de todos CE do 
IPVC ao abrigo do no-
voDLn.º65/2018; Definir um plano 
de ação (jul. 2019);  

 Direção e coordenação de curso JUL. 2019       

  ENTRADA EM VIGOR DO DL: 

• Novos CE apresen-
tados após 15 de 
outubro 

• CE em funciona-
mento a partir de 
31 de dezembro de 
2022 
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12. Contexto da Organização e Pensamento baseado no Risco 

12.1 Análise de contexto organizacional ao nível da UO (PESTELE) 

O processo de formação insere-se no SGQ que visa, entre outros aspetos, dar uma resposta de qua-

lidade e eficaz à missão e aos objetivos do IPVC. Decorrentes de fatores internos e externos, a política 

estratégica de processo Formação pretende numa primeira linha responder a uma política de qualidade 

do IPVC e por outro lado ao desenvolvimento e consolidação dos processos que lhes estão inerentes. 

Num cenário macro, orienta-se por uma política educacional de aumento cada vez mais sustentado 

da formação superior (n.º diplomados), na captação de cada vez mais estudantes que terminem o ensino 

secundário, seja para cursos Técnicos Superiores Profissionais seja para a oferta formativa das licencia-

turas que ministramos no IPVC, seja ainda, pela captação de estudantes internacionais. A aprendizagem 

ao longo da vida sendo um fator imprescindível ao desenvolvimento pessoal e profissional, obriga a que a 

aposta de captação de novos públicos tenha de recair também em faixas etárias superiores aos 23 anos, 

de forma a perseguir o objetivo político de Coesão Europeia (2014-2020) de pelo menos 40% dos adultos 

entre os 30 e 34 anos consigam o ensino superior ou equivalente. Ademais, é fundamental também ga-

rantir neste processo de aprendizagem ao longo da vida a mobilização de profissionais que, tendo já uma 

habilitação académica superior, necessitem de formação contínua (pós-graduação/formação avançada) 

de forma a garantir níveis de profissionalidade e de sucesso compatíveis com as funções que exercem. 

Ainda numa política macro para a região, e no intuito de aumentar a coesão social, este processo de 

formação visará em últimas instâncias contribuir para a inclusão social e o combate à pobreza e às desi-

gualdades sociais, proporcionar oportunidades de emprego sustentável e de qualidade e apoiar a mobili-

dade profissional.  

Assim, no processo de formação é fundamental continuar a ter uma supervisão permanente sobre o 

planeamento e a monitorização da organização e funcionamento da oferta formativa, bem como da recolha 

sistemática de informação para o desenvolvimento e melhoria continua deste processo e sua autoavalia-

ção, de forma a fortalece-la e a valorizá-la sempre numa perspetiva integrada, inovadora, criativa e refle-

xiva.  

Neste sentido, convém uma atenção muito especial aos desafios e às exigências que se colocam ao 

ensino superior, particularmente à possibilidade e reconhecimento académico às instituições de ensino 

superior politécnico poderem integrar na sua oferta formativa cursos de 3º ciclo e, portanto, conferirem o 

grau de doutor, bem como os quesitos que a própria A3ES impõe no novo ciclo de avaliação dos cursos, 

bem como as exigências decorrentes da alteração do regime jurídico de graus e diplomas do ensino su-

perior (DL n.º65/2018) destacando-se: 

 

i) Reforço das condições de acreditação dos cursos no que concerne à percentagem de 

docentes de carreira, com introdução deste conceito no enquadramento legal do ensino 

superior;  

ii) Alteração genérica em todos os ciclos de formação, dos rácios exigidos para efeitos de 

acreditação de um ciclo de estudos; 
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iii) Eliminação do conceito de especialista de reconhecido mérito profissional;  

iv) Ampliação da possibilidade de redução da duração do ciclo de estudos conducente ao 

grau de mestre; 

v)  Limitação dos Mestrados Integrados a situações em que existam diretivas europeias em 

termos de acreditação profissional;  

vi) Alargamento da atribuição do grau de doutor a todas as instituições de ensino superior 

(IES), sem distinção entre ensino universitário e ensino politécnico.  

vii) Reformulação e alargamento do conceito de “investigação” em linha com as orientações 

internacionais dominantes;  

viii) Alargamento, em função da alteração anterior, das exigências em termos de desenvolvi-

mento de atividades de I&D a todos os ciclos de estudo, com especificação de exigências 

distintas consoante o seu nível;  

ix) Exigência de ligação a unidades de I&D acreditadas pela FCT com a classificação de 

“Muito Bom” ou “Excelente” para acreditação dos doutoramentos, bem como definição da 

percentagem de docentes integrados nessas unidades de I&D;  

x) Reforço dos ambientes de investigação associados aos doutoramentos, ao mesmo tempo 

que se limita a existência de componente curricular, devendo esta constituir-se como ex-

ceção;  

xi) Definição de regulamentação para autorização de ciclos de estudo a funcionar no estran-

geiro. 

 

Também oportuno, no âmbito do Programa de Modernização e Valorização do Ensino Politécnico, 

corresponder aos novos desafios específicos que se levantam aos politécnicos inseridos no novo quadro defi-

nido para os centros I&D da FCT. A criação de futuras unidades de ID+I de natureza mais politécnica, ou 

outras que se entendam possíveis de se implementarem, constituem um desafio emergente com reper-

cussões importantes na futura oferta formativa das instituições, bem como no reforço e consolidação do 

papel e da missão dos politécnicos a nível local, regional e nacional. 

 

 

12.2 Compreensão de necessidades e expetativas de Partes Interessadas relevantes 

para a UO 

 

• Continuar o processo de descongelamento da progressão na carreira do pessoal docente e não do-

cente; 

• Aumentar/atualizar o parque informático; 

• Aumentar / consolidar a oferta formativa; 

• Melhorar as condições instalacionais e dos espaços educativos; 

• Maior estabilidade do corpo docente e maior n.º de docentes a tempo inteiro; 
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• Alargar a intervenção da ESE e dos seus profissionais a todos os níveis na comunidade envolvente, 

de forma a ter um papel ativo e decisivo na melhoria da mesma, bem como do valor percebido da 

instituição; 

• Melhorar a qualidade e a diversidade da oferta alimentar, bem como das condições de atratibilidade 

das mesmas; 

• Aumentar a capacidade de acolher um maior número de alunos em determinados espaços educati-

vos, tendo em atenção a especificidade dos cursos e o objeto de estudo da aula; 

• Aumentar a capacidade de locais para a realização e conferências, seminários, etc. 

• Aumentar os níveis de sucesso académico dos estudantes e apostar em níveis residuais de abandono 

académico; 

• Aumentar os índices de mobilidade docente e discente no 1º e 2º ciclos de estudos; 

• Aumentar o número de estudantes internacionais na formação de 1º e 2º ciclos de estudos; 

• Aumentar o n.º de atividades de formação e de investigação e desenvolvimento; 

• Aumentar a atividade I&D baseada na prática e orientada para o desenvolvimento profissional; 

 

 

12.3 Identificação de Riscos e Oportunidades (SWOT) 
 

FORTES 

− Corpo docente muito qualificado; 

− Auditorias internas que permitem monotorizar e ajustar os processos; 

− Processo de formação próximo dos requisitos de  acreditação dos cursos; 

− Clima relacional e formativo de grande proximidade promotores de sucesso académico e de uma 

favorável imagem instituicional, profissional e social; 

− Indíce de procura dos cursos. 

