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1. INTRODUÇÃO 

O presente relatório aborda os desenvolvimentos do Curso de Licenciatura em Enfermagem (CLE), da Escola 

Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Viana do Castelo (ESS-IPVC), relativos ao ano letivo 2010/2011. No 

sentido de tornar mais percetíveis os seus conteúdos, procederemos a um breve enquadramento sócio histórico da 

instituição. 

A atual Escola Superior de Saúde do IPVC (ESS-IPVC) foi criada em 1973, como Escola de Enfermagem de Viana 

do Castelo pelo Decreto-Lei (DL) nº 243/73, de 16 de Maio. Iniciou a sua atividade em Janeiro de 1974, com o 

curso de auxiliares de Enfermagem, que foi extinto em 11 de Setembro do mesmo ano pelo DL nº 440/74 de 11 de 

Setembro. Em Outubro de 1974, a Escola iniciou o Curso de Enfermagem Geral.  

Em 1989, é integrada na rede das Escolas Superiores de Enfermagem, prevista na Portaria nº 821/89, de 14 de 

Setembro, com a designação de Escola Superior de Enfermagem de Viana do Castelo. Em 1990 inicia a leciona-

ção do Curso Superior de Enfermagem – nível de bacharelato (Portaria nº 289/90, de 17 de Abril).  

Com a regulamentação genérica dos cursos de estudos superiores especializados em enfermagem (Portaria n.º 

239/94, de 16 de Abril), em 1995, dá-se início ao Curso de Estudos Superiores Especializados (CESE) em Enfer-

magem da Comunidade e Enfermagem de Saúde Infantil e Pediátrica, terminando os primeiros especialistas a sua 

formação em 1997. No ano letivo de 1997/98 esta formação é alargada ao Curso de Estudos Superiores Especiali-

zados em Enfermagem de Reabilitação. No total foram concedidos 58 diplomas de Cursos de Estudos Superiores 

Especializados.  

Em 1999, pelo DL nº 353/99, de 3 de Setembro, são aprovadas as regras gerais a que fica subordinado o ensino 

de enfermagem no âmbito do ensino superior politécnico, instituindo o curso de licenciatura em Enfermagem (Por-

tarias nº 799-G/99 e nº 799-D/99, de 18 de Setembro) e os cursos de pós-licenciatura de especialização em 

Enfermagem (Portaria nº 268/02, de 13 de Março). O mesmo diploma aprova também as medidas de transição 

para os estudantes que se encontram a frequentar o bacharelato e para os bacharéis, com a criação do ano com-

plementar de formação em Enfermagem (Portaria nº 799-F/99, de 18 de Setembro) e os cursos de complemento 

de formação em Enfermagem (Portaria 799-E/99, de 18 de Setembro), respetivamente. Pelo Despacho Normativo 

7/2000, de 27 de Janeiro, são criados os estatutos e a Escola é integrada no IPVC pelo DL 99/2001, de 28 de 

Março.  

Através do Despacho n.º 4/2007, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 5, de 8 de Janeiro, foram homologadas as altera-

ções aos Estatutos do IPVC que decorreram da referida integração. Com a entrada em vigor do Despacho Norma-

tivo n.º 7/2009, publicado no DR, 2.ª Série, n.º 26, de 6 de Fevereiro, que homologou os Estatutos do Instituto 

Politécnico de Viana do Castelo, no quadro do novo regime jurídico das instituições de ensino superior aprovado 

pela Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, a Escola passou a designar-se Escola Superior de Saúde. 
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Ao longo destes últimos tempos foram ainda criados cursos de pós-graduação (CPG), com diferentes períodos de 

duração, das quais se destacam: CPG em Gestão de Unidades de Saúde e Instituições Sociais; CPG em Cuida-

dos Paliativos; CPG em Enfermagem Oncológica; CPG Comunicação em Saúde e CPG em Supervisão Clínica. 

Recentemente, numa lógica de articulação decorrente dos desafios colocados ao Ensino Superior na área da Saú-

de, aos contextos da profissão e do trabalho, a ESS criou novos cursos, designadamente: o Curso de Mestrado de 

Gestão das Organizações - Ramo Gestão de Unidades de Saúde, em parceria com a APNOR - Associação de 

Politécnicos do Norte, (Despacho n.º 14911/2011, 2.ª Série, n.º 211 de 03 de Novembro de 2011); o Curso de 

Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica (Despacho n.º 9598/2011, 2.ª Série, n.º 147 de 02 de Agosto de 

2011); o Curso de Mestrado em Enfermagem de Saúde Comunitária (Despacho n.º 9599/2011, 2.ª Série, n.º 147 

de 02 de Agosto de 2011); o Curso de Mestrado em Enfermagem de Reabilitação (Despacho n.º 15679/2011, 2.ª 

Série, n.º 221 de 17 de Novembro de 2011) e o Curso de Mestrado em Cuidados Paliativos (aguarda-se publica-

ção em DR).  

Assim, pese embora as diferentes formações anteriormente enunciadas, o presente relatório tem como principal 

finalidade a apreciação do percurso formativo subjacente ao CLE, com enfoque no ciclo de estudos, na organiza-

ção interna e mecanismos de qualidade, nos recursos materiais, nas parcerias, no pessoal docente e não docente, 

nos estudantes, no processo de formação, nos resultados académicos, na análise SWOT do próprio ciclo de estu-

dos e nas propostas de ações de melhoria.  
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2. CICLO DE ESTUDOS 

2.1 Caracterização do Ciclo de Estudo 

2.1.1 Designação do Ciclo de Estudos 

         Curso de Licenciatura em Enfermagem 

2.1.2 Área científica predominante do ciclo de estudos 

         Saúde/Enfermagem 

2.1.3 Classificação da área do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 de Março 

        Saúde (72) 

2.1.4 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005 de 16 

de Março 

         Enfermagem (723) 

2.1.5 Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau 

         240 ECTS 

2.1.6 Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006) 

         4 Anos 

2.1.7 Número de vagas aprovado no último ano letivo:  

66 vagas - Tendo sido admitidos 83 estudantes ao abrigo dos diferentes regimes de acesso, como 

consta no Quadro n.º 1. 

 
Quadro nº 1 – Admitidos segundo o Acesso ao Ensino Superior 

Regime de Acesso Admitidos 

Concurso Nacional de Acesso 66 

Mudança de Curso 3 

Maiores de 23 anos 6 

Transferências  5 

Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários 3 
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2.1.8 Condições de acesso e ingresso 

  

Quadro nº 2 - Condições de Acesso e Ingresso 

 

Pré-Requisito 

 

Provas de Ingresso 
Classificações Míni-

mas 
Fórmula de Cálculo Preferência Regional 

Tipo: Seleção 
Grupo A - Comuni-
cação interpessoal 

Uma das seguintes 
provas: 

 Biologia e Geologia 
Física e Química 

Nota de Candidatura: 
100 pontos 

Provas de Ingresso: 

100 pontos 

Média do secundário: 
50% 

Provas de ingresso: 
50% 

Percentagem de vagas: 
50% 

Área de Influência: 
Viana do Castelo 

 

 

2.1.9 Regime de funcionamento 

Diurno 

2.1.10 Docente Responsável pela Coordenação do Ciclo de Estudos 

Maria Carminda Soares Morais 

2.1.11 Objetivos definido para o ciclo de estudos  

 Assegurar a formação científica, técnica, humana e cultural para a prestação e gestão de cuidados 

de enfermagem gerais à pessoa ao longo do ciclo vital, à família, grupos e comunidade, nos dife-

rentes níveis de prevenção;  

 Assegurar a formação necessária: 

 à participação na Gestão dos Serviços, Unidades ou Estabelecimentos de Saúde;  

 à participação na formação de Enfermeiros e de outros Profissionais de Saúde;  

 ao desenvolvimento da prática de investigação no seu âmbito. 

2.1.12 Demonstração de que os objetivos definidos se enquadram na missão e objetivos da institui-

ção 

Na medida em que a ESS, unidade orgânica do IPVC, se constitui como um centro de formação humana, cultural, 

científica e técnica de nível superior, cabe-lhe ministrar a preparação para o exercício da atividade profissional de 

enfermagem altamente qualificada e promover o desenvolvimento humano e social em matéria de saúde da região 

em que se insere. Neste contexto, os objetivos do ciclo de estudos encontram-se em congruência absoluta com a 

missão e objetivos da instituição. Importa ainda realçar que os objetivos operacionais se encontram monitorizados 

através do SGGQ.  
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2.1.13 Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de 

estudos: 

Os objetivos encontram-se publicitados no portal da ESS e no Plano de Estudos que é disponibilizado aos estu-

dantes, no início do Curso. Ao longo do curso são efetuadas reuniões com estudantes e docentes, onde este 

assunto é retomado em articulação com a apreciação/avaliação dos percursos formativos. Para além disto, encon-

tram-se amplamente divulgados no contexto do debate que tem vindo a ser feito em sede de diferentes órgãos no 

âmbito da análise do Plano de Estudos em articulação com as novas exigências da profissão. 

