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I. Introdução 
 

O Relatório que agora se apresenta, relativo ao ano de 2008/09, enquadra-se nos requisitos definidos no Decreto-

Lei nº 107/2008 de 25 de Junho, artigo 66º-A – D.R. nº121, 1ª série, abrangendo os cursos de Educação Social Gerontológica, 

Educação Básica, Gestão Artística e Cultural (1.º Ciclo de Estudo) propostos dentro dos princípios de Bolonha e o Curso de 

Desporto e Lazer adequado ao processo de Bolonha em 2007, já que os mestrados em funcionamento não completarem ainda 

o seu 1º ano.  

Após uma breve caracterização da Instituição enumeram-se as medidas e indicadores institucionais para a 

auscultação e participação dos estudantes, fazendo-se uma análise global dos inquéritos de autoavaliação. Referem-se de 

seguida algumas medidas institucionais de apoio à promoção do sucesso escolar e implementação do processo de Bolonha, 

terminando-se com a apresentação dos relatórios de concretização do processo de Bolonha nos cursos acima referidos.  

 

2. Breve caracterização da Instituição 
 

O Instituto Politécnico de Viana do Castelo é uma instituição de Ensino Superior Público, criado pelo Decreto-Lei nº 

380/80, de 16 de Agosto. É uma pessoa colectiva de direito público, dotada de autonomia estatutária, administrativa, 

financeira e patrimonial. Os seus actuais estatutos foram homologados pelo Despacho Normativo n.º 7/2009, publicado na 

2.ª série do Diário da República, n.º 26 de 6 de Fevereiro de 2009. 

A sua missão, bem como o das Escolas que o compõem, é “a criação e gestão do conhecimento e da cultura, através 

de um processo de ensino/aprendizagem, de qualidade e acreditado, centrado no estudante, e de investigação, de 

transferência de tecnologia e de conhecimento, em interacção com o tecido social”, oferecendo um contexto global que 

possibilite uma formação superior multidisciplinar, fomentando o desenvolvimento da população e consequentemente das 

actividades exercidas na região.  

O IPVC tem uma estrutura matricial, apostando na flexibilidade e na optimização dos recursos como forma de 

aumentar a eficiência e racionalidade dos serviços. Tem vindo a desenvolver e a implementar, de modo transversal à 

instituição, um Sistema de Gestão de Qualidade, tendo, em Dezembro de 2008, obtido o Certificado da Qualidade de acordo 

com as norma ISO 9001 por parte da SGS ICS, organismo líder mundial em serviços de Certificação. Actualmente, integra 5 

unidades orgânicas orientadas para projectos de ensino – as Escolas Superiores – e os Serviços de Acção Social, vocacionado 

para a prestação de serviços sociais aos estudantes.  

A Escola Superior de Educação de Viana do Castelo (ESEVC), criada pelo Decreto – Lei nº513-T/79, de 26 de 

Dezembro é uma unidade orgânica do Instituto Politécnico de Viana do Castelo em funcionamento desde 31 de Julho de 1986. 

A ESEVC é uma Escola da rede do ensino superior politécnico público vocacionada para o ensino, investigação, 

prestação de serviços à comunidade e para colaboração com entidades nacionais e estrangeiras em actividades de interesse 

comum. 
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As finalidades orientadoras da sua acção são:  

 a formação de professores e de outros agentes educativos com elevado nível de preparação nos aspectos 

cultural, científico, pedagógico, técnico e profissional; 

 a formação humana, cultural, científica, pedagógica e técnica de todos os seus membros; 

 a realização de actividades de pesquisa e investigação; 

 a prestação de serviços à comunidade; 

 o desenvolvimento de projectos de formação e reconversão de agentes educativos; 

 o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, 

que visem objectivos semelhantes; 

 a contribuição, no seu âmbito de actividade, para a cooperação internacional e para a aproximação entre 

os povos, com especial destaque para os países de língua oficial portuguesa. 

O seu âmbito de actuação configura na prática um espectro alargado de objectivos de formação de professores e de 

outros agentes educativos que se estende pela formação inicial, profissionalização em serviço, cursos de Complemento de 

Formação, mestrados e ainda por projectos de formação contínua e apoio à prática educacional numa visão alargada de 

intervenção nacional e internacional. De salientar ainda que se desenrolam importantes mudanças ao nível da formação de 

professores resultantes do novo enquadramento legal da formação de professores (decreto-lei 43/2007 de 22 de Fevereiro). 