− Centralidade da escola; 

− Rede de parcerias estabelecidas; 

− Definição clara dos 3 eixos estruturantes (objeto de estudo da escola) que definem a missão da 

escola; 

 

FRACOS 

− Reduzida oferta formativa, tendo em conta a procura e as potencialidades da escola 

− Incipiente internacionalização dos cursos e mobilidade do corpo docente; 

− Excesso de trabalho e responsabilidade sobretudo dos coordenadores dos cursos e em particular os 

dos mestrados de habilitação para a docencia; 

− Idade do corpo docente (demasiado avançada); 

− Instabilidade profissional do corpo docente; 
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OPORTUNIDADES  

− Plano estratégico 2015-19 

− Novas áreas estratégicas de aposta da ESE  

− Conjuntura socioeconómica da região  

− Horizonte 2020 – Programa-Quadro Comunitário de Investigação & Inovação 

− Necessidade de qualificação da população, em particular na região onde a escola está inserida; 

 

 

 

AMEAÇAS 

− Dificuldade na contratação de professores a tempo inteiro; 

−  Escassos concursos de progressão na carreira profissional e consequente desmotivação; 

− Resistência de alguns docentes ao SGGQ, percecionado como excessivamente burocrático; 

− Colaboradores com idade avançada, factor promotor de resistência à mudança e inovação. 

− Tendência para diminuição demográfica; 
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13. Definição de Ações (recursos, prazos, metas) 

 

• Continuar a sensibilizar a comunidade educativa para a participação no SGGQ no sentido de: 

− Aumentar as taxas de participação nos diferentes inquéritos do âmbito do SGGS (IASQE, BIB, Cola-

boradores, Erasmus); 

− Aumentar as taxas de concretização dos RUCs, RACs, sumários, horários de atendimento e progra-

mas em tempo útil;  

− Utilizar os impressos em vigor, com especial incidência antes do início de cada semestre; 

− Concretizar ações de esclarecimento sempre que sejam implementadas novas funcionalidades na 

plataforma ON.IPVC, bem como quando necessárias. 

− Acompanhar os gestores de processo da ESE para que, após a receção de relatórios de auditoria 

internas, abram com maior brevidade as respetivas FO e que implementem quando necessário as 

respetivas correções, ACs ou APs. 

 

• Melhorar articulação entre os diversos serviços da escola, em particular entre BU, SAC e BIB. 

 

• Disponibilizar no repositório institucional a bibliografia produzida na ESE IPVC: 

− Reorganizar o workflow no sentido de agilizar este processo; 

− Implementar um alerta para identificar alunos com incumprimento na Biblioteca 

 

 

• Continuar a implementar a oferta de formação continua dirigida a educadores de infância e 

professores de todos os níveis e ciclos de escolaridade do Ensino Básico e Secundário através 

de cursos de pequena e média duração 25 a 100 horas e de cursos de pós-graduação em áreas 

científicas diversificas, acreditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contí-

nua. 

 

• Aumentar a oferta formativa ao nível dos CTESPs, licenciaturas e mestrados. 

 

• Aumentar o n.º de protocolos com Instituições do Ensino Superior, em especial o Brasil, vi-

sando aumentar o n.º de alunos estrangeiros; 

 

• Continuar a aumentar o nível a seletividade do corpo docente a contratar; 

 

•  Alteração do atendimento telefónico; 

 

• Remodelar e melhorar os espaços físicos e equipamentos da ESE visando uma maior atrativi-

dade, segurança e funcionalidade dos diversos serviços da escola, nomeadamente: 
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− Renovação da sinalética das instalações /espaços; 

−  Outdoor com a identificação da escola; 

− Substituição dos estores (principalmente a sul do edifício antigo) 

− Substituição do videoprojector da Biblioteca 

− Substituição da mesa e respetivas ligações ao videoprojector da sala de reuniões; 

− Concretização/renovação do espaço da BIB-Infanto-juvenil; 

− Renovação do hall da entrada da escola, ao nível da iluminação e separação de espeço entre o 

mesmo e a cantina; 

− Substituição da porta de entrada da BIB; 

− Substituição da porta exterior de entrada lateral da escola  

−  Renovação dos balneários da nova sala de drama; 

− Renovação do WC do apartamento; 

− Dotar o espaço renovado da cave com estruturas que permitam a organização de documentos/equi-

pamentos; 

− Solucionar os problemas de infiltração no edifico novo, junto dos gabinetes dos docentes; 

− Aquisição de uma UPS de forma a dotar os equipamentos que se encontram nos bastidores, da au-

tonomia necessária para suportar quebras de energia; 

− Atualizar o parque informático porque o mesmo se encontra parcialmente obsoleto, não correspon-

dendo às necessidades atuais. 

− Dotar o edifício novo de uma central de deteção de incêndios; 

− Correções à sinalética de emergência; 

− Ligação por fibra ótica entre o DataCenter e o bastidor da Direção/Serviços 

− Substituição dos equipamentos de rede sem fios e reforço do sinal em vários pontos de ambos os 

edifícios; 

− Disponibilizar os equipamentos para registos de assiduidade nas salas do piso -1 do edifício antigo 

− Aquisição de 5 licenças de software da Adobe para os 5 iMacs da Sala 1 

− Substituição da cablagem do videoprojector da sala de reuniões, possibilitando assim ligação redun-

dante e diferentes tipologias; 

− Substituição de alguns computadores de secretária em vários serviços; 

− Intervenção nas fachadas do edifício novo, no sentido de remover a cerâmica das paredes exteriores 

com vista à sua substituição; 

− Intervenção na zona exterior do edifício novo, próximo da sala de reuniões, onde o chão abateu de 

forma significativa e potencia infiltrações; 

− Alteração da rede de proteção junto às escadas sul exteriores do edifício novo, com vista a impedir o 

acesso ao espaço desportivo por esta via; 

− Substituição da iluminação existentes no parque de estacionamento 2, paralelo ao Axis; 
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14. Anexos 

Anexo 1  

 

Pedidos de Acreditação PRÉVIA de Novos Ciclos de Estudo (NCE)- Processos Submetidos em, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 

Pedidos de Renovação da Acreditação de NCE (PERA) 

Ano Processo 
Ciclo de 

estudos 
Designação Situação/Decisão CAE 

Pronuncia / Pedido 

de Informação - 

Data limite de res-

posta 

Decisão Final 

A3ES 

Registo / 

Publicação 

de PE em 

DR 

Seguimento 

de condi-

ções 
PERA 

2
0

1
8
 

NCE/18/0000112 

(ESE) 
mestrado 

Tecnologias da Infor-

mação e Comunicação 

em Educação 

AGUARDA AVALIAÇÃO  

   

 

2
0

1
7

 

NCE/17/00120 mestrado 
Educação motora nas 

primeiras idades 

Rel. Preliminar CAE 

(12/05/2018- acreditar 

com condições) 

Rel. Final CAE 

(24/06/2018- Acreditar) 

Pronuncia submetida 

(30/05/2018) 

Decisão Final CA 

ACREDITAR  

6 anos 

(28/06/2018) 

R/A-Cr 

107/2018 de 

07-09-2018 

 

 

2
0

1
5
 

NCE/15/00144 

ESE 

Licenciatura Artes Plásticas e Tecno-

logias Artísticas (sub-

metido 15Out 2015) 