 

2.2 Estrutura Curricular 

2.2.1 Ramos, opções, perfis, maior/menor ou outras formas de organização de percursos alternati-

vos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) 

                      Não se aplica 

2.2.2 Áreas Científicas e Créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau 

Quadro nº 3 - Áreas Científicas e Créditos do CLE 

Área Científica Sigla 
ECTS Obri-

gatórios 
ECTS 

Opcionais 

Enfermagem 723 159  

Biologia e Bioquímica 421 20  

Saúde - Programas não qualificados noutra área de formação 729 15  

Ciências da Educação 142 10,5  

Gestão e Administração 345 10,5  

Psicologia 311 9,5  

Sociologia e outros estudos 312 6,5  

Filosofia e Ética 226 4  

Estatística 462 2  

Ciências Sociais e do Comportamento - Programas não qualificados noutra área 
de formação 

319  3 

Informática na Ótica do Utilizador 482  3 

Língua Estrangeira 222  3 

TOTAL  237 3 
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2.2.3 Plano de Estudos 

Quadro nº 4 - Plano de Estudos - 1º Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Fundamentos de Enfermagem Anual 228 77 24 119 0 0 0 8 432 16 

Saúde - Indivíduo, Família e Comunidade Anual 135 30 14 52 29 0 0 10 243 9 

Anatomia e Fisiologia Anual 115 51 58 0 0 0 0 6 257 9.5 

Bioquímica e Biofísica Anual 61 30 31 0 0 0 0 0 136 5 

Psicologia I Anual 61 0 61 0 0 0 0 0 136 5 

Sociologia I 1º Semestre 24 11 9 0 0 0 0 4 68 2.5 

Epidemiologia 2º Semestre 24 22 0 0 0 0 0 2 54 2 

Bacteriologia, Parasitologia e Virulogia 1º Semestre 43 30 8 0 0 0 0 5 95 3.5 

Farmacologia 1º Semestre 24 8 14 0 0 0 0 2 54 2 

Nutrição e Alimentação Racional 2º Semestre 24 16 0 6 0 0 0 2 54 2 

Ética, Deontologia, Aspetos Jurídicos da 
Profissão I 

2º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Opção  2º Semestre 28 0 28 0 0 0 0 0 40 1.5 

TOTAL  791 287 259 177 29 0 0 39 1623 60 

 

Quadro nº 5 - Plano de Estudos - 2º Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Psicologia II Anual 36 0 36 0 0 0 0 0 67 2,5 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso I Anual 216 82 96 38 0 0 0 0 405 15 

Ética, Deontologia, Aspetos Jurídicos da 
Profissão II 

Anual 24 10 14 0 0 0 0 0 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e 
Idoso I 

Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Enfermagem – Saúde do Adulto e Idoso II Anual 108 80 25 3 0 0 0 0 189 7 

Nutrição e Alimentação Dietética Anual 24 12 4 6 0 0 0 2 54 2 

Bioestatística Anual 26 0 26 0 0 0 0 0 54 2 

Investigação I Anual 24 14 10 0 0 0 0 0 54 2 

Sociologia II Anual 24 15 6 0 0 0 0 3 54 2 

Ensino Clínico – Enfermagem do Adulto e 
Idoso II 

Anual 224 0 0 0 0 224 0 0 324 12 

Opção Anual 28 0 28 0 0 0 0 0 41 1.5 

TOTAL  958 213 245 47 0 448 0 5 1820 60 
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Quadro nº 6 - Plano de Estudos - 3º Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Enfermagem de Saúde Reprodutiva 1º Semestre 55 44 11 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem de Saúde Infantil e Adoles-
cência 

1º Semestre 56 40 9 5 0 0 0 2 95 3.5 

Psicopatologia da Criança e Adolescente 1º Semestre 24 12 12 0 0 0 0 0 54 2 

Investigação II 1º Semestre 36 18 0 18 0 0 0 0 54 2 

Gestão e Organização Profissional 1º Semestre 36 17 16 0 0 0 0 3 68 2,5 

Psicossociologia das Organizações 1º Semestre 24 7 16 0 0 0 0 1 54 2 

Formação e Desenvolvimento Profissional 1º Semestre 36 25 9 0 0 0 0 2 68 2,5 

Enfermagem – Saúde Mental 1º Semestre 54 22 32 0 0 0 0 0 95 3.5 

Enfermagem – Urgência e Emergência 1º Semestre 55 15 28 12 0 0 0 0 95 3.5 

EC – Saúde Materna e Obstétrica Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

E C – Saúde Infantil e Pediatria Anual 192 0 0 0 0 192 0 0 257 9,5 

E C – Saúde Mental e Psiquiatria Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

E C – Ortotraumatologia Anual 180 0 0 0 0 180 0 0 216 8 

TOTAL  1120 200 133 35 0 744 0 8 1624 60 

 
 

Quadro nº 7- Plano de Estudos - 4º Ano 

Unidades curriculares Tipo 

Tempo de trabalho (horas) 

ECTS CONTACTO 
TOTAL 

TOTAL T TP PL TC EC E O 

Prática de Investigação Anual 47 25 22 0 0 0 0 0 108 4 

Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Enfermagem Hospitalar Anual 348 0 0 0 0 0 348 0 540 20 

Estágio de Gestão Anual 142 0 0 0 0 0 142 0 216 8 

Estágio de Formação e Desenvolvimento Profis-
sional 

Anual 101 0 0 0 0 0 101 0 216 8 

TOTAL  986 25 22 0 0 0 939 0 1620 60 

 

 

2.2.4 Estágios 

No sentido de tornar mais compreensível a especificidade do Plano de Estudos (PE) do CLE, da ESS, convoca-se um 

conjunto de pressupostos conceptuais, teórico-metodológicos e ideológicos integrados em diversos documentos inter-

nos, designadamente, “Linhas Orientadoras das Políticas a Prosseguir pela ESEnfVC” (Anexo I) e “Modelos, Modos e  
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Modalidades de Formação” (Anexo II). Ressalva-se o investimento da ESS na articulação entre esta instituição e 

as Instituições de Saúde Prestadores de Cuidados, numa lógica de promoção da relação dialética teoria/prática. 

 

2.2.4.1 Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço 

O PE, do CLE/ESS, na sua dimensão prática em contexto, contempla diferentes tipologias de ensino de acordo 

com a fase de aprendizagem: aulas práticas em contexto, ensinos clínicos (2º e 3º Ano) e estágios (4º Ano).  

O 1º Ano envolve aulas práticas desenvolvidas habitualmente em Cuidados de Saúde Primários (CSP) e Cuidados 

Continuados Integrados (CCI) designadamente: Unidades de Saúde Familiar (USF) /Unidades de Cuidados de 

Saúde Personalizados (UCSP), Unidades de Convalescença (UC), Unidades de Cuidados de Média e Longa 

Duração (UCMD e UCLD). 

 O 2º Ano integra aulas práticas em contexto de CSP (com um cariz de observação e que exigem 

re/equacionamento no contexto da operacionalização das reformas de saúde) e Ensinos Clínicos, no âmbito médi-

co-cirúrgico, desenvolvidos em contexto hospitalar. No 3º Ano, os ensinos clínicos inscrevem-se em áreas especí-

ficas (CF. quadro referente ao PE- 3º Ano), sendo desenvolvidos em CSP e CH (Cuidados Hospitalares). O 4º Ano 

contempla também estágios em CSP e CH. 

Os locais onde se desenvolve toda a vertente prática em contexto encontram-se referidos no mapa de distribuição 

de estudantes. 

 

2.2.4.2 Mapas de distribuição de estudantes  

Face às especificidades do curso e no sentido de tornar o presente relatório mais compreensível, remetemos o 

mapa de distribuição de estudantes para o Anexo III. No entanto, importa explicitar alguns dos princípios que nos 

parecem específicos deste Curso/Escola. Assim, às figuras de “orientador cooperante” e de “orientador de estágio” 

correspondem, na ESS, respetivamente a de “Tutor” e de “Gestor Pedagógico” cujas funções se encontram descri-

tas no documento já mencionado, “Modelos, Modos e Modalidades de Formação”. A orientação supervisão dos 

processos formativos é, ainda, coadjuvada pelo “enfermeiro de referência”, cujas funções se encontram igualmente 

descritas no referido documento. 

Outra das especificidades do curso, prende-se com o 1º Ano, no que se refere à supervisão das aulas práticas em 

contexto que são da responsabilidade do gestor pedagógico, em estreita colaboração com os enfermeiros da práti-

ca clínica.  

Acrescem, ainda outras especificidades (cf. alínea f, do ponto 1 da Circular Normativa nº 1/2007, de 8 de Maio, do 

Conselho Científico) nomeadamente o facto do ensino prático e laboratorial ser orientado, tendo em consideração 

subgrupos de 8 a 10 alunos e dos ensinos clínicos e estágios terem como rácio professor/aluno o seguinte: 

 1 docente por 8 alunos no 1º Ano do CLE – 18 horas/semana para 8 alunos; 

 1 docente por 10 alunos no 3º Ano do CLE – 12 horas/semana para 10 alunos; 

 1 docente por 15 alunos no 4º Ano do CLE – 12 horas/semana para 15 alunos; 

Assim, o referido mapa reflete os pressupostos enunciados. 
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 3. ORGANIZAÇÃO INTERNA E MECANISMOS DA QUALIDADE 

3.1 Estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo 

Como referimos anteriormente o CLE foi criado em 1999, pelo DL nº 353/99, de 3 de Setembro, encontrando-se 

regulamentado pelas Portarias nº 799-G/99 e nº 799-D/99, de 18 de Setembro.  