Neste novo contexto, a formação inicial de educadores e de professores do 1º e 2º ciclos do ensino básico passa a fazer-se 

através do ingresso no curso de Licenciatura em Educação Básica, iniciado em Setembro de 2007, que vem substituir os cursos 

de formação inicial de professores em vigor anteriormente. Desde 2005/06 a oferta formativa da ESEVC alargou-se a outras 

áreas com o curso de Desporto e Lazer, e posteriormente com o curso de Educação Social Gerontológica (iniciado em 

2006/07) e o curso de Gestão Artística e Cultural (iniciado em 2007/08).  

Dos 14 cursos de Mestrado, correspondentes à  formação de 2º ciclo, aprovados pelo MCTES em 2008 e 2009 

(Quadro I), já estão em funcionamento cinco: Educação Artística, Didáctica da Matemática e das Ciências, Supervisão Pedagógica 

Promoção e Educação para a Saúde Inovação e Mudança Educacional. 

 

Quadro I – Mestrados aprovados pelo MCTES  

Curso 

Educação, especialidade Didáctica de Língua Portuguesa  
Educação, especialidade Aprendizagem, Desenvolvimento e Inovação Educacional 
Educação, especialidade Didáctica da Matemática e das Ciências  
Promoção e Educação para a Saúde (em parceria com a Escola Superior de Saúde do IPVC) 
Educação Artística  
Inovação e Mudança Educacional  
Supervisão Pedagógica  
Ensino do 1º ciclo de Ensino Básico 

Ensino do 1º e 2º ciclos do EB  
Educação Pré-Escolar 
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do EB  
Ensino de Inglês e Francês  
Gestão Artística e Cultural 
Gerontologia Social (em parceria com a Escola Superior de Saúde do IPVC) 
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Além da formação inicial e formação pós-graduado a ESE-IPVC é a principal responsável pela Formação Contínua de 

Professores do Distrito de Viana do Castelo, contando com algumas centenas de formandos envolvidos nos programas de 

Profissionalização em Serviço e Programas Nacionais de Formação de Matemática, Português, Ciências Experimentais e 

Educação Especial.  

A Instituição tem feito um esforço no sentido de se adaptar a estas mudanças em termos de investigação, de 

recursos humanos e de recursos materiais como sejam bibliografia e outros materiais pedagógicos, necessários a uma 

implementação com qualidade dos novos cursos, tendo no final de 2008 ultrapassado a fasquia dos 30 mil livros.  No entanto, 

este esforço tem sido condicionado pelas limitações orçamentais com que nos temos debatido nos últimos anos.  Por 

conseguinte, apesar das instalações e espaços físicos a ESEVC serem adequadas aos objectivos da sua acção, será necessário 

fazer mais investimentos no equipamento dos espaços e na aquisição de materiais e bibliografia. 

Dentro dos condicionalismos, tem-se investido na formação avançada do pessoal docente, pelo que em 2008/09 

contamos com 21 doutores em dedicação exclusiva, 23 mestres e 22 licenciados. É ainda de salientar que a maioria dos 

actuais mestres e licenciados estão a desenvolver trabalhos conducentes à obtenção de grau de doutor.  

Tem sido também feito algum investimento na formação do pessoal não docente de forma a melhorar o 

funcionamento dos serviços que suportam todo o processo de formação.  

3. Medidas e indicadores institucionais para a auscultação e 
participação dos estudantes 

 

A auto-avaliação é um processo de conhecimento da Instituição, que tem como principal finalidade, avaliar, neste 

caso sob a perspectiva do estudante, vectores fundamentais do desempenho de cada Escola. Para tal é decisiva uma 

participação activa de todos os intervenientes, para maior fiabilidade dos resultados, a determinação de conclusões, 

especialmente aquelas que mais se reflectem no quotidiano da Instituição e, de forma incisiva, a divulgação e debate com as 

diferentes estruturas e órgãos da comunidade escolar, numa perspectiva de contributo para a consolidação e 

desenvolvimento de cada Escola. 

Neste sentido, os estudantes semestralmente respondem a um Inquérito on-line que abrange diferentes 

perspectivas e análises: a satisfação perante a Escola e a sua inserção na Vida Académica, e perante a Formação 

correspondendo ao Curso e suas unidades curriculares e actividade Docente, e ainda a adequação dos ECTS atribuídos às 

Unidades Curriculares dos Cursos. Os dirigentes procedem à análise global do relatório,  particularmente no que refere aos 

aspectos de satisfação perante a Escola e inserção na vida académica. Os resultados relativos aos conceitos e opiniões sobre 

os docentes, unidades curriculares e respectivos ECTS são analisados mais pormenorizada a nível dos Departamentos, 

Direcções de Curso e Conselho Pedagógico. Esta análise é feita no sentido de se tomarem as medidas consideradas 

pertinentes para melhorar os resultados. 

