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“Tão	importante	
como	a	criação	de	
relações	com	
parceiros,	é	a	
avaliação	da	sua	
dinâmica	e	
resultados”	

	
	
INTRODUÇÃO	

	

	
O	Gabinete	de	Avaliação	e	Promoção	da	Qualidade	–	GAPQ	assume-se	como	a	

face	 visível	 do	 compromisso	 na	 mobilização	 da	 Comunidade	 ISCE	 para	 a	

construção	de	uma	Cultura	Organizacional	de	Conhecimento	e	Qualidade.	

	
O	GAPQ	tem	como	missão,	reforçar	a	qualidade	da	Comunidade	de	Educação	e	

Investigação	 do	 ISCE	 em	 diferentes	 modalidades	 e	 contextos,	 de	 forma	 a	

contribuir	 para	 a	 melhoria	 contínua	 da	 qualidade	 pedagógica.	 partilhada	 por	

todos	 e	 com	 a	 participação	 ativa	 de	 alunos,	 docentes,	 colaboradores	 não	

docentes,	 parceiros	 externos,	 nacionais	 e	 transnacionais,	 garantindo	 a	

prossecução	 da	 missão	 do	 ISCE	 e	 exigindo	 a	 interiorização	 de	 valores	 de	

excelência	 e	 qualidade	 contínuas	 nas	 práticas	 pedagógicas,	 nos	 desempenhos	

individuais	e	nas	estruturas	gerais	de	funcionamento	e	interação	com	o	mercado	

educativo,	social	e	económico.	

	
Assim,	este	relatório	procura	espelhar	os	procedimentos	levados	a	cabo,	no	ano	

letivo	 de	 2015/2016,	 para	 a	 prossecução	 de	 uma	 cultura	 de	 autoavaliação	

conducente	 a	 uma	 sustentada	 AVALIAÇÃO	 E	 PROMOÇÃO	 DA	 QUALIDADE	

PEDAGÓGICA	DO	ISCE.	
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Avaliação	e	Monitorização	da	Qualidade	Pedagógica	
	

	
	

A	avaliação	e	monitorização	da	qualidade	pedagógica	realizada	a	 todos	os	cursos	do	1º	e	2º	ciclo	 -	

Licenciaturas	e	Mestrados,	do	ano	letivo	2015-2016	decorreu	com	normalidade	e	salvaguardando	o	

disposto	 nas	 orientações	 produzidas	 pelo	 Gabinete	 de	 Avaliação	 e	 Promoção	 da	 Qualidade,	

nomeadamente	 no	 seu	 documento	 de	 “Enquadramento	Geral”	 aprovado	 em	CTC,	 assim	 como	no	

documento	respeitante	à	“Estratégia	de	Avaliação	por	UC”,	ambos	públicos	no	site	do	ISCE.	

	
A	aplicação	dos	questionários	aos	alunos	e	aos	docentes	realizou-se	com	recurso	à	ferramenta	open	

source	“Google	Docs”,	enviados	por	correio	eletrónico	os	links	respetivos	a	cada	questionário	e	a	cada	

grupo	de	utilizadores,	permitindo	deste	modo	isolar	os	resultados	por	UC,	quer	dos	alunos,	quer	dos	

docentes,	assim	como	o	devido	tratamento	por	curso.	

	
Continua	a	ser	valorizado	o	carácter	voluntário	nas	respostas,	quer	dos	alunos,	quer	dos	docentes,	

para	 efeitos	 de	 uma	 construção	 partilhada	 e	 natural	 da	 cultura	 de	 qualidade	 pedagógica	 no	 ISCE,	

contudo,	 o	 GAPQ	 debate-se	 com	 os	 efeitos	 menos	 positivos	 desta	 política	 interna,	 já	 que,	 a	

percentagem	 de	 representatividade	 em	 alguns	 cursos/UCs	 é	 muito	 baixa,	 face	 à	 fraca	 adesão	 de	

respostas.	