O CLE foi adequado a Bolonha nos termos do Despacho nº 6317/2008, de 5 de Março, publicado no DR, 2ª Série, 

nº 46. Foi posteriormente submetido à apreciação/avaliação da Agencia de Avaliação e Acreditação do Ensino 

Superior Avaliação (Processo n.º CEF/0910/16627), tendo sido alvo de acreditação preliminar.  

Todo o processo formativo segue o preconizado pelo SGGQ, nomeadamente nos processos Académicos (ACA-

02), e Formação (FOR-01, FOR-02 e FOR-06). 

É de realçar que os programas curriculares são, anualmente, alvo de análise e emissão de parecer da Coordena-

ção de Curso, sendo posteriormente enviados para apreciação/aprovação do Conselho Técnico-Científico. Em 

relação à regência das unidades curriculares (UC), segue o disposto nos princípios de distribuição do serviço 

docente (DSD), tendo por base a afetação das mesmas aos departamentos (cf. Circular Normativa nº 1/2002, de 

15 de Janeiro, do Conselho Científico). É de referir que em UC‟s que envolvem vários docentes, sobretudo da área 

de enfermagem, a DSD é, primordialmente, efetuada com base nas preferências/qualificações apresentadas pelos 

docentes. 

 

3.2 Participação de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão 

A participação de docentes e estudantes na tomada de decisão é assegurada, nos termos dos Estatutos do IPVC 

(Despacho Normativo nº 7/2009, de 6 de Fevereiro, DR, 2ª Série, nº 26) e da Escola (Despacho n.º 4323/2011, de 

8 de Março, DR, 2.ª série, n.º 47), pela sua integração em vários órgãos, nomeadamente no Conselho Geral, no 

Conselho Técnico-Científico, no Conselho Académico, no Conselho Pedagógico e na Comissão de Curso (CCLE). 

O facto de os estudantes integrarem a maioria dos órgãos mencionadas e em particular a CCLE promove uma 

cultura de envolvência nas tomadas de decisão inerentes à vida da ESS/IPVC. Reconhecidamente, os estudantes 

que integram esta Comissão têm assumido um papel proactivo e de grande envolvência na mediação dos proces-

sos e na dinamização do exercício da cidadania ativa, nas suas diferentes esferas. 

Para além do enunciado, destacam-se os desenvolvimentos resultantes da discussão e análise de assuntos abor-

dados em reuniões, realizadas ao longo do ano, com docentes, estudantes e Comissão de Curso, com implicações 

nas mudanças organizacionais e pedagógicas operadas – facto reconhecido, sobretudo por estudantes. Neste 

domínio inscrevem-se, também, as reuniões dinamizadas com os diferentes órgãos, isoladamente e/ou parceria. 

Os relatórios das UC‟s, pela informação veiculada, constituem igualmente uma via privilegiada. 

Esta participação tem vindo a ser consumada, ainda, pelo recurso aos inquéritos de avaliação da qualidade do 

ensino e inquéritos de avaliação da satisfação dos colaboradores. Não obstante, a adesão ao inquérito de avalia-
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ção da qualidade do ensino não corresponde ao desejável, verificando-se uma adesão de 29,3% no 1.º semestre 

do ano letivo (em 2009/2010 foi de 51,6%) e de 23,4% no 2º semestre (em 2009/2010 foi de 11%) – no ponto 7.2 é 

feita uma breve análise dos resultados. Foram utilizadas diversas estratégias, como por exemplo, a cedência de 

tempo para o preenchimento dos inquéritos e a dinamização de um espaço/tempo subordinado ao tema “Pensar o 

(Per)Curso concretizado - Via (des) envolvimentos futuros”, onde se apelou ao preenchimento da avaliação on-line. 

Os estudantes foram, ainda, alertados para importância desta participação através de informação colocada em 

locais estratégicos da ESS e no portal.  

Os estudantes relacionam a baixa adesão, pelo menos em grande parte, com dificuldades ao nível do sistema 

informático - bloqueio repetido ao longo do processo de preenchimento dos inquéritos, pelo que, ao fim de várias 

tentativas desistem. Há, assim, necessidade de analisar este problema com os responsáveis dos serviços informá-

ticos.  

Da avaliação efetuada pelos regentes, materializada nos relatórios das UC‟s e em reuniões com a Coordenação de 

Curso, destacam-se, positivamente, o cumprimento dos programas e a articulação entre UC. Como aspetos a 

melhorar, salientam-se a utilização dos períodos de atendimento, uma vez que o recurso dos estudantes a estes 

espaços se cinge aos momentos próximos às avaliações, bem como, promover nos estudantes a capacidade de 

interrelacionar os conhecimentos desenvolvidos nas várias unidades curriculares.   

Quanto à avaliação da satisfação dos colaboradores, constatou-se uma grande subida na taxa de respostas relati-

vamente ao ano anterior, tendo passado de 15,1% para 47%. Em relação aos docentes verificou-se que, numa 

escala de 0 a 5, todos os itens registaram avaliação positiva, sendo que o valor mínimo foi 2,8 no item “ disponibili-

zação de serviços de apoio familiar e de saúde aos colaboradores” e o valor máximo de 4,3 no item na “Relações 

com todos os outros colaboradores”.  

 

3.3 Mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos  

O IPVC tem implementado, desde 2008, um Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ) organizado 

por processos, atividades e respetivos procedimentos, utilizados pela Instituição para a manutenção e melhoria da 

qualidade do ensino e demais atividades de gestão e de suporte ao ensino. O SGGQ gera informação que a Insti-

tuição utiliza para definir e implementar medidas efetivas para a melhoria contínua da qualidade das atividades 

desenvolvidas. A Presidência do IPVC determinou, conforme definido nos Estatutos, publicados em 06 de Feverei-

ro de 2009, a criação de uma estrutura para conduzir os trabalhos inerentes ao desenho e implementação do Sis-

tema Interno para a Garantia da Qualidade dos Ciclos de Estudo - o Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) - 

que integra os Gestores da Qualidade das Escolas (ESA, ESE, ESTG, ESCE, ESS, ESDL)1, Serviços Centrais e 

Serviços de Ação Social, nomeados pelas respetivas Direções. O GAQ, apoia as Coordenações de Curso no pro-

cesso de Gestão e de Garantia da Qualidade dos Ciclos de Estudo, em particular nas atividades administrativas de 

avaliação/acreditação. Este apoio é exercido em estreita colaboração com as Direções da Escolas e dos Serviços, 

os Conselhos Pedagógicos, o Conselho Técnico-Científico, Conselho Académico e outros órgãos e serviços do 

                                                           
1
 ESA - Escola Superior Agrária; ESE - Escola Superior de Educação; ESTG-Escola Superior de Tecnologia e Gestão; ESCE - Escola 

Superior de Ciências Empresariais; ESS - Escola Superior de Saúde; ESDL - Escola Superior de Desporto e Lazer;  
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IPVC que intervêm na garantia da qualidade das atividades científicas e pedagógicas dos ciclos de estudo, bem 

como nas atividades de gestão e de suporte. O SGGQ-IPVC procura garantir a abrangência e eficácia dos proce-

dimentos e estruturas de garantia da qualidade relacionadas com cada uma das vertentes nucleares da sua mis-

são como Instituição de Ensino Superior Público:  

 o ensino e aprendizagem, através dos processos: Académicos (ACA), Criação e Restruturação de Cursos 

(CRC) Formação (FOR), Cooperação Internacional (CIN), Biblioteca (BIB) e Observatório (OBS); 

 a investigação e desenvolvimento, através do processo Gestão e Projetos (GPR), com apoio da Oficina 

de Transferência de Tecnologia e do Conhecimento (OTIC); 

 a colaboração interinstitucional e com a comunidade, através do processos: Cooperação Internacional 

(CIN), Planeamento e Gestão Estratégica (PGE), Promoção e Imagem (PMI); 

 as políticas de gestão do pessoal, através do processo Recursos Humanos (RHU); 

 os serviços de apoio, através do processos: Gestão de Espaços Educativos (GEE), Gestão Económico-

Financeira (GEF), Gestão de Sistemas de Informação (GSI), Expediente e Arquivo (EAR), Gestão Docu-

mental (GDO), Ambiente Higiene e Segurança (AHS), Gestão de Empreitadas e de Infraestruturas (GEI), 

Serviços de Ação Social (SAS - Alimentação, Alojamento, Bolsas); 

 a internacionalização, através dos Processos: Cooperação Internacional (CIN), Planeamento e Gestão 

Estratégica (PGE), Promoção e Imagem (PMI)). 

 

3.4 Acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.  

O acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos são consumados por diversas estratégias, que cru-

zam informação proveniente do MCTES/DGES/A3ES e informação gerada no IPVC/ESS. Procede-se à monitori-

zação de diversos indicadores que incidem sobre as candidaturas, aprovações, abandono, mobilidade, diplomados 

e empregabilidade. 

