
ACEF/1718/0125357 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/25357

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2013-03-18

 

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na
sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de
condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (PDF, máx. 200kB).

 2._SinteseMedidasDeMelhoria_1.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto
2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Sim

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 De acordo com as explicitações que constam no documento anexado na secção 1. ponto 2. (Síntese de Medidas de
Melhoria), as alterações introduzidas pela publicação do Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, traduzem-se em:

 - Reorganização de unidades curriculares com alteração de designação, com nova distribuição de ECTS, com
mudança de obrigatória para optativa;

 - Reorganização global da componente de formação de Didáticas Específicas;
 - Inclusão de novas unidades curriculares;

 - Supressão de uma UC optativa;
 - Introdução das áreas científicas a par das componentes de formação.

 
 
3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 According to the explanations contained in the document attached in section 1 (Summary of Improvement Measures),
the changes introduced by the publication of Decree-Law no. 79/2014, of May 14, are the following:

 - Reorganization of curricular units with designation alterations, with new distribution of ECTS, with change from
compulsory to elective;

 - Global reorganization of the training component of Specific Didactics;
 - Inclusion of new curricular units;

 - Suppression of an elective UC;
 - Introduction of scientific areas alongside training components

 
 
3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.

 Sim

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 As alterações introduzidas pela publicação do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, para além da reflexão crítica
sobre a estrutura do ciclo de estudos, com vista ao reforço da construção da formação de base na área da docência,
implicaram alterações na sequência das UCs do plano curricular, nas suas designações e na adequação dos seus
conteúdos:

 - Reorganização das unidades curriculares de História de Portugal e de Geografia de Portugal, agora designadas por
História de Portugal I e História de Portugal II e Geografia de Portugal I e Geografia de Portugal II, com nova
distribuição de ECTS; reorganização das UCs de Observação em Contextos Educativos e Ação Educativa em
Contextos, agora designadas por Observação e Intervenção em Contextos Educativos, com nova distribuição de ECTS
– 8 ECTS; reorganização da UC de Oficina de Matemática, de obrigatória passa a optativa, com uma nova distribuição
de ECTS, e a ser incluída na área de formação de Didáticas Específicas, conforme sugestão da CAE; reorganização
das UCs de Exp. Físico-Motora e Exp. Musical, com uma distribuição de 6 ECTS; reorganização da UC de Exp.

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/876008d0-4d4f-cc04-1581-5a533cbdf48b


Criativas Integradas, com alteração do núm. de ECTS; reorganização da UC de Multiculturalidade e Minorias, agora
designada por Multiculturalidade e Educação Intercultural; reorganização da UC de Tecnologias da Informação e
Comunicação Aplicadas à Educação, de obrigatória passa a optativa; reorganização das UCs de Oficina de Leitura e
Escrita e de Práticas Experimentais em Ciências que passam a estar incluídas na área de formação de Didáticas
Específicas, área que melhor se coaduna com os objetivos e conteúdos dessas unidades.

 - Reorganização global da componente de formação de Didáticas Específicas de modo a contemplar a formação de
base para a docência nas áreas disciplinares, tendo em consideração as necessidades e os interesses dos estudantes.

 - Inclusão da UC de Sociologia da Educação e da Infância, por se considerar ser uma lacuna a sua inexistência num
curso de formação de base para a docência; inclusão da UC de Probabilidades e Análise de Dados, que substitui a UC
de Métodos Quantitativos, por ser mais abrangente; inclusão da UC de Resolução de Problemas em Matemática, uma
área de conhecimento pertinente, em substituição da UC de Oficina de Matemática, agora optativa; reorganização
global da área de formação das Didáticas Específicas; inclusão da UC de Oficina de História e Geografia, no âmbito da
reorganização global da área de formação de Didáticas Específicas.

 - Supressão da UC optativa de Animação e Intervenção Comunitária dados os seguintes factos: o aumento de 5 ECTS
na área da docência, que passou de 120 a 125 ECTS, de acordo com o prescrito no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º
792014, de 14 de maio; a reorganização global da área de formação de Didáticas Específicas; a maior preocupação em
proporcionar uma formação de base de qualidade.