	
Semestralmente,	o	GAPQ	organiza	o	processo	de	construção,	envio,	receção	e	tratamento	de	dados	

resultantes	da	aplicação	dos	instrumentos	de	avaliação.	Nas	três	últimas	semanas	de	cada	semestre,	

alunos	 e	 docentes	 recebem	 os	 avisos	 relativos	 às	 datas	 e	 regras	 para	 o	 preenchimento	 dos	

questionários	por	UC,	embora	toda	a	documentação	associada	se	encontre	na	plataforma	no	“Espaço	

Qualidade”	criado	para	o	efeito.	

	
A	disponibilização	na	plataforma	dos	primeiros	resultados	ao	coordenador/comissão	de	coordenação	

em	formato	gráfico	e	por	UC,	após	preenchimento	dos	questionários,	podem	servir,	mas	não	só,	à	

produção	 do	 Relatório	 da	UC,	mas	 também	para	 refletirem	nas	 possíveis	mudanças	 a	 operar	 para	

melhoria	da	qualidade.	

	
Reunidos	os	primeiros	resultados	e	os	relatórios	por	UC,	o	coordenador/comissão	de	coordenação	de	

curso	a	par	da	direção	de	departamento	respetivo,	tiveram	a	oportunidade	de	construir	o	resumo	geral	

de	autoavaliação	do	curso,	o	qual	apresenta	a	síntese	global	do	desempenho	verificado	nos	contextos	

de	ensino-aprendizagem	de	todo	o	curso.	
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Questionário	de	Avaliação	da	Qualidade	Pedagógica	ISCE	_	Alunos_UC	

	
Os	alunos,	público-alvo	central	do	processo	de	avaliação	e	monitorização	da	qualidade	pedagógica	

(através	 de	 um	 conjunto	 de	 instrumentos	 próprios	 por	 Unidade	 Curricular,	 ao	 funcionamento	

específico	 e	desempenho	do	docente)	 são	os	destinatários	principais	 da	 estratégia	de	 avaliação	

institucional	promovida	no	ISCE	em	contínuo	ao	longo	de	cada	ano	letivo.	

	
Este	inquérito	permitiu	 perceber	como	é	que	os	alunos	avaliam	os	requisitos	inerentes	à	qualidade	

pedagógica	de	cada	uma	das	unidades	curriculares	frequentadas.	

	
Quanto	ao	funcionamento	das	UC`s	que	fazem	parte	dos	diferentes	planos	de	estudos	destacamos	

os	seguintes	resultados:	

	

Q1	-	O	Programa	e	os	Objetivos	Pedagógicos	foram	claramente	explicados	
no	início	

Q2	-	O	Programa	da	UC	foi	cumprido	

Q3	-	Os	métodos	e	critérios	de	avaliação	foram	claros	e	adequados	aos	
objetivos.	

Q4	-	A	duração	e	carga	horária	foram	adequadas	aos	objetivos	e	
conteúdos.	

Q5	-	Existe	sobreposição	de	conteúdos	nas	diferentes	UC's.	2	

4	
	
4	

	
3,8	

3,5	

2	

Q6	-	O	número	de	alunos	por	turma	foi	o	adequado.	

Q7	-	Fiquei	satisfeito	com	a	qualidade	e	acessibilidade	da	bibliografia	e	
outros	elementos	de	estudo	aconselhados.	

Q8	-	Fiquei	satisfeito,	senti-me	apoiado/integrado	nos	trabalhos	de	
investigação	que	realizei.	

Q9	-	Existiu	uma	boa	integração	do	modelo	b-learning.	

Q10	-	De	um	modo	geral,	o	tempo	de	estudo	dedicado	a	esta	UC,	
corresponde	ao	estimado	em	ECT's	

Q11	-	De	um	modo	geral,	estas	UC`s	foram	importante	para	a	minha	
formação.	

4	
	
4	

	
3,8	

3,5	

3,9	

4	
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Questionário	de	Avaliação	da	Qualidade	Pedagógica	ISCE_	Alunos	UC_Docente	

	
Este	 inquérito	permitiu	perceber	como	é	que	os	alunos	avaliam	os	requisitos	 inerentes	à	qualidade	

pedagógica	 de	 cada	 uma	 das	 unidades	 curriculares	 frequentadas,	 neste	 caso,	 concretamente	 em	

relação		ao	desempenho	de	cada	docente.	