Para além do referido, dispomos de evidência decorrente do SGGQ implementado pelo IPVC, segundo NP EN ISO 

9001:2008, certificado desde 2009 pela SGS ICS, entidade acreditada pelo IPAC, no âmbito da Formação Superior 

em todas as suas Escolas e em concreto através dos procedimentos relativos aos processos relacionados com os 

Cursos: Formação (FOR-05; FOR-06), Académicos (ACA-10), Observatório (OBS-01; OBS-02), criação e restrutu-

ração de cursos (CRC-01) e Gestão e Melhoria do Sistema (GMS-02 e GMS-03). São ainda considerados, em 

particular, os Indicadores dos Objetivos da Qualidade 6, 8; 13; 14; 15. 

Importa realçar ainda o investimento efetuado pelo IPVC, e concretamente a ESS, na monitorização semestral dos 

processos formativos, através de inquéritos on-line à qualidade de ensino. Esta é uma área que mereceu atenção 

acrescida e mobilização de diferentes estratégias no sentido de melhorar a adesão dos estudantes a este proces-

so, como foi referido anteriormente. 

São considerados, ainda, os resultados dos Relatórios das UC‟s, dos Relatórios de Concretização de Bolonha, dos 

Relatórios Finais de Mobilidade (ERASMUS e Mobilidade Espaço Lusófono), do Inquérito aos Utilizadores das 
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Bibliotecas, do Índice de Sucesso Escolar e dos Indicadores de Desempenho dos Processos Formação, Coopera-

ção Internacional, Observatório e Académicos, entre outros. 

O acompanhamento e avaliação do curso têm vindo a ser efetuado em articulação entre a Coordenação de Curso, 

Conselho Pedagógico e Direção. O envolvimento de todos os intervenientes do processo formativo, através de 

reuniões com docentes e estudantes, realizadas ao longo do ano letivo, cujos registos se encontram em dossiê 

pedagógico constituiu estratégia privilegiada. Procurou-se, através do debate, identificar os fatores condicionantes, 

reforçando-se os positivos e melhorando outros com recurso a adoção de medidas de melhoria continua e sistemá-

tica. 

3.5 Avaliação das qualificações e das competências dos docentes 

A avaliação do desempenho dos docentes fez-se, até 2009, pela legislação que regulava o Ensino Superior com a 

avaliação dos relatórios de triénio e quinquénio, pelos Conselhos Científicos das Escolas do IPVC. Decorre o 

período de preparação e implementação, nos termos do RJIES e ECDESP, dos regulamentos que irão reger estes 

processos, estando os mesmos em fase de divulgação e discussão pública. 

Como referimos no ponto anterior a Avaliação da Qualidade de Ensino e os relatórios que lhe são inerentes, à 

partida, deveriam constituir-se num contributo para a avaliação dos docentes, por parte dos estudantes. No entan-

to, a baixa adesão que se tem vindo a registar não legitima o recurso a esta prorrogativa. 

Relativamente à qualificação do corpo docente, no universo de 40, 14 são doutores. O número de doutores tem 

vindo a aumentar, sendo que em 2009 havia 9 e em 2010, 11 doutores. Salientamos ainda que se encontram 13 

docentes em doutoramento.  

É de referir, a aposta que o IPVC tem efetuado, no sentido de criar condições aos docentes para realizarem o 

doutoramento, através do PROTEC (dispensa a 50%), bem como, o esforço efetuado pela Escola no sentido de 

assegurar as condições de dispensa referidas, sem colocar em causa o desenvolvimento dos vários projetos.  

 

3.6 Utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos 

Partindo da avaliação da ADISPOR (2005), da monitorização dos processos formativos no âmbito do SGGQ, em 

particular no que se refere às Auditorias Internas e Externas, dos Relatórios de Autoavaliação da Escola; dos Rela-

tórios de Concretização de Bolonha; dos Assentos das Reuniões com Docentes, Estudantes, Órgãos da ESS, e da 

própria Comissão de Curso, foram introduzidas medidas corretivas, algumas das quais integradas de imediato e 

outras, que pela sua natureza e timing, serão integradas no próximo ano letivo.   

Neste domínio, destacamos o/a: 

 Investimento na formação integral e integradora dos estudantes, promotora não só do exercício profissio-

nal de excelência, mas também do exercício da cidadania ativa; 
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 Melhoria do circuito de informação e colaboração entre a CCLE e Conselho Pedagógico e Direção, com 

adesão efetiva quer de estudantes quer docentes; 

 Promoção do processo de integração dos novos estudantes à ESS e ao Ensino Superior, através de: 

receção e acolhimento nas diferentes fases de acesso (1ª, 2ª e 3ª fase) e de uma sessão de esclareci-

mento sobre o Processo de Bolonha. Estas medidas foram organizadas e desenvolvidas em parceria com 

o Conselho Pedagógico; 

 Receção dos estudantes em programas de mobilidade nacional e internacional; 

 Definição das regras de constituição das turmas em termos de estudantes admitidos nas diferentes fases 

de acesso ao curso bem como de estudantes trabalhadores. 

 Definição e implementação de princípios e regras de funcionamento com vista ao desenvolvimento do 

processo de aprendizagem, designadamente, na articulação dos programas das várias UC‟s, organização 

de horários em interface com os cronogramas, circuito de trocas de horário; 

 Reorganização do Dossier Pedagógico em suporte de papel suporte digital, conforme Circular ESS-D-

3/2010. 

 Reforço da articulação entre as unidades curriculares de Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência e 

Nutrição e Alimentação Dietética; Fundamentos de Enfermagem e Anatomia e Fisiologia; Enfermagem 

Saúde do Adulto e Idoso I e II e Fundamentos de Enfermagem. Para o efeito foram promovidas reuniões 

com os regentes envolvidos; 

 Reformulação de instrumento de avaliação dos Ensinos Clínicos (EC) do 3º Ano, com recurso à estratégia 

anteriormente enunciada;  

 Reajuste de estratégias de aprendizagem e/ou de avaliação e/ou do trabalho autónomo exigido aos estu-

dantes das UC‟s Saúde- Individuo, Família e Comunidade, Fundamentos de Enfermagem, Farmacologia, 

Anatomia e Fisiologia, Psicologia I e II, Sociologia I, Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência e 

Investigação II. Neste âmbito, foram realizadas reuniões com os respetivos regentes; 

 Reformulação/reorganização das aulas práticas em Centro de Saúde integradas na UC de Enfermagem - 

Saúde do Adulto e Idoso I, por se revelarem desadequadas no contexto da atual reforma dos CSP; 

 Promoção de várias atividades extracurriculares em articulação com necessida-

des/oportunidades/desafios decorrentes do desenvolvimento do curso e/ou da profissão, designadamen-

te: “Pesquisa B-On”; “O Ensino Superior de Enfermagem e o Processo de Bolonha em Debate”; e “Pensar 

o (Per) Curso concretizado - Via (des) envolvimentos futuros”, “Projeto Eu e Os Outros” e “Apresentação 

da Personal Best”. É de reiterar, que o 3º evento mencionado se inscreve numa estratégia de promoção 

da adesão dos estudantes à avaliação on-line; 

 Criação de base de dados para registo de atividades de cariz extracurricular de suporte ao Suplemento ao 

Diploma; 

 Proposta de Regulamento de Frequência e Avaliação do CLE (Ano letivo 2010-2011) 
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 Proposta de alteração do ponto 1, artigo 18º do Regulamento de Frequência e Avaliação do CLE, (2011-

2012);  

 Solicitação ao Conselho Pedagógico de indicação sobre as normas para elaboração de trabalhos escritos 

a adotar no CLE, a aguardar resposta. 

É de referir que pese embora tivessem sido tomadas várias diligências, urge que se proceda ao acompanhamento 

dos seguintes desenvolvimentos: 

a)  Reforço da articulação entre UC‟s, nomeadamente: do EC - Saúde do Adulto e Idoso I e II e EC do 3º 

Ano; de Fundamentos de Enfermagem, Psicologia I e Saúde - Individuo, Família e Comunidade; e Enfer-

magem Saúde do Adulto e Idoso I e II e Psicologia II; 

b)  Divulgação da Investigação desenvolvida no âmbito do CLE, no sentido de dar maior visibilidade e pro-

mover o interesse dos estudantes neste domínio, devendo ser efetivada em coautoria (docentes e estu-

dantes); 

c) Assegurar a criação de um espaço/tempo semanal comum a todos os estudantes, para a organização de 

eventos e outras atividades de interesse para o curso. 

 

3.7. Outras vias de avaliação/acreditação:  

O Ciclo de estudos já foi objeto de Acreditação Preliminar por parte da A3ES (cf. Processo n.º CEF/0910/16627). 

 

4. RECURSOS MATERIAIS  

Para além da listagem que consta do PAPCEF e PAPNCE, não há nada a referir em termos de atualização de 

novos espaços, havendo, contudo, a registar a aquisição de novos equipamentos, como se pode constar nos qua-

dros seguintes. 