Rel. Preliminar CAE 

17/02/2016 (proposta de 

não acreditação) 

Pronuncia submetida 

09/03/2016 

Decisão Final CA 
Acreditar 1 ano, 

(25 vagas) 
07/04/2016 

ACREDITAÇÃO 
FINAL 6 ANOS 

(maio 2017) 

Despacho nº 

5911/2016 

Melhorar % 
(n.º e tempo) 
docentes es-
pecializados 

na área funda-
mental 

ACEF 

2021/2022 
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Ano Processo 
Ciclo de 

estudos 
Designação 

Situação/Decisão 

CAE 

Pronuncia / Pe-

dido de Informa-

ção - Data limite 

de resposta 

Decisão Fi-

nal A3ES 

Registo / 

Publicação 

de PE em 

DR 

Seguimento de 

condições 
PERA 

2
0
1
4

 

NCE/14/01861 ESE Licenciatura 

Artes Plásticas e Tecno-

logias Artísticas (subme-

tido 15Out 2014) 

Rel. Preliminar CAE 

23/03/2015 pro-

posta de Não Acre-

ditação 

Pronúncia subme-

tida 14/04/2015 

Decisão Final 

CA: Não 

Acreditar 

18/05/2015 

 

Apresentação de NCE 

em 2015 (baseado em 

recomendações) 

 

NCE/14/00796 

ESE 
Mestrado 

Educação Pré-Escolar e 

Ensino do 1º Ciclo de En-

sino Básico (submetido 

15Out 2014) 

Rel. Preliminar CAE 

07/05/2015 pro-

posta de Acredita-

ção com condições 

Pronúncia subme-

tida 27/05/2015 

Decisão Final 

CA: Acreditar 

6 anos 

(24 vagas) 

09/06/2015 

Despacho 

n.º9709/2015, 

de 25/08 

Registo 

DGES  

R/A -Cr 

153/2015 

 PERA 

2020/2021 

 

NCE/14/00791 

ESE 
Mestrado 

Educação Pré-Escolar 

(submetido 15Out 2014) 

Rel. Preliminar CAE 

17/04/2015 pro-

posta de acredita-

ção 

Pronúncia subme-

tida 11/05/2015 

Decisão Final 

CA: Acreditar 

6 anos 

(24 vagas) 

28/05/2015 

Despacho 

n.º9708/2015, 

de 25/08 

Registo 

DGES  

R/A -Cr 

132/2015 

 PERA 

2020/2021 

 

NCE/14/01856 ESE Mestrado 

Ensino do 1.º Ciclo do En-

sino Básico e de Portu-

guês e História e Geogra-

fia de Portugal no 2.º Ci-

clo do Ensino Básico 

(submetido 15Out 2014) 

Rel. Preliminar CAE 

19/03/2015 pro-

posta de não acre-

ditação 

Pronúncia subme-

tida 08/04/2015 

Decisão Final 

CA: Acreditar 

1 ano 

(24 vagas) 

18/05/2015 

PEDIDO ADI-

AMENTO de 

Despacho 

n.º9767/2015, 

de 26/08 

Registo 

DGES  

R/A -Cr 

151/2015 

PEDIDO ADIA-

MENTO de 2º FOL-

LOW-UP aceite - ja-

neiro de 2019 

Submeter Fol-

low-up em ja-

neiro 2019 
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FOLLOW-UP 

aceite-entre-

gue em 2017 

Decisão CA 

em 

27/09/2017: 

Acreditado + 

2 anos  

 PERA 

2020/2021 

 

NCE/14/01386 

ESE 
Mestrado 

Ensino do 1.º Ciclo do En-

sino Básico e de Matemá-

tica e Ciências Naturais 

no 2.º Ciclo do Ensino Bá-

sico (submetido 15Out 

2014) 

Rel. Preliminar CAE 

06/05/2015 pro-

posta de Não Acre-

ditação 

Pronúncia subme-

tida 26/05/2015 

Decisão Final 

CA: Acreditar 

1 ano 

(24 vagas) 

18/05/2015 

 

2º FOL-

LOWUP 2018 

( 

 

 

Despacho 

n.º9768/2015, 

de 26/08 

Registo 

DGES  

R/A -Cr 

194/2015 

 

docentes doutorados 

(didáticas especifi-

cas-ciências e PES); 

PUC’s 

 

RELATÓRIO FOL-

LOWUP 05/16: 

Acreditar + 2 anos 

até maio 2018  

Decisão Final 

CA: 17 de ju-

lho de 2018-  

Acreditar 6 

anos (conta-

dos a partir de 

2015) 

 

 

PERA 

2020/2021 

2
0
1
1

 

NCE/11/01366 
ESE 

Mestrado TIC em Educação Acreditar 
Pronuncia subme-
tida a 25/07/2012 
 

Decisão Final 
CA 

(12/09/2012): 
Acreditar 5 

anos 

Registo - R/A-
Cr 191/2012 

DR- despacho 
n. 2816/2013, 

20 fev 

 PERA 2017/18 
DESCONTINUAR 

 NCE Acreditado  

 NCE Acreditado com CONDIÇÕES 

 NCE Não Acreditado  

 Aguarda decisão de A3ES  

 DESCONTINUADO  
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Anexo 2. Avaliação de Ciclos de Estudo em Funcionamento (ACEF's)  

UO Grau id_CEF id_ACEF Nome Ano de 
avaliação 

Situação Resultado de 
Acreditação 

Condições (se aplicável) PERA 

Escola Su-
perior De 
Educação 
De Viana 
Do Cas-

telo 

Licenciatura CEF/0910/15517 ACEF/1213/15517 Educação Básica 2012/2013 ACEF Submetido em 
28/12/2012;Submissão 
de Informações após 
visita; Rel.Preliminar 
CAE 18/02/2014; 
Dec.CA 12/05/2014;           

Acreditação 5 
anos; Adequa-
ção da LEB ao 
Dec_Lei 
79/2014- apro-
vação CA A3ES 
a 22/12/2014  

IMEDIATO: Implementar as propostas apresenta-
das na pronúncia no que diz respeito às políticas 
de alocação de serviço docente, assegurando que 
o perfil docente é adequado no âmbito das UC 
atribuídas. Rever os PUC de acordo com as reco-
mendações do relatório                                                                                                   
Condições a cumprir no prazo de 1 ano: 
Encorajar e sustentar a mobilidade interinstituci-
onal do pessoal docente, a nível nacional e inter-
nacional. Implementar o plano estratégico de 
formação estruturado de formação do pessoal 
não docente. 