	
Quanto	à	perceção	que	os	estudantes	têm	do	trabalho	dos	docentes	destaca-se:	

Q1	-	O	docente	explicou	a	tipologia	da	UC	 3	

Q2	-	O	docente	explicou	os	objetivos	e	competências	a	desenvolver	 3,5	

Q3	-	O	docente	explicou	as	metodologias	de	ensino	e	avaliação	 3,3	

Q4	-	O	docente	apresentou	os	conteúdos	programáticos	e	a	bibliografia	
da	UC	

4	

Q5	-	O	docente	foi	claro	e	compreensível	na	transmissão	dos	conteúdos	 4,1	

Q6	-	O	docente	desenvolveu	os	conteúdos	de	acordo	com	os	objetivos	
previamente	fixados	 4,4	

Q7	-	O	docente	fomentou	o	envolvimento	ativo	e	crítico	dos	alunos	 4,1	

Q8	-	O	docente	mostrou	disponibilidade	para	o	esclarecimento	de	
dúvidas	 4,2	

Q9	-	O	docente	cumpriu	os	prazos	acordados	com	os	alunos	 4,3	
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Questionário	de	Avaliação	da	Qualidade	Pedagógica	ISCE	–	Alunos	_Geral	

	
Este		 inquérito		permitiu	 perceber		como		é		que		os		alunos		avaliam		as		condições					 genéricas		do	

funcionamento		dos	cursos	que	frequentam:	

	
Atente-se	ao	gráfico	seguinte:	

	

De	realçar	que	na	parte	do	Questionário	Geral-Alunos	em	que	diagnosticamos	o	nível	de	satisfação	

geral	dos	alunos	em	relação	às	condições	gerais	de	funcionamento	da	instituição	numa	escala	de	1	–	

Nada	 satisfeito	 a	 5	 –	 Totalmente	 satisfeito	 constatamos	 que	 a	 avaliação	 média	 da	 satisfação	 dos	

alunos	é	razoável	e	situa-se	nos	3,13v.	

2.1.9	No	geral,	estou	muito	satisfeito	com	as	condições	de	
funcionamento	do	meu	curso	 3,38	

2.1.8	Existem	espaços	suficientes	e	motivadores	para	o	trabalho	na	 3,06	instituição	
	
2.1.7	Os	serviços	de	apoio	aos	estudantes	no	meu	curso	estão	bem	

organizados	e	têm	qualidade	
3,62	

2.1.6	Os	laboratórios	têm	o	equipamento	e	condições	necessárias	 2,85	

2.1.5	Os	meios	informáticos	colocados	à	disposição	dos	alunos	são	
adequados	 3,06	

2.1.4	A	biblioteca	e	a	biblioteca	digital	estão	devidamente	apetrechadas	
e	existem	outros	meios	afins,	de	acesso	à…	

3	

2.1.3	As	salas	de	aula	têm	a	dimensão	e	conforto	adequados	 3,12	

2.1.2	Os	horários	em	que	me	é	permitido	aceder	aos	edifícios,	e	usufruir	
dos	diferentes	serviços,	são	convenientes	e	não…	 3,24	

2.1.1	Os	edifícios	em	que	funciona	o	meu	curso	são	adequados	 2,82	
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Questionário	de	Avaliação	da	Qualidade	Pedagógica	ISCE	_	Docentes	Geral	

	
A	avaliação	da	satisfação	dos	docentes	para	com	o	funcionamento	em	geral	da	instituição	e	condições	

logísticas	 disponibilizadas	 para	 o	 exercício	 qualificante	 das	 suas	 funções	 como	 docentes	 e	

investigadores	é,	 como	 já	 referimos,	evidente	num	conjunto	vasto	de	dispositivos	de	 informação	e	

relatórios,	tais	como,	relatórios	de	departamento,	relatórios	de	autoavaliação	dos	cursos,	relatórios	de	

atividades	de	estruturas	e	gabinetes	de	apoio,	e	até	mesmo	das	peças	resultantes	de	cada	processo	de	

avaliação	de	desempenho	docente.	