 - Introdução das áreas científicas.
 

 
3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.

 The changes introduced by the publication of Decree-Law no. 79/2014, of May 14, in addition to the critical reflection on
the structure of the study cycle, aiming at reinforcing the construction of the teaching area in basic education, led to
changes in the sequence of UCs of the curricular plan, in their designations and in the adequacy of their contents:

 - Reorganization of curricular units of History of Portugal and Geography of Portugal, now designated by History of
Portugal I and History of Portugal II and Geography of Portugal I and Geography of Portugal II, with a new distribution
of ECTS; reorganization of Observation in Educational Contexts and Educational Action in Contexts, now designated
by Observation and Intervention in Educational Contexts, with a new distribution of ECTS - 8 ECTS; reorganization of
the UC of Mathematics Workshop, compulsory becomes now optional, with a new distribution of ECTS, being thus
included in the area of Specific Didactics training, as suggested by the CAE; reorganization of the UCs of Physical-
Motor Expression. and. Musical Expression, with a distribution of 6 ECTS; reorganization of the UC of Integrated
Creative Expressions, with an alteration in the number of ECTS; reorganization of the UC Multiculturalism and
Minorities, now designated by Multiculturalism and Intercultural Education; reorganization of the UC of Information and
Communication Technologies Applied to Education, from compulsory to optional now; reorganization of the UCs of
Reading and Writing Workshop and Experimental Practices in Sciences that will be included in the area of Specific
Didactics training, an area that best fits the objectives and contents of these units.

 - Overall reorganization of the Specific Didactics training component in order to integrate the basic training for
teaching in the several disciplinary areas, taking into account the needs and interests of the students.

 - Inclusion of the UC of Sociology of Education and Childhood, since it is considered an omission in a basic training
course for teaching; inclusion of the UC of Probabilities and Data Analysis, which replaces the UC of Quantitative
Methods, being thus the new UC more comprehensive; inclusion of the Problem Solving UC in Mathematics, a relevant
area of knowledge, replacing the UC of Mathematics Workshop, now optional; global reorganization of the training area
of Specific Didactics; inclusion of the UC of History and Geography Workshop, within the framework of the global
reorganization of the area of specific Didactics training.

 - Suppression of the optional UC of Animation and Community Intervention given the following facts: the increase of 5
ECTS in the area of teaching, which went from 120 to 125 ECTS, according to what is prescribed in article 13 of Decree-
Law no. 792014, of May 14; the global reorganization of the training area of Specific Didactics; a greater concern in
providing quality basic training.

 - Introduction of scientific areas.
 

 

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 As alterações implementadas reportam especificamente à adaptação de materiais e equipamentos pedagógicos na
área das expressões artísticas, tal como consta no “1º Relatório de follow-up do funcionamento da Licenciatura em
Educação Básica”:

 Expressão plástica 
 i. Melhoria da oficina de cerâmica, equipada com uma mufla e bancada de trabalho, destinada a atividades

relacionadas com a modelação do barro e a pintura de azulejos.
 ii. Renovação do equipamento da sala de expressão plástica

  
Expressão Musical

 i. Melhoria da sala de expressão musical equipada com Instrumentos Musicais - Orquestra de Pautas (maracas,
pandeiretas, tambores, xilofones, triângulos, rufos, adufes, etc..) viola e órgão elétrico;

 ii. Renovação do equipamento da sala de expressão musical:
 a) Cds com Música meditativa e de relaxamento (para exercícios de musicoterapia);

 b) CDs com música infantil para a implementação de atividades de Expressão Musical; 
c) c) Leitor de CDs e colunas para audição das obras e materiais próprios;



 
iii. Aquisição de recursos bibliográficos de referência.