No ano lectivo de 2008/09 foi ainda lançado um questionários específico  sobre Bibliotecas o que permitiu avaliar o 

grau de satisfação dos utentes (docentes e discentes) relativamente a estes serviços. Globalmente 50,3% dos utentes 

avaliaram com nível Bom o serviço da Biblioteca da ESE-IPVC.  
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Para alem dos inquéritos os estudantes são convidados a manifestar as suas opiniões através dos seus 

representantes nos Conselho Directivo e Conselho Pedagógico, Direcções de Curso e Associação de Estudantes, e também de 

forma individual sempre que o considerem necessário. 

3.1. Análise global dos resultados de auto-avaliação de 2008/2009  
 

A participação dos estudantes ficou aquém do esperado (50%) pelo que consideramos necessário 

continuarmos a incentivar os alunos a responderem ao inquérito, consciencializando-os da importância das suas 

respostas para a melhoria do sistema, responsabilizando os Directores de Curso para organizarem e orientarem as 

diferentes turmas, para um momento em que os alunos possam responder livremente ao inquérito de Auto-Avaliação, e 

mantendo o Gabinete de Informática em “em alerta” nos períodos definidos como prazo de resposta, para dar 

prioridade absoluta às questões de dificuldades de acesso à plataforma. 

3.1.1. Conceito e opiniões sobre a Escola e integração na vida académica 

 
Como se pode observar pelos Gráficos I e II as opiniões dos estudantes sobre a Escola e a sua integração na vida 

académica são globalmente positivas.  

 

 

Gráfico I – Resultados do Inquérito de opinião sobre a Escola (funcionamento e disponibilidade). 
 

 

Gráfico II – Resultados do Inquérito de opinião sobre a Integração na Vida Académica. 
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No entanto  alguns estudantes mostraram estar insatisfeitos relativamente a alguns aspectos pelo que foram 

tomadas algumas acções correctivas no sentido de melhorar a satisfação dos estudantes: foram ampliados os canais de 

informação de modo a assegurar que chega a todos os interessados; foi negociado com os Serviços de Acção Social a 

melhoria das infra-estruturas do Bar e da Cantina e, tendo em conta os cursos pós-laborais, o alargamento do horário 

de funcionamento do bar; foram aferidas através da Associação de Estudantes as razões subjacentes à sua insatisfação 

com o serviço de reprografia e depois acordadas medidas de correcção com a detentora do contrato de exploração 

desse serviço e foram afectados mais dois funcionário aos Serviços Académicos para permitir o prolongamento do 

horário de atendimento em determinados dias da semana a fim de dar resposta aos alunos dos cursos pós-laborais.  

É de notar que seria importante separar as respostas dos estudantes do Curso de Desporto e Lazer a funcionar 

no Centro de Apoio de Melgaço, pois as condições em que estão a funcionar são substancialmente diferentes das dos 

outros cursos da ESE, e assim as suas respostas podem estar a “contaminar” os resultados obtidos.  

 

3.1.2. Conceitos e opiniões sobre os docentes e as disciplinas 

 
Os resultados relativos aos conceitos e opiniões sobre os docentes e disciplinas parecem ser globalmente positivos, 

já que apenas 1 docente foi avaliado abaixo da média. Uma análise mais pormenorizada destes aspectos deve ser realizada 

pelos docentes envolvidos, e por isso, e tal como aconteceu em anos anteriores, foram enviados para os coordenadores de 

departamento, directores de curso e presidentes do Conselho Científico e do Conselho Pedagógico para serem discutidos no 

sentido de se tomarem as medidas consideradas pertinentes para melhorar os resultados. 

 
3.1.3. Adequação dos ECTS atribuídos às Unidades Curriculares dos Cursos da Escola 
Superior de Educação 

 
Os resultados foram enviados para os coordenadores de departamento, directores de curso e presidentes dos 

Conselho Científico e Conselho Pedagógico para serem discutidos no sentido de se ajustarem os ECTS atribuídos às diferentes 

unidades curriculares e/ou o volume de trabalho exigido aos estudantes para terem sucesso numa dada Unidade Curricular 

tendo em conta que um ECT deverá corresponder a cerca de 27 horas de trabalho do estudante. 