	
	

Quanto,	 aos	 resultados	 apurados	 referentes	 ao	 funcionamento	 geral	 da	 instituição	 é	 bastante	

satisfatória	e	situa-se	nos	3,46v.	

	
Como	 ponto	 forte	 destacamos	 os	 resultados	 relativos	 à	 questão	 2.2.	 –	 em	 que	 os	 docentes	 se	

consideram		-	muito	satisfeitos	(4.07)	

	
A	instituição	pode	assim	constatar	que	embora	a	avaliação	média	seja	positiva,	os	docentes	contestam,	

pelas	pontuações	mais	baixas,	que	as	condições	e	equipamentos	informáticos	devem	ser	melhorados,	

assim	 como	 os	 laboratórios	 que	 carecem	 de	 modernização	 e	 novas	 soluções.	 Relativamente	 aos	

serviços	de	apoio	aos	estudantes	e	docentes,	à	sua	organização	e	qualidade,	atribuem,	ainda	assim,	

uma	avaliação	média	de	3,48v.	

	

3,45	
	

3,24	
	

3,48	
	

3,21	
	

3,1	
	

3,31	
	

3,69	
	

4,07	
	

3,59	

	

	
2.9	No	geral,	estou	muito	satisfeito	com	as	condições	de	funcionamento	da	

minha	Instituição	
	

2.8	Existem	espaços	suficientes	e	motivadores	para	o	trabalho	na	
Instituição	

	
2.7	Os	serviços	de	apoio	aos	estudantes	e	docentes	da	Instituição	estão	

bem	organizados	e	têm	qualidade	
	

2.6	Os	laboratórios	têm	o	equipamento	e	condições	necessárias	
	

2.5	Os	meios	informáticos	colocados	à	disposição	dos	docentes	são	
adequados	

2.4	A	biblioteca	e	a	biblioteca	digital	estão	devidamente	apetrechadas	e	as	
suas	condições	de	utilização	são	adequadas	

2.3	As	salas	de	aula	têm	a	dimensão	e	conforto	adequados	
	

2.2	Os	horários	em	que	me	é	permitido	aceder	aos	edifícios,	e	usufruir	dos	
diferentes	serviços,	são	convenientes	e	não…	

	
2.1	Os	edifícios	onde	desenvolvo	a	minha	atividade	docente	são	adequado	
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Questionário	de	Avaliação	da	Qualidade	Pedagógica	ISCE	_	Docentes_UC	

	
A	avaliação	da	qualidade	pedagógica	exige	uma	integração	de	dados	centralizada	na	unidade	central	

de	 todos	 os	 contextos	 de	 ensino-aprendizagem:	 -	 a	 Unidade	 Curricular	 (UC).	 Assim,	 cada	 docente	

preencheu	este	instrumento	de	inquirição	por	cada	uma	das	Unidades	Curriculares	(UCs)	leccionadas	

em	cada	semestre.	

	
Quanto	ao	funcionamento	das	UC`s	que	fazem	parte	dos	planos	de	estudos	os	docentes	destacaram:	

	

Q1	-	O	Programa	e	os	Objetivos	Pedagógicos	foram	claramente	
explicados	no	início	 4,6	

Q2	-	O	Programa	da	UC	foi	cumprido	 4,5	

Q3	-	Os	métodos	e	critérios	de	avaliação	foram	claros	e	adequados	aos	
objetivos	 4,6	

Q4	-	A	duração	e	carga	horária	foram	adequadas	aos	objetivos	e	
conteúdos	 3,5	

Q5	-	Existe	sobreposição	de	conteúdos	nas	diferentes	UC's.	 1,9	

Q6	-	O	número	de	alunos	por	turma	foi	o	adequado	
4	

Q	7	Existiu	uma	boa	dinamização	da	plataforma.	
4	
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Questionário	de	Avaliação	da	Satisfação	Interna	–	Serviços	

	
Sempre	na	perspetiva	de	melhorar	todos	os	serviços	prestados	pelo	ISCE,	foram	colocadas	caixas	no	

Bar,	Serviços	Académicos	e	Cantina,	com	apelo	à	resposta	deste	questionário.	