  
Expressão Dramática

 i. Utilização da nova sala de expressão dramática, equipada com espelhos, soalho flutuante, aparelhagem sonora,
colchões e bancos suecos, assim como material diverso. A sala dispõe, inclusivamente, de balneários de apoio.

 
 
4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.

 The implemented changes specifically relate to the adaptation of pedagogical materials and equipment in the area of
artistic expressions, as stated in the "1st Report of follow-up of the operation of the Basic Education Degree":

 Plastic expression
 i. Improvement of the ceramic workshop, equipped with a muffle and workbench, for activities related to clay modelling

and tile painting.
 ii. Renovation of plastic expression room equipment

 Musical Expression
 i. Improvement of the musical expression room equipped with Musical Instruments - Orchestra of musical sheets

(maracas, tambourines, drums, xylophones, triangles, ruffles, tambourines, etc.) viola and electric organ;
 ii. Renovation of the equipment of the musical expression room:

 a) CDs with meditative music and relaxation (for music therapy exercises);
 b) CDs with children's music for the implementation of activities of Musical Expression;

 c) c) CD players and amplifiers for the hearing of works and materials;
 iii. Acquisition of reference bibliographic resources.

  
Dramatic expression

 i. Use of the new dramatic expression room, equipped with mirrors, floating floor, sound system, mattresses and
Swedish banks, as well as diverse material. The room also has support centres.

 
 
4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Neste âmbito, mantiveram-se as parcerias nacionais desde o anterior processo de avaliação, com destaque para
novos protocolos de cooperação com IES:

 - Escola Superior de Desporto de Rio Maior,
 - Faculdade de Motricidade Humana,

 - Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas.
 Quanto a parcerias internacionais, destaquem-se os novos protocolos de cooperação:

 - Angola - Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto (Plano Mestre de Formação de Professores);
- Brasil - Universidade Católica do Rio Grande do Sul; G. CAELIS,

 - Colômbia - rede ILUMNO (convénios específicos com um conjunto de universidades).
 Entre as medidas de cooperação constam: 

 - O intercâmbio de bibliografia, técnica, científica e pedagógica;
 - A mobilidade de estudantes e docentes;

 - A organização conjunta de cursos;
 - A concretização de projetos de investigação;

 - Orientação de teses e participação em júris de concursos em provas públicas;
 - A realização de eventos.

 
4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.

 In this context, national partnerships have been maintained since the previous evaluation process, with emphasis on
new cooperation protocols with higher education institutions:

 - School of Sports of Rio Maior,
 - Faculty of Human Motricity,

 - Higher Institute of Social and Political Sciences.
 Regarding international partnerships we highlight the new cooperation protocols:

 - Angola - Faculty of Social Sciences of Agostinho Neto University (Master Plan for Teacher Training);
 - Brazil - Catholic University of Rio Grande do Sul; GRUPO CAELIS,

 - Colombia - ILUMNO network (specific agreements with a set of universities).
 The cooperation measures include:

 - The exchange of technical, scientific, and pedagogical bibliography; 
 - The mobility of students and teachers;

 - The joint organization of courses;
 - The implementation of research projects;

 - Guidance of theses and participation in jury of competitions in public tests;
 - The holding of events.

 
 
4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde
o anterior processo de avaliação.

 Sim



 
4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 Entre as alterações destaque-se a melhoria dos recursos bibliográficos na área da Educação com aumento e
diversificação do espólio bibliográfico, assim como a melhoria da Biblioteca Digital. Deste modo, a instituição dispõe
de um conjunto estimável de e-books e disponibiliza o acesso a diversas bases de dados internacionais e de
referência. Acresce, ainda, que a plataforma blackboard se constitui, igualmente, como um meio privilegiado de
repositório de teses e artigos científicos.

 A par, destaque-se o papel desempenhado pelo GAPQ, cujo modelo de avaliação foi recentemente aferido, na
prossecução dos seus objetivos:

 - Contribuir para a melhoria contínua da qualidade pedagógica; 
 - Avaliar permanentemente os modelos, as condições e os desempenhos pedagógicos; 

 - Dinamizar espaços abertos à Comunidade de Ensino para inovação nas práticas, melhoria nos processos, satisfação
das necessidades de alunos, docentes e parceiros externos.