 

4.1 Recursos Materiais – Áreas disponíveis  

Quadro nº 8 Recursos Materiais – Áreas disponíveis 

Recursos Materiais – Novas Áreas Disponíveis 

Tipo de Espaço Área (m2) 

Nada a referir Nada a referir 

 

 

 



Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

  
Pág. 20  

 
  

4.2 Recursos Materiais – Equipamentos 

Quadro nº 9 Recursos Materiais – Equipamentos 

Recursos Materiais – Novos Equipamentos 

Tipo de Equipamento Número 

Age Simulation Set 1 

Almofada de abdução 1 

Andarilho de 4 rodas 1 

Base p/lavagem cabeça insuflável 3 

Cadeira de banho giratória 1 

Cama elétrica com CPR 2 

Carros de Pensos 1 

Cinto de deambulação 4 

Colchão inteiro impermeável 2 

Coluna de Suspensão para cama 2 

Kit de simulação de feridas III 2 

Mesa-de-cabeceira resina fenólica 2 

Modelo para Cuidados com ostomias 2 

Tábua de transferência 1 

 

4.3 Recursos financeiros  

O IPVC atribui uma dotação orçamental à Escola  em termos globais e não por curso, e tendo por base o ano eco-

nómico. 

Em 2010, ano civil, a execução orçamental da ESS-IPVC foi de 2.441.406,41 euros, com base na despesa paga.  

Em 2011, a execução orçamental, à data, é de 2.104.770,52 euros, sendo de salientar que, apesar do fecho con-

tabilístico apenas ocorrer a 07/01/2012, esta execução aproxima-se da que será a execução final. 

O orçamento atribuído tem permitido o cumprimento dos objetivos do ciclo de estudos. 

 

5. PARCERIAS 

5.1 Promoção da cooperação interinstitucional 

É entendimento da ESS que estas parcerias resultam em mais-valias para o processo de ensino/aprendizagem e 

para o desenvolvimento de uma cultura de partilha de saberes e experiências fundamental ao desenvolvimento da 

profissão. Assim, no âmbito do CLE temos vindo a promover a cooperação interinstitucional quer a nível nacional 

quer internacional. No que se refere à cooperação estabelecida a nível nacional, esta resulta fundamentalmente da 

articulação com instituições prestadoras de cuidados e que se constituem contextos formativos privilegiados bem  
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como entre Escolas Superiores de Saúde/Enfermagem (mobilidade de estudantes). No entanto, também é de 

referir, as parcerias que tem lugar no âmbito de projetos I &D e de prestação de serviços (cf. pontos seguintes). 

A nível internacional, a cooperação visa primordialmente a mobilidade de estudantes e docentes. 

Nos termos expostos, a CCLE em articulação com a Gestora do Processo Cooperação Internacional da ESS, para 

além de incentivar os estudantes a aderir aos Programas de Mobilidade Nacional e Internacional, colabora ativa-

mente na integração dos estudantes acolhidos pela nossa instituição. 

Os procedimentos adotados seguem o preconizado no SGGQ.   

 

5.2 Identificar parcerias internacionais e nacionais  

As parcerias nacionais e internacionais estão apresentadas no quadro abaixo. 

Quadro nº 10 - Parcerias Internacionais e Nacionais 

PARCERIAS 

Nacionais Internacionais 

Agrupamento de Escolas Frei Bartolomeu dos Mártires Centro de Castilla y León Hermanas Hospitaleiras 

Administração Regional do Centro I.P. Haute Ecole Libre Mosane (HELMO) 

Administração Regional do Norte I.P. Hospital Póvisa,S.A. - Espanha 

APPACDM Mikkeli University of Applied Sciences Ltd. - Finlândia 

Câmara Municipal de Viana do Castelo Universidad de Sevilla 

Casa de Saúde de S. João de Deus Universidad Santiago de Compostela 

Casa de Saúde S. José Università degli Studi de Genova 

Centro Hospitalar do Alto Ave (Guimarães) Università degli Studi di Firenze 

Centro Hospitalar Povoa de Varzim /Vila do Conde Universitat Autònoma de Barcelona 

Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia/Espinho  

Centro Regional de Alcoologia do Norte  

Centro Social e Paroquial Nossa Senhora de Fátima  

Gabinete de Atendimento à Família  

ESS-Viseu/ESS-Bragança/UTAD  

ESS-Viseu/ESS-Santarém  

Hospital de Santa Maria Maior  

Hospital Magalhães de Lemos  

Hospital S. João - EPE  

Instituto da Droga e Toxicodependência  

Ordem dos Enfermeiros   

Santa Casa da Misericórdia de Ponte da Barca  

Santa Casa da Misericórdia de Esposende  

Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE  

Rotary Club de Viana do Castelo  

 

5.3 Relacionamento do ciclo de estudos com as entidades externas 

O CLE está integrado em projetos de natureza e âmbito diferenciado, desenvolvidos em parceria com entidades 

externas, designadamente: 
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a) Projetos de I&D 

 Observatório de Saúde, parceria com o Gabinete Cidade Saudável da Câmara Municipal de Viana do 

Castelo; 

 Deteção Precoce do Cancro Gástrico no Distrito de Viana do Castelo – Parceria com o Rotary Club de 

Viana do Castelo 

 

b) Projetos como prestador de serviços: 

 Gabinete de Apoio ao Jovem na Escola Preparatória EB 2,3 Frei Bartolomeu dos Mártires, iniciada em 

2010. Esta intervenção resulta da Parceria no Projeto FREIA – Formação na Rota da Educação Integral 

do Adolescente (2006-2009)  

 

6. PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE 

 

6.1 Pessoal Docente 

As medidas para a atualização do corpo docente não poderão ser vistas, no momento atual, afastadas da obriga-

ção legal das instituições de ensino superior criarem condições aos seus docentes para fazerem ou concluírem a 

sua formação avançada, como condição básica da sustentabilidade do próprio subsistema, da própria instituição e 

do tão desejado acesso à carreira. O programa PROTEC, destinado à formação avançada dos docentes do ensino 

superior politécnico, e o apoio prestado pela ADISPOR, através da contratualização de vagas para doutoramento, 

com várias universidades nacionais e europeias, tem como objetivo, a qualificação do maior número de docentes 

num curto espaço de tempo, de forma a responder às necessidades e exigências colocadas às instituições. 

Para além do apoio à formação avançada, a Instituição tem procurado incentivar e ajudar na atualização perma-

nente do corpo docente, quer através de formação organizada na própria Instituição, quer no apoio à realização de 

formação no seu exterior, através de financiamento ou utilização de recursos da Instituição, como por exemplo, as 

viaturas da Escola, quer ainda, pela concessão do estatuto de equiparado a bolseiro.  

O próprio Sistema de Gestão e Garantia da Qualidade, no processo Recursos Humanos, prevê a realização anual 

de um diagnóstico de necessidades formativas com vista à programação de ações para colmatar essas mesmas 

necessidades. Os aspetos focados revelam a aposta que o IPVC tem feito em termos da qualificação do pessoal 

docente e não docente. 

 

6.1.1 Distribuição de Serviço Docente 

No sentido de tornar mais percetível as especificidades da informação relativa à distribuição de serviço docente 

(DSD) remetemos o mapa para anexo (Anexo IV). Neste contexto, reiteramos as particularidades da DSD em ter-

mos de aulas práticas, EC e estágios (cf. ponto 2.2.3.2.) Assim, nos termos do mapa anexo faz-se referência cons- 
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tante a 2 turmas por ano. Porém, as Aulas Práticas, os EC e os Estágios funcionam com grupos, de tamanho 

variável, conforme os princípios de DSD anteriormente enunciados. 

6.1.2 Percentagem dos docentes do ciclo de estudos em tempo integral (100%):  

         60 % 

6.1.3 Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com doutoramento: 

         32 % 

6.1.4 Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudo com doutoramento na área científica do 

ciclo de estudos:  

         15% 

6.1.5 Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral com doutoramento na área científica 

do ciclo de estudos:  

         17 % 

6.1.6 Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com título de especialista:  

          0 % 

6.1.7 Percentagem dos docentes (ETI) do ciclo de estudos com título de especialista na área científi-

ca do ciclo de estudos:  

          0 % 

6.1.8 Número de docentes do ciclo de estudos a tempo integral e com título de especialista na área 

científica do ciclo de estudos: 

         0 % 

6.1.9 Percentagem de docentes doutorados e docentes com título de especialista do ciclo de estu-

dos: 

          27 % (doutorados) 

6.1.10 Percentagem de docentes do ciclo de estudos (ETI) com doutoramento e com título de espe-

cialista:  

            32 % (com doutoramento) 

6.1.11 Percentagem dos docentes que mantêm a sua ligação ao ciclo de estudos por um período 

superior a três anos:  

75 % 

6.1.12 Docentes do ciclo de estudos que, nos próximos dois anos, possam vir a obter o grau de dou-

tor ou o título de especialista: 

                       23 %  

6.1.13 Promoção da mobilidade do pessoal docente do ciclo de estudos entre instituições nacionais 

ou internacionais: 

             0 % 
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6.2 Pessoal Não Docente 

6.2.1 Caracterização 

A implementação dos novos Estatutos do IPVC, conduziu a uma reestruturação transversal, com a centralização 

nos Serviços Centrais dos seguintes serviços: Direções de Serviço Administrativos e Financeiros e de Informática, 

Divisões de Serviços Técnicos, Serviços Académicos, de Recursos Humanos e Gabinetes de Comunicação e 

Imagem, de Mobilidade e Cooperação Internacional e de Avaliação e Qualidade. 