	
Das	 respostas	obtidas	 ao	Questionário	de	Avaliação	da	 Satisfação	 –	 clientes	 gerais	dos	 serviços	do	

ISCE	conclui-se	por	uma	avaliação	média	equivalente	a	“satisfeito”	a	todos	os	parâmetros	avaliados.	

Contudo,	existem	respostas	suficientes	menos	positivas	que	obrigam	a	uma	contínua	monitorização	

da	 qualidade	 dos	 serviços	 prestados	 diariamente,	 internos	 e	 externos,	 individuais/particulares	 e	

institucionais,	presencialmente	e/ou	à	distância.	

Os	 resultados	 foram	 transmitidos	 à	 Entidade	 Instituidora,	 pois	 embora	 possamos	 considerar	 uma	

avaliação	 média	 a	 “satisfeito”	 nos	 parâmetros	 avaliados,	 foram	 deixadas	 algumas	 sugestões	 que	

poderão	ser	tidas	em	conta	e	que	contribuirão	para	uma	melhor	prestação	de	Serviços.	
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Avaliação	do	Desempenho	do	Pessoal	Docente	
	

	
	

A	 avaliação	 do	 desempenho	 do	 pessoal	 docente	 do	 ISCE	 teve	 como	 objetivos	 evidenciar	 o	mérito	

demonstrado	em	obediência	ao	“princípio	da	diferenciação	do	desempenho,	regendo	-se	ainda	por	

princípios	de	confiança,	justiça,	abrangência,	consistência,	transparência	e	isenção”.	A	avaliação	tem	

um	carácter	 regular	e	 realiza-se	obrigatoriamente	de	 três	em	 três	anos.	A	avaliação	atribuída	num	

determinado	período	pode	ser	revista,	a	requerimento	do	interessado,	sempre	que	se	tenha	verificado	

a	aprovação	em	provas	de	doutoramento/	especialista,	ou	que	um	determinado	contributo,	científico	

ou	qualquer	natureza,	produzido	no	período,	venha	a	evidenciar	nos	períodos	seguintes	um	impacto	

relevante,	 ou	 venha	 a	 ser	 objeto	 de	 especial	 reconhecimento	 designadamente	 através	 de	 prémio	

nacional,	estrangeiro	ou	internacional.	Assim,	tendo	a	avaliação	de	desempenho	do	pessoal	docente	

sido	concluída	em	2014	será,	novamente,	efetuada	em	2017.	

	
A	 avaliação	 do	 desempenho	 é,	 ainda,	 um	 instrumento	 que	 traduz	 também	 objetivos	 estratégicos	

institucionais,	 tendo	como	fim	último	contribuir	para	a	melhoria	da	qualidade	do	desempenho	dos	

docentes	 e,	 como	 consequência	 desse	 facto,	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 do	 ensino	

lecionado	no	ISCE.	

	
São	objeto	de	avaliação	as	 atividades	 agrupadas	em	3	dimensões:	 Técnico-Científica,	 Pedagógica	e	

Organizacional.	

	
A	 classificação	 final	 da	 avaliação	 de	 desempenho	 teve	 por	 base	 a	 pontuação	 global	 estabelecida	

através	 da	 grelha	 de	 critérios	 aprovada,	 sendo	 expressa	 em	 4	 classes	 de	 acordo	 com	 a	 seguinte	

correspondência:	a)	Excelente:	4	(10%)	b)	Bom:	[3	a	4]	(50%)	c)	Suficiente:	[2	a	3]	d)	(30%)	Inadequado:	

[0	a	2]	(10%).	

	
Esta	avaliação	do	desempenho	relevou	para	a	contratação	por	tempo	indeterminado	dos	professores	

adjuntos	 (1);	 renovação	dos	contratos	a	 termo	certo	dos	docentes	não	 integrados	na	carreira	 (30);	

efeitos	de	alteração	do	posicionamento	remuneratório	na	categoria	do	docente	(2).	
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Avaliação	do	Desempenho	do	Pessoal	Não	Docente	
	

	
	

Foi	 dado	 cumprimento	 ao	 procedimento	 de	 avaliação	 de	 desempenho	 do	 pessoal	 não	 docente	

construído	pela	PEDAGO,	aplicado	apenas	aos	colaboradores	afetos	funcionalmente	ao	organigrama	

do	ISCE.	