 
4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.

 Among the changes we highlight the improvement of the bibliographic resources in the area of Education with
increase and diversification of the bibliographic collection, as well as the improvement of the Digital Library. In this
way, the institution has a meaningful set of e-books and provides access to several international and reference
databases. Furthermore, the blackboard platform is also a privileged means of repository of theses and scientific
articles.

 At the same time, we highlight the role played by the GAPQ, whose evaluation model was recently assessed in the
pursuit of its objectives, namely:

 - Contribute to the continuous improvement of pedagogical quality;
 - Evaluate on a permanent basis the models, the conditions, and the pedagogical performances;

 - Foster spaces open to the Community of Education for innovation in practices, improvement in processes, for
meeting the needs of students, teachers and external partners.

 
 
4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço,
protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o
anterior processo de avaliação.

 Sim

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

  
Neste âmbito, a nível nacional, estabeleceram-se novos protocolos com instituições localizadas em áreas limítrofes da
grande Lisboa, designadamente:

 - Amadora
 - Loures

 - Mafra
 - Montijo

 - Sintra
  

A nível internacional, estabeleceu-se um novo protocolo com a "Moody School", localizada em Loweel,
Massachusetts, EUA.

  

 
4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.

 In this context, in a national level, new protocols were established with institutions located in areas bordering Greater
Lisbon, namely:

 - Amadora
 - Loures

 - Mafra
 - Montijo

 - Sintra
  

In a international level, a new protocol was established with Moody School, located in Loweel, Massachusetts, EUA.

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.

 
 
1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).

 Instituto Superior De Ciências Educativas



 
1.3. Ciclo de estudos.

 Licenciatura em Educação Básica

 
1.3. Study programme.

 Elementary Education Degree

 
1.4. Grau.

 Licenciado

 
1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.5._DR. Licenciatura EB - 2015-2016.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Formação na Área da Docência

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Teaching training

 
1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF). 

142

 
1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável. 

143

 
1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável. 

144

 
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 180

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de
setembro).

 6 Semestres

 
1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).

 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 50

 
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.

 Não aplicável.

 
1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.

 Not aplicable.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 1. Provas de ingresso obrigatórias para acesso ao Ensino Superior de acordo com a portaria nº 91/2014 de 23 de abril:
17 - Matemática Aplicada às Ciências Sociais e 18 - Português.

 2.Regimes Especiais de Ingresso - D.L. 393-A/99 e Portaria nº 854-B/99
 3. Concursos Especiais - D.L. 393-B/99 Portaria nº 854-A/99

 3.1 Concurso Especial para titulares de Cursos Superiores, Cursos Médios ou de um CET 
3.2. Maiores de 23 Anos - D.L. nº. 64/2006 

 4. Regime de reingresso, mudança de curso e transferência - Portaria nº. 401/2007

 
1.11. Specific entry requirements.

 Students can apply for this course through the following procedures:
 1.The General Admission-Institutional Admission Applications-Holders of Secondary Education Certification or

equivalent and approval, achieved through national examinations in secondary education, in one of the following
admission exams:09-Geography,11-History;18-Portuguese;04-Economics;13-English;17- Mat. Applied to Social

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/93d5093a-cf8c-793c-ff65-5a533c4dae49


Sciences. Students can also apply once they hold non -portuguese courses legally equivalent to the Portuguese
education system, the admission exams may be substituted for final exams in disciplines of those courses under the
Article 20, DL 296-A/98 updated by DL 90/2008 Special Admission Procedures - DL 393-A/99 and Ordinance 854-B/99

 3. Special Admission Applications - DL 393-B/99 Ordinance 854-A/99
 3.1 Special Applications for holders of Colleges, Non-graduation Training Courses or a CET

 3.2. Over 23 Years–D.L.64/2006
 4. Readmission, transfer and change of course - Ordinance 401/2007

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Outros

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 Uma turma diurna e uma turma pós-laboral

 
1.12.1. If other, specify:

 One class daytime and another one afterworking hours

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Campus do Instituto Superior de Ciências Educativas

 
1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).