A Escola conta com vários serviços para apoio das suas atividades de ensino e com pessoal não docente qualifi-

cado, como consta no quadro seguinte. 

Quadro nº 11- Distribuição do Pessoal não Docente por Serviço 

Serviço/Pessoal não Docente Categoria Habilitações Literárias 

Serviços Académicos  

Maria Augusta S. Barreiros Assistente Técnico 11º Ano 

Maria Regina Coelho Lopes Vieira Coordenador Técnico 11º Ano 

Balcão Único 

Ana Maria G. Lopes Alves Técnico Superior 9º Ano 

Sofia Margarida Velho Assistente Técnico 11º Ano 

Serviço de Expediente e Arquivo 

Maria Goreti Martins Traila Assistente Técnico 11º Ano 

Secretariado CTC /C. Pedagógico/Apoio Audiovisuais 

Nuno Vieira de Carvalho Assistente Técnico 11º Ano 

Biblioteca 

Alfredo Alberto Alves Assistente Técnico 11º Ano 

Sandra Cristina S. Sousa Técnico Superior Licenciatura 

Secretariado de Apoio aos Cursos  

Anabela Esteves de Sousa Assistente Técnico 11º Ano 

Telefonista 

Cristina da Silva A. Vieira Assistente Operacional 4º Ano 

Sandra Maria da Costa Martins Alves Assistente Operacional 11º Ano 

  

Em Outubro de 2011 foi integrado na Escola mais um Técnico Superior para exercer funções ao nível de Secreta-
riado da Direção. 
 

 



Relatório Anual do Curso de Licenciatura em Enfermagem 

 

  
Pág. 25  

 
  

6.2.2 Número e regime de dedicação 

 Existem 11 funcionários não docentes, sendo que 10 encontram-se em regime de contrato em funções públicas 

por tempo indeterminado e 1 regime de contrato a termos resolutivo certo. 

 

6.2.3. Formação 

 O pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos, possui formação contínua desenvolvida em 

temáticas que muito favorecem os desenvolvimentos do Curso, como se pode constatar no quadro seguinte. 

Quadro nº 12 - Formação Contínua Pessoal não Docente 

 

6.2.4 Avaliação do desempenho  

O IPVC adotou desde 2010 um critério de distribuição das quotas de classificação máxima, não por unidades 

orgânicas, mas por grupos de serviços transversais constituídos pela proximidade e complementaridade de fun-

ções exercidas. 

Esta opção implicou a fixação de objetivos para cada grupo de serviços e um número mínimo de objetivos indivi-

duais comuns aos trabalhadores neles inseridos, de forma que permitiu uma maior comparabilidade de desempe-

nhos, contribuindo para aumentar a perceção de justiça organizacional por parte dos avaliados aquando da comu-

nicação dos resultados da avaliação de desempenho. 

 

 

Nome Formação (2010/2011) 

Alfredo Lopes Alves 
FO/GMS/GDO 

3.º Fórum da Qualidade 

Ana Maria G. Lopes Alves 
Aquisição de bens e serviços no âmbito do Código dos contratos públicos 

FO/GMS/GDO 

Maria Goreti Martins Traila 

FO/GMS/GDO 

Inteligência Emocional 

Básico em e-learning de Organizações de Emergência 

Maria Augusta Silva Barreiros 

Básico em e-learning de Organizações de Emergência 

FO/GMS/GDO 

Curso Básico de Inteligência Emocional 

Nuno Vieira de Carvalho Expressão Audiovisual 

Sandra Cristina Santos Sousa Ambiente Digital Abertos: Impactos e Desafios 

Sandra Maria da Costa Martins Alves Curso Básico de Inteligência Emocional 
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7. ESTUDANTES 

7.1 Caracterização dos Estudantes 

Os quadros que se seguem apresentam dados que permitem caraterizar os estudantes do CLE. 

Assim, verificamos que são maioritariamente do sexo feminino, aliás como é apanágio das profissões do cuidar. 

 

Quadro nº 13 – Distribuição Absoluta e Percentual dos Estudantes segundo o Sexo 

Sexo N.º % 

Masculino 39 13,8% 

Feminino 243 86,2% 

 

A maioria dos estudantes situa-se no grupo etário dos 20 aos 23 anos. Os grupos etários mais avançados estão 

relacionados com o acesso crescente ao curso através de concursos especiais (Maiores de 23 anos e Titulares de 

Cursos Superiores, Médios e Pós-Secundários) 

Quadro nº 14 - Distribuição Absoluta e Percentual dos Estudantes segundo a Idade 

Idade N.º % 

Até 20 anos 51 18% 

20-23 anos 193 68% 

24-27 anos 14 5% 

28 e mais anos 24 9% 

 

Como é expectável a maioria dos estudantes são da zona Norte. 

Quadro nº 15- Distribuição Absoluta e Percentual dos Estudantes segundo a Região de Origem 

Região N.º % 

Norte 279 98,9% 

Centro 1 0,4% 

Lisboa 1 0,4% 

Alentejo -- -- 

Algarve -- -- 

Ilhas 1 0,4% 

 

A maioria dos progenitores dos quais se conhece as habilitações académicas, possui no máximo 6 ou 9 anos de 

escolaridade. Só uma pequena minoria tem formação de nível superior. 
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Quadro nº 16- Distribuição Absoluta e Percentual da Escolaridade dos Pais de Estudantes  

Escolaridade dos pais Mãe % Pai % 

Menos de 4 anos de escolaridade 1 0% --  

4 Anos de escolaridade (1º ciclo de ensino básico) 36 13% 61 21% 

6 Anos de escolaridade (2ºciclo do ensino básico) 54 19% 53 19% 

9.º Ano (3 º ciclo do ensino básico) 48 17% 39 14% 

11º Ano 15 5% 12 4% 

11º Ano (ensino secundário) 36 13% 24 8% 

Ens. Secun. Complementar ou equivalente (antigo7ºano) 3 1% 5 2% 

Curso Tecnológico/Profissional/Outros (Nível III) --  5 2% 

Bacharelato 2 1% 1 0, 003% 

Licenciatura 16 6% 10 3% 

Pós Graduação 1 0% --  

Mestrado 1 0% --  

Outra --  3 1% 

Desconhecida 65 23% 65 24% 

N/D 4 1% 4 1% 

 

7.1.2 Procura do ciclo de estudos  

Em relação à procura do curso (quadro nº 17) constatamos que o número de vagas, no que se refere ao Concurso 

Nacional de Acesso, se tem mantido nos últimos três anos letivos e verifica-se que os colocados na 2ª fase apre-

sentam valores muito próximos. 

Quanto ao nª de candidatos à 1ª e 2ª fase verifica-se um decréscimo no ano letivo 2010/2011, no entanto o nº de 

colocados na 1ª opção é mais elevado. Relativamente à nota média e nota mínima de entrada não apresentam 

alterações significativas ao longo dos três anos em análise.  

Quadro nº 17 – Evolução da Procura do Ciclo de Estudos 

Curso Licenciatura em Enfermagem 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 1ª Fase 2ª Fase 

Vagas 66 5 66 6 66 8 

N.º de Candidatos 310 91 388 111 243 84 

N.º de Candidatos 1.ª Opção 47 22 64 35 53 30 

N.º de Colocados 66 8* 66 7** 66 8 

N.º de Colocados 1.ª Opção 34 2 36 3 37 4 

Nota mínima de entrada 137,5 138,0 142,5 142,5 139,0 138,0 

Nota Média de entrada 141,9 142,3 142,5 146,0 141,2 143,7 

 
* 3 Recolocações  

               ** 1 Recolocação 
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7.2 Ambiente de Ensino/Aprendizagem 

Os resultados das avaliações on-line têm vindo a apontar para um elevado nível de satisfação com aspetos rela-

cionados com o ambiente de aprendizagem, na sua globalidade. A título de exemplo e para melhor contextualiza-

ção, apresentamos alguns resultados do Relatório de Auto-avaliação da Escola, podemos constatar que relati-

vamente ao ponto “Opinião sobre a Escola” (funcionamento e disponibilidade), todos os itens são avaliados acima 

da média, sendo que o item avaliado com classificação inferior (51%) foi a “disponibilidade de locais de trabalho”, 

contudo, salientamos a evolução positiva relativamente a este item, e esperamos ultrapassar esta questão com a 

construção do novo complexo pedagógico que se encontra em fase de conclusão. Dos itens avaliados positiva-

mente, destaca-se “o funcionamento da biblioteca é adequado às minhas necessidades” (> 80%).  

É de referir, também, uma melhoria na avaliação do item “O acesso a meios informáticos/audiovisuais é adequado 

às minhas necessidades” comparativamente com avaliações anteriores, o que reflete algum investimento efetuado 

pela Escola nesta área (66,7%). 

Relativamente ao ponto “Integração na Vida Académica”, verifica-se de igual forma, uma evolução positiva uma 

vez que não temos qualquer item avaliado abaixo da média. Pela positiva, com uma valorização acima dos 90%, 

destacamos a “integração na vida académica” e o “conhecimento de informação emanada pelos Órgãos da Esco-

la” seguidos dos itens “funcionamento dos Serviços Académicos” e “ Tive conhecimento de atividades extracurricu-

lares” com uma valorização de 80%. 