 Licenciatura CEF/0910/15522 ACEF/1516/15522 Educação Social Geronto-
lógica 

2015/2016 ACEF Submetido em 
28/12/2015; Visita CAE 
a 14,15 jun.2016;  

Aguarda Relatório Preliminar  

 Licenciatura CEF/0910/15527 ACEF/1516/15527 Gestão Artística e Cultu-
ral 

2015/2016 ACEF Submetido em 
28/12/2015; visita  
CAE (14,15 jul.2016); 
Rel. Preliminar CAE 
12/10/2016; Pronuncia 
03/11/2016, Decidão 
do CA 19/12/2016 

Acreditação 1 
ano (com con-
dições); Não se 
apresentou re-
latório de fol-
lowup pois o 
CE não abriu 
vagas em 
16/17 nem 
17/18 

EM DESCONTINUAÇÃO pois foi substituido por 
APTA (deve ser formalizada a extinsão junto do 
CTC para posterior informação a DGES e A3ES) 

 Mestrado CEF/0910/15542 Didáctica da Matemática 
e das Ciências 

2014/2015 Mestrado descontinu-
ado  

Não será avali-
ado 

PEDIDO à A3ES para retirar de Avaliação- curso 
descontinuado 

 Mestrado CEF/0910/15537 ACEF/1516/15537 Educação Artística 2015/2016 ACEF Submetido em 
28/12/2015; visita  
CAE (14,15 jul.2016); 
Rel. Preliminar CAE 
11/10/2016; Pronuncia 

Acreditação 1 
ano (com con-
dições); Rela-
tório de Fol-
low-up sume-

Aumentar a percentagem dos docentes doutora-
dos e ou especialistas nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos, tendo em conta os objectivos e 
os conteúdos das unidades curriculares, assim 
como a necessidade de aumento do número e da 
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03/11/2016; Dec.CA 
20/12/2016;    

tido a 30 no-
vembro de 
2017-                       
Decisão Final 
CA (9 de ja-
neiro de 
2018)- Acredi-
tar 6 anos 
(contados a 
partir de 2016) 

percentagem dos docentes em tempo integral na 
instituição.  

 Mestrado CEF/0910/15572 ACEF/1213/15572  Educação Pré-Escolar (in-
terligar com 
NCE/14/00791) 

2012/2013 ACEF Submetido em 
28/12/2012;Submissão 
de Informações após 
visita; Rel.Preliminar 
CAE 26/02/2014        
Dec. CA 25/06/2014 ; 
DESCONTINUADO 

3 anos IMEDIATO: 
Rever as condições de acesso e ingresso. Rever 
osPUC's de acordo com as recomendações do re-
latório. Rever conceito de relatório final valori-
zando a dimensão de investigação, e a sua en-
trega no tempo legal. Colmatar os problemas 
identificados relativamente à formação dos do-
centes no domínio da Didáctica das Expressões. 
Encorajar e sustentar a mobilidade interinstituci-
onal dos estudantes e do pessoal docente, a nível 
nacional e internacional. Organizar um plano es-
tratégico de formação estruturado de formação 
do pessoal não docente. 
Condições a cumprir no prazo de 3 anos: Criar 
equipas de investigação sustentáveis no âmbito 
de parcerias nacionais e internacionais que en-
volvem docentes do ciclo de estudos. Aumentar 
a investigação e produção científicas do corpo 
docente na área do ciclo de estudos. 
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 Mestrado CEF/0910/15587 ACEF/1213/15587  Educação Pré-Escolar e 
Ensino do 1º Ciclo de En-
sino Básico (interligar 
com Processo n.º 
NCE/14/00796) 

2012/2013 ACEF Submetido em 
28/12/2012;Submissão 
de Informações após 
visita; Rel.Preliminar 
CAE 03/03/2014         
Dec. CA 25/06/2014; 
DESCONTINUADO 

3 anos IMEDIATO: 
Rever as condições de acesso e ingresso. Rever 
PUC's de acordo com as recomendações do rela-
tório da CAE. Rever conceito de relatório final va-
lorizando a dimensão de investigação, e a sua en-
trega no tempo legal. 
Colmatar os problemas identificados relativa-
mente à formação dos docentes no domínio da 
Didáctica das Expressões e da Prática de Ensino 
Supervisionada. Encorajar e sustentar a mobili-
dade interinstitucional dos estudantes e do pes-
soal docente, a nível nacional e internacional. 
Organizar um plano estratégico de formação es-
truturado de formação do pessoal não docente. 
Condições a cumprir no prazo de 3 anos: 
Criar equipas de investigação sustentáveis no 
âmbito de parcerias nacionais e internacionais 
que envolvem docentes do ciclo de estudos. 
Aumentar a investigação e produção científicas 
do corpo docente na área do ciclo de estudos. 

 Mestrado CEF/0910/15582 ACEF/1213/15582  Ensino do 1º e 2º Ciclos 
do Ensino Básico (interli-
gar com NCE/14/01856 e 
com NCE/14/01386) 

2012/2013 ACEF Submetido em 
28/12/2012;Submissão 
de Informações após 
visita; ; Rel.Preliminar 
CAE 24/02/2014   Dec. 
CA 25/06/2014; DES-
CONTINUADO 

3 anos IMEDIATO: 
Rever as condições de acesso e ingresso. Rever 
os PUC's de acordo com as recomendações do 
relatório. Encorajar e sustentar a mobilidade in-
terinstitucional dos estudantes e do pessoal do-
cente, a nível 
nacional e internacional. Organizar um plano es-
tratégico estruturado de formação do pessoal 
não docente. 
Cumprir no prazo de 3 anos: 
Criar equipas de investigação sustentáveis no 
âmbito de parcerias nacionais e internacionais 
que 
envolvem docentes do ciclo de estudos. 
Aumentar a investigação e produção científicas 
do corpo docente na área do ciclo de estudos. 
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 Mestrado CEF/0910/15567 ACEF/1516/15567 Gerontologia Social 2015/2016 ACEF Submetido em 
28/12/2015; Visita CAE 
a 14,15 jun.2016; Rel. 
Preliminar  CAE 
26/11/2016; Pronúncia 
20/12/2016; Decisão 
do CA 25/01/2017 

Acreditação 6 
anos 

Aguarda Registo da DGES- Plano de Estudos 
ainda não foi publicado, estando pendentes de 
Direção/CC para confirmar com DGES PE   

 Mestrado CEF/0910/15592 ACEF/1516/15592 Gestão Artística e Cultu-
ral 

2015/2016 submetido a 28 dez. 
2015; Visita CAE (14,15 
jul.2016); Rel. Prelimi-
nar CAE 10/10/2016; 
Pronuncia 03/11/2016; 
Decisão do CA 
20/12/2016 

Acreditação 1 
ano (com con-
dições); Rela-
tório de Fol-
low-up sume-
tido a 30 no-
vembro de 
2017- Decisão 
Final CA (9 de 
janeiro de 
2018)- Acredi-
tar 6 anos 
(contados a 
partir de 2016) 

Aumentar a percentagem dos docentes doutora-
dos e ou especialistas nas áreas fundamentais do 
ciclo de estudos, tendo em conta os objectivos e 
os conteúdos das unidades curriculares, assim 
como a necessidade de aumento do número e da 
percentagem dos docentes em tempo integral na 
instituição.  

 Mestrado CEF/0910/15562 Inovação e Mudança Edu-
cacional 

2014/2015 Mestrado descontinu-
ado  

Não será avali-
ado 

PEDIDO à A3ES para retirar de Avaliação- curso 
descontinuado 

 Mestrado CEF/0910/15557 ACEF/1516/15557 Promoção e Educação 
para a Saúde 

2015/2016 submetido a 28 dez. 
2015; Visita CAE 28 e 
29/09/2016 

NÃO ACREDI-
TADO 

  

 Mestrado CEF/0910/15552 ACEF/1415/15552 Supervisão Pedagógica 2014/2015 Submetido a 28 dez. 
2014; Visita 09 e 10 
março 2016; Relatório 
Preliminar da CAE em 
17/05/2016; Pronuncia 
submetida em 
07/06/2016 ; Decisão do 
CA em 27/06/2016 

acreditação, 
com condi-

ções,  3 anos 
(até 25 vagas) 

Condição a cumprir no prazo 
de 3 anos: 
- Aumentar a investigação e a 
produção científica dos do-
centes na área da Supervisão 
e áreas conexas.". 