	
Aquando	 da	 anterior	 avaliação	 realizada,	 os	 funcionários	 deixaram	 a	 indicação	 das	 áreas	 em	 que	

sentiam	necessidade	de	formação	para	melhoria	de	desempenho.	

	
Neste	 sentido	 e	 cuja	 organização	 foi	 da	 responsabilidade	 da	 Dr.ª	 Jacinta	 Filipe,	 responsável	 pelos	

Recursos	Humanos	da	Pedago,	decorreram	várias	ações	de	formação:	Alteração	de	Legislação	Laboral	

e	seu	 impacto	nas	Empresas	em	Março	de	2015,	com	a	duração	de	8	horas,	Formação	 Inicial	para	

Técnicos,	 com	 análise	 de	 Bolsa	 de	 Estudo	 em	Novembro	 de	 2015	 para	 funcionárias	 dos	 Serviços	

Académicos	 e	Higiene	 e	 Segurança	 no	 Trabalho	 que	 pretendeu	 sensibilizar	 os	 formandos	 para	 a	

importância	 do	 tema	 e	 transmitir	 conhecimentos	 básicos	 dos	 riscos	 profissionais	 e	 medidas	 de	

prevenção,	enquadrando-se	na	lei	102/2009	de	10	de	Setembro.	Esta	formação	teve	a	duração	de	três	

horas	 tendo	 sido	 organizados	 três	 grupos	 em	 dias	 distintos;	 Gestão	 de	 Conflitos,	 no	 âmbito	 da	

Formação	Pessoal	abordando	conteúdos	que	tiveram	como	objetivos	“conhecer	as	estratégias	mais	

adequadas	 para	 a	 resolução	 de	 problemas,	 identificar	 as	 estratégias	 de	 gestão	 de	 conflitos	 e	

desenvolver	atitudes	assertivas	na	comunicação	interpessoal”.	

	
Esta	formação	teve	13	participantes	e	a	duração	de	oito	horas;	a	última	formação	e	de	acordo	com	as	

necessidades,	 foi	em	Excel	e	destinada	a	funcionários	que	utilizando	frequentemente	a	 informática	

sentiam	 dificuldades	 nesta	 área.	 Todas	 as	 formações	 decorreram	 em	 regime	 pós-laboral,	 não	

prejudicando	o	bom	funcionamento	da	Instituição.	

	
A	 responsável	 pelos	 Recursos	 Humanos	 frequentou	 em	 2015	 e	 2016	workshops	 (Expo	 RH)	 com	 a	

duração	de	dois	dias	cada	um.	

	
A	 avaliação	 de	 desempenho	 do	 PND	 da	 PEDAGO	 afeto	 no	 organigrama	 funcional	 do	 ISCE,	

relativamente	ao	ano	letivo	2015/2016	decorreu	conforme	o	previsto	no	Procedimento	de	Avaliação.	

Distribuídas	 e	 recolhidas	 as	 fichas	 de	 autoavaliação	 que	 foram	 solicitadas	 aos	 funcionários,	 foram	

organizadas	as	equipas	de	avaliação,	tendo	estado	presentes	o	Presidente	do	ISCE,	a	Coordenadora	do	

GAPQ,	a	responsável	pelos	Recursos	Humanos	e	uma	pessoa	responsável	pelo	serviço	dos	avaliados.	
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Após	as	reuniões	destas	equipas,	realizou-se	uma	reunião	geral	com	todos	os	avaliados	para	lhes	ser	

transmitida	 a	 importância	 da	 avaliação	 de	 desempenho	 e	 todos	 os	 pressupostos	 inerentes	 a	 este	

processo.	