O grau de satisfação da atividade letiva é de 83,4% e o grau de satisfação do atendimento aos estudantes é de 

86,2%. Estes resultados são extremamente positivos e constituem simultaneamente, uma motivação e uma res-

ponsabilidade para fazer mais e melhor. 

No que se refere às unidades curriculares, no global são avaliadas de forma positiva, apesar da adesão ser baixa e 

variável de UC para UC; verificando-se, também, que nem todos os docentes, nomeadamente, os contratados, 

foram associados às respetivas UC‟s, o que condicionou a análise. 

No 2.º semestre, verificou-se um decréscimo significativo na taxa de respostas - 5,9%, decorrente, em grande 

parte, do facto dos estudantes dos 2.º, 3.º e 4.ºanos se encontrarem em ensino clínico/estágio, em contexto de 

centros de saúde e hospitais dispersos por todo o distrito e concelhos limítrofes. Dos resultados obtidos, constata-

mos que os inquiridos avaliaram o Curso de forma positiva, com ênfase para os itens “o curso que frequento cor-

responde às minhas expectativas” (89%) e “o curso corresponde a necessidades da vida profissional” (83%); o 

item avaliado de forma menos positiva é “a componente prática/laboratorial é adequada” (52,3%).                   

Face ao exposto, considera-se que a par da introdução de melhorias no aplicativo informático, é necessário: rever 

o inquérito, de forma a contemplar algumas especificidades do curso, nomeadamente, no que se refere aos ensi-

nos clínicos/estágios e procurar novas estratégias conducentes a uma maior adesão ao preenchimento do inquéri-

to por parte dos estudantes.  

Relembramos, ainda, o incentivo à mobilidade de docente e de estudantes, constatando-se um aumento da ade-

são dos estudantes. O mesmo não se pode afirmar em relação aos docentes. Contudo, não se pode ignorar a 
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prioridade que os docentes têm dado aos processos de formação avançada, e que de certo modo poderá explicar 

a baixa adesão à mobilidade.  

Da avaliação efetuada pela CCLE, junto de docentes e estudantes, releva uma evolução muito positiva, com identi-

ficação de algumas situações pontuais que foram sempre objeto de melhorias (cf. ponto 3.6) 

Um dos mecanismos existentes no âmbito da SGGQ, que visa melhoria contínua, prende-se com a gestão das 

reclamações. Neste âmbito, é de referir que a área que regista maior número de reclamações é o bar/refeitório, 

como é evidenciado pela quantidade de reclamações apresentadas em fichas de ocorrência, bem como, regista-

das nos assentos das reuniões da CCLE, e expressas através de comunicação à Direção. No inquérito de satisfa-

ção realizado aos bares e cantinas do IPVC, em novembro de 2011, o bar/cantina da ESS foi o que registou menor 

índice de satisfação, relacionado, sobretudo, com a rapidez de atendimento e a qualidade/confeção. Face às 

reclamações efetuadas e à não resolução dos problemas, foi agendada uma reunião (novembro de 2011) entre a 

CCCLE, a Direção da Escola e o Administrador dos SAS, com o objetivo de desenvolver ações corretivas e pre-

ventivas. Aguarda-se a implementação de medidas a curto prazo, sendo que algumas dessas medidas só poderão 

ser realizadas quando o bar/refeitório do novo edifício estiver em funcionamento.  

Outros desenvolvimentos decorrentes dos novos Estatutos e da organização interna têm sido efetuados, no senti-

do de promover a equidade no acesso ao Ensino, as condições de vida e de aprendizagem dos estudantes, dos 

quais salientamos: no âmbito da responsabilidade dos SAS, ao nível do apoio social direto - Bolsas de Estudo, 

Bolsa de Colaboradores e Auxílios de Emergência; ao nível do apoio social indireto – Alojamento, Alimentação, 

Apoio Clínico e Psicológico e Serviços de Aconselhamento (Gabinete de Saúde); Atividades Culturais (Oficina 

Cultural) e Atividades Desportivas (Centro Desportivo). Mais recentemente, foi designada a Provedora do Estudan-

te, que reforçará, com certeza, a promoção do ambiente ensino/aprendizagem. 

A dinamização do Empreendedorismo no IPVC e muito concretamente na ESS, constituem dinâmicas em desen-

volvimento, nos últimos anos. O plano de estudos do CLE, é caracterizado por uma carga horária presencial acen-

tuada, o que condiciona a adesão dos estudantes às atividades extraescolares, nomeadamente nesta área, embo-

ra, se tenha vindo a registar um empenhamento no desenvolvimento deste programa. Uma das iniciativas tomadas 

pela CCLE para superar estes condicionamentos, prende-se com a criação de uma UC optativa “Empreendedo-

rismo”. Esta iniciativa encontra-se em fase de análise. 

É ainda de referir que, embora o Suplemento ao Diploma se encontre na fase de implementação, a CCLE criou 

uma base de dados para registo de atividades relevantes a constar neste documento. Nesta lógica, inscreve tam-

bém a posição da CCLE em relação à divulgação da investigação em coautoria (docente e estudantes) 

 

8. PROCESSOS (Formação) 

8.1 Comunicação e monitorização dos objetivos do ciclo de estudo 

A comunicação dos objetivos do ciclo de estudos processa-se nos termos do enunciado no ponto 2.1.13, sendo a 

sua monitorização e divulgação efetuada através dos Relatórios de Concretização de Bolonha e do presente rela-     
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tório. Para a visão global, muito contribuem os relatórios das UC‟s, os resultados das reuniões com os diferentes 

intervenientes e recurso a diferentes estratégias (amplamente mencionados neste relatório) sobre o percurso for-

mativo. 

Na plataforma e no dossier pedagógico (suporte papel e digital) constam 100% dos programas, incluindo as estra-

tégias de avaliação. Acresce, ainda, referir os relatórios das UC‟s (cf. dossier pedagógico) que se encontram arqui-

vados. Os sumários são disponibilizados na plataforma moodle, seguindo o preconizado na Circular ESS-D-

3/2010. 

É de salientar que os cronogramas são elaborados em articulação com os horários e contemplam os dias efetivos 

de trabalho, de modo a assegurar o cumprimento da lecionação das horas previstas no PE. Assim, o grau de con-

cretização das UC‟s bem como do lançamento das classificações é de 100%.  

A percentagem de aprovações mantem-se elevada ao longo dos três anos. No ano letivo em apreço registou-se 

86,1% de aprovações. No entanto, é de referir um ligeiro aumento da taxa de abandono, que no presente ano se 

situa em 2,5%. 

  

8.2 Revisão curricular  

Reconhecidamente as mudanças sociais, em geral, e no campo da saúde, em particular, desafiam o ajustamento 

do Plano de Estudos. Articulando esta realidade, com o facto da avaliação do Curso se encontrar prevista no Ciclo 

de Avaliação/Acreditação de 2011/2012 a 2015/2016, de estar em discussão a definição das áreas científicas no 

IPVC (cf. Estatutos) e ainda, da própria Diretiva Comunitária que regulamenta o Ensino de Enfermagem se encon-

trar também em análise, consideramos que há necessidade de proceder à revisão curricular, a curto prazo. Com o 

objetivo de dar resposta a algumas necessidades decorrentes das avaliações realizadas, têm sido efetuadas alte-

rações pontuais nos programas das UC‟s. 

 

8.3 Integração dos estudantes na investigação científica 

A integração dos estudantes na investigação científica é concretizada através dos projetos/trabalhos de investiga-

ção desenvolvidos nas UC„s de Investigação II e Prática de Investigação, em articulação com o Observatório de 

Saúde do Gabinete Cidade Saudável da Câmara Municipal de Viana do Castelo. Trata-se de projetos, desenvolvi-

dos em grupo, com aplicabilidade nos contextos de saúde do Distrito. 

Realçamos a importância de acompanhamento do desenvolvimento destes projetos por parte da CCLE, no sentido 

de potenciar ao máximo a vertente formativa/divulgação científica, bem como, da articulação desta dimensão com 

o desenvolvimento dos serviços locais. Consideramos, ainda, de relevância estratégica, a visibilidade desta dimen-

são (Investigação/divulgação científica) no suplemento ao diploma.  
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8.4 Metodologias de Ensino 

As metodologias de ensino desenvolvidas no CCLE revestem-se de natureza diversificada, em congruência com a 

natureza das UC‟s. A análise/apreciação dos programas das mesmas tem em conta o alinhamento entre compe-

tências, objetivos, conteúdos programáticos, metodologias de ensino/aprendizagem, estratégias de avaliação e 

bibliografia recomendada que fundamenta o parecer da CCLE e a aprovação pela Comissão Técnico-Científica. 

 A CCLE tem verificado que os regentes, de um modo geral, introduzem medidas de melhoria face às avaliações 

efetuadas. 

Do Relatório de Auto-avalição da Escola e da avaliação efetuada em reuniões promovidas pelo CCLE, especifica-

mente, com os estudantes de cada ano do curso, ressalta a aposta na exigência e rigor técnico-científico e socio-

relacional subjacente ao curso. 