Submeter Relató-
rio de Follow-Up 
em abril 2019 

  A ser submetido Relatório de Auto-Avaliação        
  Avaliado. Decisão final de CA-Acreditação 5 anos      
  Avaliado. Decisão final de CA-Acreditação condicional      
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  Avaliado. Visita efetuada. Relatório da CAE/Pronuncia      
  Avaliado. Aguarda visita da CAE      
  Avaliação a decorrer nos próximos anos letivos      
  Não Acreditado       
  Não será avaliado- DESCONTINUADO      
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Anexo 3 

 
Protocolos 

Intervenção educativa em creche  Artes e tecnologia 
Intervenção sociocomunitária e envelhe-

cimento  

Lar de Santa Teresa, IPSS Comédias do Minho Centro Social Paroquial de Afife 

Congregação de Nossa Senhora da Cari-
dade, IPSS 

AISCA Centro Comunitário de Darque 

Centro Social e Paroquial de Perre Associação Cultural e de Educação Popular Centro Social e Paroquial de Perre 

Santa Casa da Misericórdia de VC 
GAM – Produção de Espetáculos, Montagem de 

Som e Luz 
Assoc. dos Reform. e Pens. de VC 

Centro Social e Cultural da Meadela Audio Stage, Lda 5sensi Saúde e Bem Estar, Lda 

Academia dos Pimpolhos Município de Viana do Castelo Cruz Vermelha Portuguesa de VC 

Centro Social da Paróquia de Stª. Marta de 
Portuzelo 

AO NORTE 
Posto de Assistência Social de Alvarães, 

IPSS  

Centro Social e Cultural Dr. Nuno Simões Associação Casino Afifense 
Centro Social e Cultural de Vila Praia de 

Âncora 

Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde Sociedade de Instrução e Recreio Darquense Câmara Municipal de Viana do Castelo 

Mundos de Vida Amadeus Instrumentos Musicais Gabinete de Atendimento à Família 

Patronato Nossa Senhora da Bonança Município de Paredes de Coura Páginas da Vida Lda 

Santa casa da Misericórdia de Ansião Município de Caminha Câmara Municipal de Barcelos 

ARCAF Fundação Átrio da Música Centro Social e Cultural de Carreço 

Centro Paroquial e Social de Fornelos Município de Melgaço 
Santa Casa da Misericórdia de Viana do 

Castelo 

 MESCLA – Eixo Criativo  

 CDV Teatro do Noroeste  

 FLASHSTAGE  

 Município de Esposende  

 Maus Hábitos  

 Rádio Alto Minho  

 KRISÁLIDA  

 Audioglobo LD  

 Lionsout  

   

Lic. ESG e Mest. GS Lic. GAC e Mest. De GAC 
Lic. EB e Mest. De Habilitação para a Do-

cência 

Câmara Municipal de Barcelos Câmara Municipal de Esposende Agrupamento de Escolas de Monserrate 

Assoc. dos Reformados e Pensionistas do 
Distrito de Viana do Castelo 

Ao Norte 
Agrupamento de Escolas Pintor José de 

Brito 

Fundo Social Desportivo e Cultural dos tra-
balhadores da Câmara Municipal de Braga 

e Empresas Municipais 
Companhia Estável Agrupamento de Escolas de Fragoso 

Câmara Municipal de Vizela Soc. De Instrução e Recreio de Carreço Agrupamento de Escolas de Barroselas 

Centro de Apoio Social do PortoIASFA Câmara Municipal de Ponte de Lima Agrupamento de Escolas de Arcozelo 

CIM Cávado Rádio Alto Minho Agrupamento de Escolas da Abelheira 

Câmara Municipal de Caminha AISCA Agrupamento de Escolas de Monte da Ola 

Centro Social e Paroquial de Requião Ritmos Associação Industrial do Minho 

Santa Casa da Misericórdia de Caminha Arte Total 
Junta de Freguesia de Santa Marta de Por-

tuzelo 

Câmara Municipal de Santo Tirso Museu do Traje 
Escola de Artes, Ciências e Humanidades 

da Universidade de São Paulo, Brasil 

Câmara Municipal de Valença Soc. De Instrução e Recreio de Darque Agrupamento de Escolas das Marinhas 

Camara Municipal de Braga Fundação Cupertino Miranda 
Agrupamento Escolas de Santa Maria 

Maior 

Câmara Municipal de Vila do Conde Câmara Municipal Vila Nova de Famalicão Agrupamento de Escolas Sidónio Pais 

Centro Social Paroquial de Afife Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira Academia dos Pimpolhos 

Centro Social e Paroquial de Perre Fundação Bienal de Arte  de Cerveira, FP  

ESTIALIVING VIANA  Câmara Municipal da Póvoa de Varzim  

Centro Paroquial de Promoção Social e 
Cultural de Darque 

Hotel Pestana Colombus  

Centro Social e Paroquial de Ferreirim Fundação Gil Eannes  

Câmara Municipal de Amares SPN/FENPROF  

Centro Social e Cultural de Carreço   

Centro Social e paroquial de S. Sebastião 
de Chafé 

  

Centro Social e Paroquial de Vila Franca   

Santa Casa da Misericórdia de Esposende   

Posto de Assistência de Alvarães   

Município de Melgaço   

Câmara Municipal de Vila Verde   

Santa Casa da Misericórdia dos Arcos de 
Valdevez 
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Centro Social e Paroquial de santa Maria 
Maior 

  

Cáritas Arquidiocesana de Braga   

Junta de Freguesia de Santa Marta de Por-
tuzelo 

  

Hotel Geriátrico de Viana do Castelo   

Câmara Municipal dos Arcos de Valdevez   

Câmara Municipal de Viana do Castelo   

Lar de Santa Teresa   

Congregação de Nossa Senhora da Cari-
dade 

  

Camara Municipal de Barcelos   

Santa Casa da Misericórdia de Viana do 
Castelo 
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Anexo 4 

 

Projetos de ID+I em que participa, a sós ou em parceria 

• Aging, social participation and early detection of dependency: To empower the 4th age (AgeNortC; 

Project Nº 23712) financiado pela FCT  

• Get Up and Goals! Global education time: an international network of learning and active schools 

for SDGs - financiado pela Comissão Europeia (Contract nº CSO-LA/2017/388-124) (2017-2020). 

Este projeto envolve 12 países europeus (Áustria, Bulgária, República Checa, Hungria, Irlanda, 

Itália, Holanda, Polónia, Portugal, Roménia, Espanha e Reino Unido) e visa contribuir para a cons-

ciencialização pública dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incorporando a Edu-

cação para a Cidadania Global (ECG) no setor de educação formal. A sua implementação implica 

a formação de professores em Educação para a Cidadania Global, focada nos ODS e na utilização 

dos recursos educativos a serem produzidos e testados em sala de aula. Pretende ainda contribuir 

para a coerência da avaliação da qualidade dos resultados de aprendizagem em ECG na educa-

ção formal.   

• Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in primary education. Financiado pela Co-

missão Europeia (DCI-NSAED/2014/338-378). http://www.globalschools.education/Project/Lan-

guages/Portuguese - foi concluído em maio de 2018 

• Geoparque Litoral de Viana do Castelo - financiado pelo Programa NORTE 2020. Tem como en-

tidades parceiras oficiais: Departamento de Ciências da Terra da Universidade do Minho; Facul-

dade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra; MARE – Centro do Mar e do Ambi-

ente; Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo; e Quercus. 

• Capacitação da ESE-IPVC em Educação para o Desenvolvimento (ED). Planeamento, acompa-

nhamento e avaliação da ENED. Financiado pelo Instituto da Cooperação e da Língua. 

• NUTRIAGE - SOLUCIONES AVANZADAS PARA UN ENVEJECIMIENTO SALUDABLE A TRA-

VÉS DE LA NUTRICIÓN EN EL MARCO DE LA EURORREGIÓN GALICIANORTE DE PORTU-

GAL, financiado no âmbito do Programa Operativo EP - INTERREG V A España Portugal (POC-

TEP) 2014-2020 (em curso) 

• O projeto Família e Escola: co-construção de percursos de relação em torno dos educandos, fi-

nanciado pela ADRIMINHO - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Vale do Minho 

• “NMSPCAM: Novos Media ao Serviço do Património Cultural do Alto Minho”, da responsabilidade 

do Prof. Doutor Pedro Faria, ESTG-IPVC, Projeto de Investigação Científica e Desenvolvimento 

Tecnológico, em Co-promoção, intitulado: "Alto Minho Cultural Heritage Supported by New Media", 

com referência NORTE-01-0145-FEDER-024177, financiado pelo FEDER (Fundo Europeu de De-

senvolvimento Regional) através do Programa Operacional Regional do Norte. (2017-2019) 

• Mathematics Outdoors: Challenges and affordances of non-formal education in teacher training 

through a network of European cities – candidatura submetida pelo IPVC ao Programa Eramus+, 

ação-chave KA203 (Ensino Superior), com a referência 2018-1-PT01-KA203-047305. Este projeto 

envolve uma parceria entre o IPVC (instituição proponente), através da sua Escola Superior de 

Educação, e cinco instituições de ensino superior estrangeiras (Universitat de Barcelona - Espa-

nha, Linnaeus University – Suécia, Thessaly University - Grécia, Charles University - República 

Checa).  

• Projeto MoMaTre - Mobile Math Trails in Europe , financiado pelo Programa Erasmus+, ação-

chave KA203, com a referência 2017-1-DE01-KA203-003577 (2017-2020).  

• Inovação Curricular e Sucesso em Matemática, projeto com a referência PTDC/MHC-

CED/5480/2014, financiado pela FCT, coordenado pelo Prof. Doutor António Domingos, FCT- Uni-

versidade Nova de Lisboa com o Aviso 02/SAICT/2017 - SISTEMA DE APOIO À INVESTIGAÇÃO 

CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA. (2018-2021) 

http://www.globalschools.education/Project/Languages/Portuguese
http://www.globalschools.education/Project/Languages/Portuguese
http://www.globalschools.education/Project/Languages/Portuguese
http://www.globalschools.education/Project/Languages/Portuguese
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• Projeto de investigação Dimensões, princípios e objetivos de práticas interdisciplinares no ensino 

superior – um estudo no âmbito da cooperação entre o Brasil e Portugal – Projeto PRINT -, finan-

ciado pela CI&DETS/CGD (ref. PROJ/CI&DETS/CGD/0003). 

• Rural 3.0: Service Learning for the Rural Development, financiado pela Agência Executiva para a 

Educação, Audiovisual e Cultura, através do programa ERASMUS+ (599382-EPP-1-2018-1-PT-

EPPKA2-KA) (2018-2021). Promove a cooperação e desenvolvimento no âmbito da educação em 

contextos rurais, articulando a educação formal e não formal. 

• Escolas Transformadoras: Contributos para uma mudança social a partir da Educação para o De-

senvolvimento e para a Cidadania Global na Escola, cofinanciado pelo Instituto Camões. Envolve 

participantes da Fundação Gonçalo da Silveira, ESE-IPVC, ESE de Beja e ESE de Santarém. O 

projeto tem por objetivo geral reforçar a ED/ECG na escola enquanto espaço de reflexão crítica e 

transformação social, especificamente, apoiar as comunidades educativas e os outros agentes 

escolares na implementação da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, em particular 

na sua vertente de Educação para o Desenvolvimento. 

• M&M – Matemática e Movimento é um projeto, sem financiamento, com várias abrangências que 

engloba uma diversidade de linhas de investigação ao nível da didática, estratégias de ensino e 

aprendizagem e formação de professores. Contempla vários objetivos, que têm em comum a ideia 

de que aprender envolve atividade não só intelectual, mas também física, e que as interações 

sociais, refletidas no trabalho colaborativo e nas discussões coletivas, facilitam a partilha, o de-

senvolvimento de significados matemáticos e a construção de conhecimento. Pretende-se desen-

volver nos alunos e (futuros) professores competências ao nível da resolução de problemas, es-

pírito crítico, visualização, colaboração, comunicação e criatividade, consideradas, por diversas 

organizações (no contexto laboral e no contexto educativo), competências essenciais para o sé-

culo XXI. Presentemente identificam-se três linhas que envolvem a criação de tarefas e de estra-

tégias de ensino, onde se privilegiam as conexões associadas a: A Matemática fora da sala de 

aula (Trilhos Matemáticos, As tarefas em contextos não formais), os Congressos Matemáticos e a 

Gallery Walk. 

• O projeto Práticas curriculares na sua relação com políticas de educação e com a formação de 

professores, do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) da FPCEUP 

• Refletir sobre a Pedagogia no Ensino Superior (RePES), projeto sem financiamento, da respon-

sabilidade do Laboratório de Tecnologia Educativa da Universidade de Coimbra 

• Jardim PAM 

• Em 2018 desenha o programa C.A.V. (Ciclo de Artes Visuais) para a Associação Cultural Elogio 

Vadio, da qual é Presidente da Assembleia Geral desde 2016. CAV é um projeto programático de 

Investigação no âmbito das Artes Visuais e Transdisciplinares. Projeto de periodicidade anual com 

apresentações bimestrais. Está prevista uma publicação científica na área das artes visuais, ao 

fim de cada seis apresentações. 

•  Novos Media ao serviço do Património Cultural do Alto Minho (NORTE-01-0145-FEDER-024177) 

 

Projetos em que participa como prestador de serviços 

• Comissão de avaliação dos Planos de Formação Contínua dos Centros de Viana do Castelo, Bar-

celos e Monção. 

• Membro da equipa de formação das ações temáticas sobre "Ensinar Matemática no século XXI" 

inseridas no Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar 

• 2017-2018 Programa Nacional de Promoção ao Sucesso Escolar- PNPSE, (Matemática) da res-

ponsabilidade do Ministério da Educação- DGE- DGAE 
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• ALMAF. Atividades lúdico-motoras de apoio à família. Financiado pela Câmara Municipal de Viana 

do Castelo 

• História da Adega Cooperativa de Ponte de Lima (contratado pela própria) 

• Direção Artística da MALUGA - Festa da Marioneta Luso-Galaica, produzida pela Krisálida-Asso-

ciação Cultural do Alto Minho e Município de Caminha; 

• Direção Artística do projeto OPERA(A)AÇÃO PLASTIKUS, sob a temática dos plásticos no mar, 

financiado pela DGartes/Ministério da Cultura e produzido pela Krisálida-Associação Cultural do 

Alto Minho e Município de Caminha 
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Anexo 5 – Publicações científicas 

 
Artigos em Revistas Científicas (#28) 

 

1. Barbosa, G., & Aguiar, A. R. (2018). Challenges of Digital and Teacher Training. Education Quarterly Reviews, 
1(2), 131-140. doi: 10.31014/aior.1993.01.01.14 

2. Barbosa, A., & Vale, I. (2018). O contributo da uma Gallery Walk para promover a comunicação matemática. 
Educação e Matemática, 150, 2-8. 

