
 

Avaliação Pedagógica das UCs  

A avaliação pedagógica das UCs é um instrumento fundamental de 

monitorização e melhoria contínua dos processos de ensino e aprendizagem 

do ISCE.  

Semestralmente, estudantes, professores e diversos órgãos participam 

ativamente na resposta aos inquéritos pedagógicos, na análise de resultados 

e na proposta de medidas que visam a qualidade e sucesso académico.  
  

Este calendário é aplicado ao ano académico 2019-2020  

1º Semestre 

 

GAPQ

Publicação no site do ISCE e Plataforma até 04 de abril

Presidente do ISCE

Homologa

Conselho Pedagógico e Conselho Técnico Científico
Análise e validação das medidas/pareceres de 

propostas de implementação
23 a 28 de março

Diretor de Departamento
Definição de medidas e envio das propostas 

para análise do CTC e CP
16 a 21 de março

Comissões de Coordenação de Curso

Análise dos resultados/propostas de melhoria 09 a 14 de março

Responsável pela UC

Análise de respostas/propostas de melhoria 02 a 07 de março

GAPQ
Produção de relatórios e envio às Comissões de 

Coordenação de Curso
16 a 21 de fevereiro

Estudantes e Docentes

Respostas aos questionários pedagógicos até 14 de fevereiro

GAPQ

Envio de links dos questionários pedagógicos 01 de fevereiro



2º Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAPQ

Publicação no site do ISCE e Plataforma até 31 de julho

Presidente do ISCE

Homologa

Conselho Pedagógico e Conselho Técnico Científico
Análise e validação das medidas/pareceres de 

propostas de implementação
21  a 24 de julho

Diretor de Departamento
Definição de medidas e envio das propostas 

para análise do CTC e CP
15 a 20 de julho

Comissões de Coordenação de Curso
Análise dos resultados/propostas de melhoria 10  a 13 de julho

Responsável pela UC
Análise de respostas/propostas de melhoria 06  a 08 de julho

GAPQ
Produção de relatórios e envio às Comissões de 

Coordenação de Curso
29 de junho a  04  de julho

Estudantes e Docentes
Respostas aos questionários pedagógicos de 22 a 27  de junho 

GAPQ

Envio de links dos questionários pedagógicos 20 de junho