4. Medidas institucionais de apoio à promoção do sucesso escolar 
e implementação do processo de Bolonha 
 

O processo de Bolonha introduz novos desafios ao sector do ensino superior ao centrar a aprendizagem no 

estudante e ao permitir a comparação das qualificações oferecidas pelas instituições de ensino superior, a mobilidade de 

estudantes e de professores e estimulando a competitividade dos sistemas de ensino superior no espaço europeu. 

Para responder a este desafio a ESE-IPVC tem mantido estreita colaboração com as outras ESE públicas, 

participando nos debates onde estas matérias têm sido discutidas, nomeadamente através da participação nos encontros 

promovidos pela ARIPESE (Associação de Reflexão e Intervenção na Politica Educativa das Escolas Superiores de Educação), 
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bem como em reflexões organizadas pelos seus órgãos competentes, e em grupos de trabalho constituídos expressamente 

para acompanhar este processo de mudança.  

Tem também investido em programas de formação dos docentes e discentes no sentido de os dotar de ferramentas 

que potencializem a sua capacidade de responder aos novos desafios, como seja a Formação em pesquisa em bases de dados 

como a b-on e a utilização da plataforma MOODLE.  

As relações dentro do espaço europeu têm sido desenvolvidas através de projectos de investigação como o “Images 

and Identity”, que envolve vários países europeus, e de programas de mobilidade de professores e estudantes, em 

programas comunitários, particularmente através do programa Erasmus, mas também através da integração de uma rede de 

Escolas de formação de professores (a ETEN - European Teacher Education Network) que integra Instituições Europeias e 

Americanas. No ano de 2008/09, 22 estudantes da ESEVC participaram em programas de mobilidade em instituições dos 

seguintes países: Bélgica, Hungria, Lituânia, Polônia, Chipre, Espanha e Áustria, e recebemos 33 estudantes de Instituições da 

França, Hungria, Espanha, Áustria e Polônia, tendo a ESE-IPVC recebido 23 alunos de diferentes países europeus.   

Nos últimos anos temos também contado com a visita de alguns professores de Instituições congéneres de outros 

países europeus, mas também dos Estados Unidos e países lusófonos, e alguns dos nossos docentes tem sido convidados a 

leccionar seminários em Instituições estrangeiras.  

Dentro do espaço da comunidade dos países lusófonos, as relações entre a ESEVC e Angola, Guiné-Bissau, Cabo-

Verde, Moçambique, S. Tomé e Príncipe, e Timor têm sido promovidas essencialmente através da acção do seu Gabinete de 

Estudos para a Educação e Desenvolvimento (GEED), que inclui nos seus objectivos desenvolver projectos de mobilidade e 

internacionalização no âmbito dos cursos da ESE (no ano de 2008/09 estiveram envolvidos nestes programas 16 estudantes 

estagiários e 13 professores), e de programas como o EDULINK, que visa a melhoria da qualidade da Formação de 

Professores nos países de expressão lusófona, e que no ano lectivo de 2008/09 envolveu 8 docentes de várias áreas 

científicas da ESE-IPVC.  

Também nos seus cursos de licenciatura e mestrados a ESE-IPVC acolhe estudantes de países lusófonos com 

destaque para Cabo Verde. 

Em termos de desenvolvimento de competências transversais e estímulo à inserção na vida activa a ESEVC tem 

estimulado a participação dos seus estudantes: 

. nos programas de mobilidade acima referidos, mas também em programas de voluntariado nacionais e 

internacionais (que em 2008/09 envolveram 10 estudantes), 

. no programa Poliempreende, que lhes permite aprofundar competências empresariais e os estimula a criar novas 

empresas;  

. e tem facilitado a sua participação em actividades extracurriculares como sejam oficinas de formação, ateliers, 

jornadas, conferências, exposições que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano lectivo (consultar planos e relatórios de 

actividades anuais e relatórios dos cursos da ESE-IPVC). 
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A participação nestas actividades além de potenciar o desenvolvimento de competências de cidadania participada, 

abre-lhes várias perspectivas de trabalho, tanto em termos de alargamento geográfico como em termos de criação do 

próprio emprego.  

Também a generalização da utilização da plataforma MOODLE e a disponibilização de bases de dados on-line 

permite-lhes aceder à informação mais facilmente e em qualquer local, potenciando a sua capacidade de trabalhar 

autonomamente. 

 

  

5. Relatório de Concretização do Processo de Bolonha do Curso 
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