3. Bastos, A., Monteiro, J., Faria, C., Pimentel, H., Silva, S. R., Parente, L., & Afonso, C. (no prelo). Envelhecimento, 
Participação Social e Qualidade de Vida: resultados do Projeto AgeNortC. Artigo submetido à Revista Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia.  

4. Campos, I., & Peixoto, A. (2018). A escrita criativa colaborativa em contexto escolar. Revista Diálogos com a 
Arte Diálogos com a Arte – revista de arte, cultura e educação, 8, 193-204. Disponível em 
http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte/  

5. Cardoso, A., & Cachadinha, M. (2018). Cultura, desenvolvimento e demografia: dos conceitos e dos atores à 
ação. Revista Diálogos com a Arte – revista de arte, cultura e educação, 8, 50-60. Disponível em 
http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte/ 

6. Duarte, C., Leitão, R. B., Pinheiro, R., Pinto, E., Silveira, J., Vaz Velho, M., Vázquez-Odériz, M. L., & Romero-
Rodríguez, M. A. (2018). Development of a Southern European Atlantic Diet (SEAD) adherence index for elderly 
people in both Northern Portugal and Galicia. Acta Portuguesa de Nutrição, 13, 54. Disponível em http://actapor-
tuguesadenutricao.pt/wp-content/uploads/2018/08/PO.pdf  

7. Faria, P. M., Moura, A., Marques, G. M., Almeida, C., & Moreira, P. M. (2018). Interdisciplinary Curricular Ap-
proach in the Planning and Teaching of Cultural Heritage – Project in a Higher Education Polytechnic Institution, 
Northern Portugal. The Asian Institute of Research Journal of Social and Political Sciences, 1(4), 506-514. Doi 
10.31014/aior.1991.01.04.38 

8. Faria, P. M., Moura, A., Marques, G. M., Almeida, C., & Moreira, P. M. (2018). (Re) descoberta da cultura local 
através de umprojeto interdisciplinar no ensino superior politécnico, norte de Portugal. Diálogos com a arte: re-
vista de arte, cultura e educação, 8, 154-167. Disponível on-line em http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscoma-
arte/ 

9. Fonseca, L., & Leal, S. (2018). Planear com alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade – contributo para o desen-
volvimento do sentido de número. Indagatio Didactica, 10(4), 95-106. Retrieved from http://revistas.ua.pt/in-
dex.php/ID/article/view/11538 

10. Gonçalves, F., Lima, R., Garrido, N., Mendes, F., Pereira, A., Figueiredo, A., & Albuquerque, A. (2018). Proces-
sos cognitivos para a escolha da avaliação na regulação do ensino. Revista Sul Americana de Psicologia, 6(1), 
68-83. Disponível em: <http://www.revista.unisal.br/am/index.php/psico/article/view/165  

11. Gonçalves, T., Lemos, M. S., & Canário, C. (2018). Adaptation and Validation of a Measure of Students’ Adaptive 
and Maladaptive Ways of Coping with Academic Problems.  Journal of Psychoeducational Assessment. doi: 
10.1177/0734282918799389  

12. Leitão, R. B. (2018). Diet and physical activity as a universal foundation for childhood development and lifelong 
health. Society Register 2(2), 131–148. DOI: 10.14746/sr.2018.2.2.07  

13. Lopes, V. P., Saraiva, L., Gonçalves, C., & Rodrigues, L. P. (2018). Association between Perceived and Actual 
Motor Competence in Portuguese Children. Journal of Motor Learning and Development, 6(2), S366-S377. 
https://doi.org/10.1123/jmld.2016-0059 

14. Lopes, V. P., Saraiva, L., & Rodrigues, L. P (2018). Reliability and construct validity of the test of gross motor 

development-2 in Portuguese children, International Journal of Sport and Exercise Psychology, 16 (3), 250-260, 

DOI: 10.1080/1612197X.2016.1226923 

15. Marques, G. N. R. M. (2018). Os painéis de azulejos da Igreja de Silva Escura: um tesouro artístico de dimensão 
nacional e uma paternidade especial. Revista da Maia (Revista Cultural da Câmara Municipal da Maia) (nova 
série 3)1, 5 - 14.   

16. Martins, A., Madeira, E., & Gonçalves, T. (2018). O Caminho e o Destino: Reflexões A Partir de Um Trabalho 
Colaborativo na Área da Educação para o desenvolvimento. Sinergias – diálogos educativos para a transforma-
ção social, 7, 31-47. Disponível em http://www.sinergiased.org/index.php/revista/item/down-
load/218_b772a8c6e69ac6b7844b1575e6fe7a34  

17. Monteiro, L., & Pontes, A. (2018). A Arte do Corpo e do Movimento. Um estudo em Cabo Verde. Diálogos com 
a Arte: Revista de Arte, Cultura e Educação, 8, 218-225. Disponível em https://9c6a2e0d-453e-40c4-aed1-
da121f257c31.filesusr.com/ugd/6d6107_a4f940a0407643da97c2613acb21de57.pdf  

18. Moreira, R. (2018). Invisibilidade nas práticas artísticas contemporâneas: reflexões sobre John Coltrane Piece 
de Bruce Nauman e outras propostas. Diálogos com a arte: revista de arte, cultura e educação, 8, 18-29. Dispo-
nível on-line em http://www.ese.ipvc.pt/revistadialogoscomaarte/ 

19. Moura, A., & Barbosa, G. (2018). Ensinar Cidadania com Arte! Olha Para o Que Eu Faço … Não Olhes Para O 
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5º Congresso Nacional de Práticas Pedagógicas no Ensino Superior – CNaPPES.18, Universidade do Minho, 
Braga. 

95. Vale I. (2018, julho). Ensinar e aprender num mundo em mudança: algumas ideias da educação matemática. 
Comunicação apresentada no IV Encontro em Ensino e Divulgação das Ciências. Universidade do Porto, 
Porto. 

96. Vale, I. (2018, setembro). Aprender e ensinar fora da sala de aula: os trilhos matemáticos. Comunicação 
apresentada no AlgarMat. Escola Secundária de Tavira, Tavira. 

97. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, dezembro). Movement & learning: the gallery walk strategy. Early Childhood 
Education. Poster apresentado em 2018 EDULOG International Conference. Universidade do Minho e Fun-
dação Belmiro de Azevedo, Braga. 

98. Vale, I., & Barbosa (2018, novembro). Aprender matemática em movimento através da gallery walk. Comu-
nicação oral apresentada no XXI Encontro Matemática nos Primeiros Anos, APM - Associação Professores 
de Matemática, Universidade do Minho, Braga. 

99. Vale, I., & Barbosa (2018, dezembro). Movement and learning: the gallery walk strategy. Comunicação em 
poster apresentada na 2018 EDULOG International Conference, Universidade do Minho, Braga. 