	
Após	a	reunião	geral	tiveram	lugar	as	reuniões	individuais,	para	cada	funcionário	ficar	a	saber	qual	a	

avaliação	feita	e	haver	também	um	espaço	para	exporem	os	seus	problemas	ou	dúvidas.	

	
Destaca-se	 a	 enorme	disponibilidade	e	 interesse	demonstrados	por	 todos	os	 colaboradores,	 o	que	

proporcionou	um	retorno	humano	muito	relevante	para	o	processo	e	para	a	Instituição	em	si.	

	
A	 comparação,	 entre	 a	 fase	de	 autoavaliação	e	 a	 fase	de	 avaliação,	 no	que	diz	 respeito	 a	 “Pontos	

Fortes”	e	 “Áreas	a	Melhorar”	é	de	extrema	 importância	para	a	qualidade	e	melhoria	 contínua	dos	

desempenhos	de	 todos,	no	 sentido	da	estratégia	de	crescimento	 sustentado	da	 Instituição.	De	um	

modo	geral,	 todas	as	 indicações	de	melhoria	apontadas	pelos	grupos	de	avaliadores	correspondem	

exatamente	a	avaliações	qualitativas	 sobre	aspetos	que	podem	ser	 trabalhados	e	melhorados	com	

impactos	muito	positivos	para	a	realização	profissional	de	cada	colaborador.	
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Avaliação	Externa	-	Parceiros	
	

	
	

Os	questionários	dirigidos	aos	parceiros	externos	tiveram	como	objetivos:	

• Apurar	 o	 nível	 de	 satisfação	 dos	 parceiros	 externos	 que	 interagem	 com	 as	 mais	 diversas	
dimensões	 do	 ISCE	 (cooperação	 de	 estágios,	 empresas,	 escolas,	 instituições	 de	 apoio	 social,	
entre	os	demais);	

• Integrar	os	resultados	obtidos	em	práticas	de	melhoria	contínua	nas	relações	de	parceria	que	
potenciam	o	 impacto	externo	das	 intervenções	formativas,	pedagógicas	e	de	 investigação	do	
ISCE;	

• Reforçar	as	dinâmicas	inerentes	à	solidificação	da	Política	de	Qualidade	dos	ISCE	
	

No	que	concerne	à	avaliação	global	foram	avaliados	cinco	itens:	

- Desempenho	da	organização	

- Cortesia	dos	colaboradores	

- Flexibilidade	e	autonomia	dos	colaboradores	para	resolver	situações	

- Capacidade	de	resposta	

- Capacidade	da	resolução	de	problemas	
	

Pretendeu-se	 também	 perceber	 com	 que	 serviço/unidade/responsável	 foi	 estabelecida	 a	

parceria/interlocutores	do	ISCE	e	o	atendimento	dos	mesmos.	

O	questionário	contemplou	ainda	um	espaço	para	comentários	e	sugestões.	
	

Os	 questionários	 foram	 endereçados	 via	 mail	 aos	 parceiros	 externos	 das	 listas	 fornecidas	 pelos	

responsáveis	pelas	parcerias	e	foi	dado	um	prazo	para	o	envio	das	respostas,	não	sendo	no	entanto	de	

carater	obrigatório,	mas	em	que	 se	 apelou	ao	preenchimento	dos	mesmos,	 visando	a	melhoria	da	

colaboração.	

Os	 interlocutores	 dos	 parceiros	 externos	 avaliam	 globalmente	 o	 ISCE	 relativamente	 às	 categorias	

seguintes,	 utilizando	 para	 tal	 uma	 escala	 de	 5	 pontos,	 variável	 entre	 o	 “Nada	 Satisfeito”	 (1)	 e	 o	

“Totalmente	Satisfeito”	(5),	assim	como	“Não	Sei”	(NS)	e	“Não	se	Aplica”	(NA).	
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Da	análise	dos	Questionários	de	Avaliação	da	Satisfação	Parceiros	Externos,	destacamos:	
	
	

	
Das	respostas	obtidas	podemos	aferir	que	os	parceiros	respondentes	fazem	uma	avaliação	positiva	das	

parcerias	com	o	ISCE,	sendo	que	a	maior	parte	dos	contatos	foram	estabelecidos	pelos	Coordenadores	

dos	Cursos.	