De um modo geral, a carga de trabalho semanal parece equilibrado. No entanto, e de forma continuada ao longo 

dos últimos anos, os estudantes referem que as UC„s de Sociologia I e II, Bioestatística, Investigação II, Prática de 

Investigação e Estágio de Enfermagem em Saúde Comunitária apresentam uma carga de trabalho autónomo mui-

to elevada em função dos ECTS das respetivas UC‟s. Na mesma linha se situa a apreciação dos estudantes em 

relação ao 1º Semestre do 3º Ano. Trata-se de um semestre eminentemente teórico, agravado pelas exigências 

decorrentes do projeto de investigação em curso. Relativamente ao 4º Ano o facto do trabalho de investigação ser 

efetuado em grupo e decorrer em simultâneo com a realização de estágios em diferentes locais constitui um fator 

constrangedor.  

A CCLE tem desenvolvido diligências junto dos regentes das UC‟s em causa, dado que a sobrecarga de trabalho 

provocada pelas mesmas interfere negativamente nos desenvolvimentos de outras UC‟s, igualmente estruturantes 

do Curso.   

Este Curso obedece a normas comunitárias que lhe confere uma carga horária muito elevada (comparativamente 

com outros cursos) o que dificulta a disponibilização de espaços/tempo para a participação dos estudantes em 

eventos Científicos. No entanto, sempre que estes se revelam de primordial importância procura-se, caso a caso, 

encontrar a melhor estratégia para permitir a participação dos estudantes. 

Acresce, ainda, a sugestão da CCLE, já mencionada, no sentido de se encontrar um espaço/tempo semanal 

comum, o mais possível, a todos os estudantes do curso, de modo a criar condições promotoras da dinamiza-

ção/participação atividades extracurriculares. 

 
9. RESULTADOS ACADÉMICOS 

No que se refere à eficácia formativa, salientamos o facto de o número de diplomados ter vindo a aumentar desde 

2007/2008, sendo de realçar o elevado número de diplomados em N anos, como se pode verificar no quadro que 

se segue. 
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Quadro nº 18- Distribuição dos Diplomados por Ano Letivo 

Enfermagem 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 

N.º diplomados 53 57 63 63 

N.º diplomados em N anos 50 52 56 61 

N.º diplomados em N +1 anos 1 2 5 2 

N.º diplomados N+2 anos 2 2 0 0 

N.º diplomados em mais de N+2 anos 0 1 2 0 

 

9.1 Sucesso Escolar 

Dos 282 estudantes inscritos 11 reprovaram o que perfaz uma taxa de reprovação de 3,9%.  

No que se refere à taxa efetiva de aproveitamento curricular (TEAC) no conjunto das UC‟s, atingiu-se um valor 

médio de 94%, situando-se o valor mínimo em 52,83% em Bioquímica e Biofísica, logo seguido do valor 78,95% 

em Bio-Estatística e o valor máximo de 100% em: Inglês 1º e 2º Ano, Nutrição e Alimentação Dietética, Investiga-

ção I, Expressão Corporal, 1º Ano, Informática, EC- Saúde Materna e Obstetrícia, EC- de Saúde Infantil e Pedia-

tria, EC- Saúde Mental e Psiquiatria, EC - de Ortotraumatologia e Prática de Investigação. Esta informação pode 

ser consultada no Anexo V.  

No que concerne à classificação das UC´s, a Nota Média mínima situa-se em 9,51 em Bioquímica e Biofísica e a 

Nota Média máxima em 18,18 valores em Expressão Corporal, 1º Ano. A Nota Máxima por UC situa-se entre 14 

em Enfermagem de Saúde Infantil e Adolescência e 20 valores em Ética, Deontologia, Aspetos jurídicos da Profis-

são I. Relativamente à Nota Mínima, o valor zero referenciado em algumas UC‟s, corresponde a estudantes inscri-

tos, mas que não se submeteram à avaliação. Este último aspeto será corrigido no aplicativo a utilizar no próximo 

ano letivo (Anexo VI). 

9.2 Empregabilidade 

A contextualização relativamente à empregabilidade nesta área, apenas, pode ser aferida tendo em consideração 

os dados relativos à área da saúde/enfermagem incluídos no Relatório do MTSS (atual Ministério da Solidariedade 

e da Segurança Social) referentes ao desemprego de diplomados. Assim, em Dezembro de 2010 estavam inscritos 

nos Centros de Emprego do IEFP, 3440 inscritos na área da saúde, dos quais, 1387 são da enfermagem. Destes, 

25 são diplomados por esta Escola. Este valor representa 0,7% do total de desempregados na área da saúde, e 

1,8% do total de desempregados na área de enfermagem, inscritos no IEFP.  

Comparativamente aos dados constantes do relatório sobre a empregabilidade de Dezembro 2009, verifica-se uma 

variação de 25, ou seja, de zero inscritos passou para 25. Contudo, o n.º de enfermeiros/100.000 habitantes, em 

Portugal, continuar a ser inferior à média europeia. 

Embora não dispondo de registos formais, temos conhecimento de que vários recém-formados exercem a sua 

atividade no estrangeiro, com particular incidência em Espanha, Inglaterra, Suíça, Irlanda e França.  
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É de referir que em 2012, será implementado um processo de auscultação dos antigos alunos do IPVC. 

 

9.3 Internacionalização 

Salientamos o facto de o n.º de estudantes da ESS em programas internacionais de mobilidade ter vindo a aumen-

tar desde o ano letivo 2008/2009, atingindo-se no último ano 16,7%. Relativamente aos estudantes acolhidos pela 

ESS, o nº é variável, sendo que no último ano se registou o maior valor (4,7%). 

No que se refere à mobilidade docentes da e para a Escola esta foi nula (Quadro nº19) 

 

Quadro nº 19 – Internacionalizações no IPVC e ESS 

Nível de Internacionalização 
no Ciclo de Estudos 

2008/2009 2009/2010 2010/2011 

IPVC 
ESS 

IPVC 
ESS 

IPVC 
ESS 

Nº % Nº % Nº % 

Percentagem de alunos 
estrangeiros 

78 3 3,8% 83 1 1,2% 86 4 4,7% 

Percentagem de alunos em 
programas internacionais 

44 7 15,9% 57 8 14,0% 60 10 16,7% 

Percentagem de docentes 
estrangeiros 

17 0 -- 14 2 14,3% 9 0 -- 

Percentagem de docente em 
programas internacionais 

5 2 40% 5 0 -- 4 0 -- 

 

10. ANÁLISE SWOT DO CICLO DE ESTUDOS 

Pontos Fortes    

 Corpo docente com qualificação na área, destacando-se o nº de doutores; 

 Divulgação científica, na área, em crescendo; 

 Dinamismo, motivação e empenhamento do corpo docente em contribuir para o desenvolvimento da pro-

fissão; 

 Visibilidade e credibilidade da instituição no âmbito da formação de enfermeiros; 

 Cultura da Escola assente na articulação com os contextos de trabalho; 

 Envolvimento crescente da comunidade educativa na vida da escola; 

 Previsão de funcionamento a curto prazo de novas instalações, designadamente laboratórios e espaços 

para estudo; 

 Existência de equipamentos adequados às necessidades do curso; 

 Existência de parcerias nacionais e internacionais;  

 Existência de protocolos com as instituições onde se desenvolvem cuidados de saúde/enfermagem; 

 Taxa de sucesso escolar; 

 Proposta de criação de UC opcional de “Empreendedorismo”; 
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 Envolvimento de estudantes e docentes em projetos de I&D e de prestação de serviços; 

 Existência de secretariado de apoio ao Curso; 

 Articulação entre CCLE, Conselho Pedagógico e Direção; 

 Conformidade entre os processos formativos e o preconizado pelos mesmos no SGGQ. 

 

Pontos Fracos  

 A inexistência de um centro de investigação, na área; 

 Utilização reduzida dos espaços/tempo de atendimento, por parte dos estudantes; 

 Desadequação do aplicativo informático para avaliação on-line; 

 Baixa adesão dos estudantes à avaliação on-line; 

 Baixa adesão dos docentes a programas de mobilidade; 

 Serviço de bar/refeitório aquém das expetativas. 

 

Constrangimentos 

 Desequilíbrio entre a carga de trabalho autónomo dos estudantes e o nº de ECTS, em algumas UC‟s, com 

comprometimento dos desenvolvimentos de outras UC‟s estruturantes para o CLE; 

 Inexistência de uma estratégia de envolvimento de estudantes na divulgação científica 

 A dotação de recursos humanos nos serviços de saúde que recebem os estudantes; 

 Menor número de vagas pelas limitações dos contextos clínicos para a realização de estágios. 

 

Oportunidades  

 Decorrentes da necessária re/organização dos cuidados de saúde face às políticas de saúde emergentes; 

 Incentivo ao empreendedorismo na área do Curso; 

 DSD baseada numa visão global do curso, compatibilizando as qualificações/preferências dos docentes. 

 

 
11. PROPOSTA DE AÇÕES DE MELHORIA 

Globalmente consideramos que o curso se tem desenvolvido de forma muito positiva. Este facto deve-se, em 

grande medida, ao envolvimento ativo dos diversos atores, designadamente de estudantes e da apropriação de 

uma cultura de melhoria contínua da qualidade, aliás bem patente neste relatório. Neste sentido, quer as críticas, 

quer as sugestões de melhoria, foram amplamente desenvolvidas ao longo do documento. 




















































