100. Vale, I., & Barbosa (2018, novembro). As resoluções visuais: aprender a ver para compreender. Sessão 
prática apresentada no XXI Encontro Matemática nos Primeiros Anos, Universidade do Minho, Braga. 

101. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, novembro). Estratégias de sala de aula para promover uma aprendizagem ativa 
da matemática. Comunicação apresentada no Encontro de Investigação em Educação Matemática (EIEM 
2018), Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra, Coimbra. 

102. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, julho). Mathematics outside the classroom: examples with pre-service teachers. 
Comunicação apresentada no CIEAEM70: International Commission for the Study and Enhancement of Math-
ematics Teaching. Mostaganem, Algerie. 

103. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, julho). Gallery walk a collaborative strategy to discuss problem solving. Comuni-
cação apresentada no CIEAEM70: International Commission for the Study and Enhancement of Mathematics 
Teaching. Mostaganem, Algerie. 

104. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, maio). Estratégias dinâmicas no ensino da matemática: trilhos, congressos e 
gallery walk. Comunicação apresentada no INCTE 2018 – III Encontro Internacional de Formação na Docên-
cia, ESE-IPB, Bragança. 

105. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, maio). Gallery walk uma estratégia para resolver problemas e promover discus-
sões produtivas na aula de matemática. Comunicação apresentada no INCTE 2018 – III Encontro Internaci-
onal de Formação na Docência, ESE-IPB, Bragança. 

106. Vale, I., & Barbosa, A. (2018, maio). Visual solutions as a resource to promote mathematical learning. Comu-
nicação apresentada na Re(s)sources 2018 International Conference, French Institute of Education, ENS de 
Lyon, France. 

107. Vale, I., Barbosa, A., & Cabrita, I. (2018, julho). Mathematics outside the classroom: examples with pre-
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Anexo 7 – Trabalhos de Produção Artística 

 

- Curadorias/Direção artística: 

1. Costa, A. A. (2018). [Curadoria/Curating]: Exposição/Evento | Exhibition/Event "Sopa de Pedra *7", com Jorge 
Fernando dos Santos, Miguel Seabra. Artistas/Artists: Alexandre A. R. Costa, Alexandre Osório, Andrea Inocên-
cio, Bruno Neiva, Dalila Vaz, Hugo Brito, Fabrizio Matos, Filipa Fonseca, Filipa Guimarães, Francisco Laranjeira, 
Javier Tudela, João Bonito, João Gigante, Jorge Fernando dos Santos, José Oliveira, Manuela dos Campos, 
Manuel Santos Maia, Mariana Barrote, Marta Belkot, Miguel Seabra, Poison Lips, Sereias, Svenja Tiger | Kauê 
Gindri, Susana Chiocca, Syntopy, Teixeira Barbosa, The great crazy mf bastards in the streets of porto, Tiago 
Silva, Vasco Costa, Vera de Oliveira, Vitor Almeida, Vitor Lago Silva, Xavier Almeida. Ateliers Mompilher e Can-
delabro/Rua da Conceição, nº7 1º piso e nº 3 piso 0, Porto. 

2. Magalhães, C. (2018). Direção Artística de “As Aventuras da Chiquilina com a Floresta” de Maria Meixeiro. 
3. Magalhães, C. (2018). Direção Artística de “O Público em Cena” de Almada Negreiros. Produção: Krisálida (Es-

treia a 26/2/2018), Apoio: Município de Viana do Castelo. 
4. Magalhães, C. (2018). Produção Krisálida (Estreia a 16/2/2018), Apoio: Município de Caminha.  
5. Moura, A. (2018). Curadoria da Exposição de trabalhos de docentes e discentes do IPVC na Factory, XX Bienal 

Internacional de Arte de Cerveira: “ARTES PLÁSTICAS TRADICIONAIS E ARTES DIGITAIS – O DISCURSO 
DA (DES)ORDEM”. 

6. Moura, A. (2018). Promotora do Teatro Musical Geração GLEE, no Teatro Sá da Bandeira, Porto, no mês de 
julho. 

 

- Exposições enquanto artista plástico: 

1. Costa, A. A. (2018). [Instalação/Performance | Installation/Performance]: "Arte, demónios e desporto de músculo: 
The Eternal Shuttle (5) - Do you know what is a-way? It’s the unknown.". Curadoria/Curated by: Filipe Garcia. 
Instalações do Sport Clube do Porto. Em/in: Cocreative Connections #7. Porto. 

2. Costa, A. A. (2018). [Instalação | Installation]: "The Eternal Shuttle III", Curadoria/Curated by: Anabela 
Moura/IPVC. Factory / XX Bienal Internacional de Arte de Vila Nova de Cerveira. Vila Nova de Cerveira. 

3. Costa, A. A. (2018). [Vídeo/Instalação | Video/Installation]: "The Eternal Shuttle (2)", Curadoria/Curated by: João 
Gigante e Hugo Soares. Em/in: Exposição Colectiva/Group Exhibition "Projeto Poste" com/with: Marta Bernardes, 
Alexandre A. R. Costa, Rui Pinheiro, Galeria Estéril, Porto. 

4. Costa, A. A. (2018). [Performance/ Vídeo | Performance/ Video]: "Termodinâmica Emocional II". Espaço Cultural 
Cru, Vila Nova de Famalicão. 

5. Costa, A. A. (2018). [Instalação mixed media | Mixed media] "The Eternal Shuttle (1)", Curadoria/Curated by: 
própria/own, com a equipa dos Ateliers Mompilher/with the Ateliers Mompilher`s team. Em/in: "Sopa de Pedra *7" 
- evento transdisciplinar/transdisciplinar event. Atelier Mompilher/Rua da Conceição, nº7 1º piso, Porto. 

6. Costa, A. A. (2018). [Desenho/exposição | Drawing/exhibition]: “The eternal shuttle – Fictionary orgy", Curado-
ria/Curated by: Teixeira Barbosa. Em/in: Exposição Colectiva/Group Exhibition "Colectiva de Desenho A5 - Ex-
téril", Galeria Extéril, Porto. 

7. Moreira, R. (2018). XX BIENAL DE CERVEIRA, Factory VNC (antigo quartel dos Bombeiros Voluntários), Vila 
Nova de Cerveira. 

8. Moura, A., Saldanha, A., & Pimenta de Castro, V. (2018). Vídeo-Performance (Re) construções anímicas- (re)co-
meçar, XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira: “ARTES PLÁSTICAS TRADICIONAIS E ARTES DIGITAIS 
– O DISCURSO DA (DES)ORDEM”-2018. 

9. Santos, J. F. (2018), eis que tudo se fez novo (II) – Díptico, Vídeo Arte, Cocre(a)tiveConnections7 2018, Sport 
Club do Porto, Porto, Portugal. 

10. Santos, J. F. (2018) Kiva(s) #3, Desenho, Coletivo de desenho, Galeria Extéril, Porto, Portugal. 
11. Santos, J. F. (2018), eis que tudo se fez novo (I), Vídeo Arte, Sopa de Pedra #7 – Ateliers Mompilher, Porto, 

Portugal. 

12. Santos, J. F. (2018), Permanece a meu lado, Instalação, XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira 2018, 
Vila Nova de Cerveira, Portugal. 

13. Trabulo, F. (2018) Artista convidado na XX Bienal Internacional de Arte de Cerveira, Vila Nova de Cerveira. 
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