	
Relativamente	aos	Serviços	e	Colaboradores	do	 ISCE	a	satisfação	situa-se,	maioritariamente,	no	5	–	

Totalmente	 Satisfeito	 -	 referindo	 que	 raramente	 surgem	 situações	 para	 resolver,	 visto	 que	 os	

objetivos	 estão	 claramente	 definidos	 nos	 protocolos	 mas	 que	 quando	 têm	 necessitado	 de	 algum	

esclarecimento	há	disponibilidade	e	cortesia	por	parte	dos	mesmos.	

	
Nota-se	no	entanto	que	alguns	parceiros	externos	poderão	não	ter	entendido	algumas	das	questões	

colocadas,	ao	responderem	“Não	sei”,	quando	afirmaram	que	os	objetivos	estão	claramente	definidos.	

	
Neste	 contexto	 pensamos	 que	 os	 questionários	 poderão	 ser	melhorados	 pelo	 que	 se	 propõe	 uma	

reunião	conjunta	com	os	parceiros	externos,	no	sentido	de	percebermos	as	sugestões	ou	dúvidas	que	

queiram	 colocar,	 pois	 embora,	 como	 já	 foi	 referido	 o	 questionário	 contemple	 um	 espaço	 para	

sugestões,	 ninguém	 as	 colocou,	 o	 que	 nos	 leva	 a	 aferir	 que	 estão	 satisfeitos	 com	 as	 parcerias	

estabelecidas.	

8	
10	

4.	Avaliação	Geral	 6	

10	

5.	Totalmente	
Satisfeito	

3.	Serviços	e	Colaboradores	do	ISCE	
7	
7	 4.	Muito	Satisfeito	

3	
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7	
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Conclusões	
	

	
	

As	 estruturas	 curriculares	 traduzem	 uma	 aprendizagem	 promotora	 de	 competências	 científicas,	

pedagógicas	e	pessoais.	

	
Os	ciclos	de	estudos	dão	resposta	à	missão	e	objetivos	do	ISCE	representando	uma	evolução	do	projeto	

educativo	e	formativo	da	instituição.	

	
Os	procedimentos	de	avaliação	do	desempenho	do	pessoal	docente	tiveram	efeitos	na	melhoria	do	

desempenho,	traduzindo	medidas	promotoras	de	uma	cultura	de	meritocracia	que	se	repercutiu	na	

contratação	por	 tempo	 indeterminado	dos	professores	adjuntos;	 renovação	dos	 contratos	a	 termo	

certo	dos	docentes	não	 integrados	na	carreira	e	na	alteração	do	posicionamento	remuneratório	na	

categoria	do	docente.	

	
O	pessoal	não	docente	é	experiente,	estável	e	conhecedor	dos	objetivos	e	fundamentos	dos	mesmos,	

revelando	uma	atitude	ética	/	profissionalismo	face	aos	estudantes	e	parceiros.	

	
Emergem	alguns	constrangimentos	decorrentes	da	atual	situação	social	e	económica	que	impõem	um	

investimento	ponderado	e	priorizado	no	que	concerne	à	aquisição	de	novos	recursos	materiais.	

	
Alguns	 estudantes	 trabalhadores	 podem	apresentar	 poucas	 competências	 de	 gestão	 autónoma	do	

tempo	 de	 trabalho	 e	 estudo,	 revelando	 alguma	 inadaptação	 ao	 funcionamento	 introduzido	 no	

ambiente	escolar	pelo	processo	de	Bolonha.	

	
O	contexto	socioeconómico	nacional	não	é	favorável	aos	níveis	de	mobilidade	de	estudantes	que	seria	

desejável	para	o	ciclo	de	estudos.	
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Contactos	
	

	
	

PEDAGO	
	

Gabinete	de	Avaliação	e	Promoção	da	Qualidade	
Rua	Bento	de	Jesus	Caraça,	12	-	Serra	da	Amoreira	
2620-379	Ramada	

Tel	21	934	71	35	
Fax	21	933	26	88	
www.isce.pt	