 1.14._regulamento_creditacao_ISCE.pdf
 1.15. Observações.

 Não aplicável.

 
1.15. Observations.

 Not aplicable.

 

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Não aplicável Not aplicable

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 não aplicável

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 not applicable

 

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Formação Educacional Geral/Formação Cultural, Social e
Ética FEG/FCSE 15 4

Formação na Área da Docência FAD 120 2
Didácticas Específicas/Formação Metodologias de
Investigação Educacional DE/FMIE 20 0

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/99c90b72-8544-0848-b4fb-5a533cb66185


Iniciação à Prática Profissional/Formação Metodologias de
Investigação Educacional

IPP/FMIE 19 0

(4 Items)  174 6

2.2. Estrutura Curricular - não aplicável

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 não aplicável

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 not aplicable

 

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained
before a degree is awarded

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Ciências da Educação CE 40 5
Ciências Sociais e Humanas CSH 25 3
Matemática M 30 0
Línguas e Literaturas LL 30 2
Ciências Fisico Naturais CFN 15 0
Expressões EX 30 0
(6 Items)  170 10

2.3. Observações

2.3 Observações.
 <sem resposta>

 
2.3 Observations.

 <no answer>

 

3. Pessoal Docente

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Comissão de Coordenação:

 Eva Maria Lino do Patrocínio Santos Lacerda Corrêa
 Doutor em Educação

 Tempo Integral
 Inês dos Anjos da Silva Teixeira Ribeiros

 Mestre em Linguística Portuguesa
 Especialista em Língua e Literatura Materna CNAEF 223

 Tempo Integral

 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Ana Isabel Silvestre da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Silvestre da Silva

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Ana Margarida Afonso Gonçalves

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/534804c9-59f9-93c1-87fd-5a842b49bbb4


3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Margarida Afonso Gonçalves

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Ana Sofia Rodrigues Rézio Moreira da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Sofia Rodrigues Rézio Moreira da Silva

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Armindo José Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armindo José Rodrigues

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Bruno José Navarro Marçal

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Bruno José Navarro Marçal

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Celeste Caetano Ramos Nunes Rosa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Celeste Caetano Ramos Nunes Rosa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Eva Maria Lino do Patrocinio Santos Lacerda Corrêa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eva Maria Lino do Patrocinio Santos Lacerda Corrêa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Filipa Veríssimo Coelhoso

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Filipa Veríssimo Coelhoso

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Helder Nuno Martins Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helder Nuno Martins Costa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Helena Paula de Medeiros Correia Raposo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Paula de Medeiros Correia Raposo

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/a64be80a-0f14-e7af-f774-5a842c6f7f40
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/c76a357a-03ba-8fd8-81fd-5a842dbd1592
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/6e01cc14-2efd-978c-b4ae-5a8430c68e8b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/d974047e-2431-c016-a331-5a84300dc8a3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/c4d4fe52-bc64-20b0-349d-5a84303403b6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/341f53ea-a86e-76d1-fca7-5a8431b70ac8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/911ccafa-9fea-d2bf-134e-5a843174bfda
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/2d4794ed-a84b-34c6-238a-5a84326de48b


Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Inês dos Anjos da Silva Teixeira Ribeiros

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Inês dos Anjos da Silva Teixeira Ribeiros

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Luis Miguel Correia Marujo Picado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luis Miguel Correia Marujo Picado

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Maria dos Anjos Cohen Nunes Gonzaga Borges Caseiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria dos Anjos Cohen Nunes Gonzaga Borges Caseiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Maria João Craveiro Lopes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Craveiro Lopes

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marta Cristina Pereira de Almeida Carreira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Mónica Dias Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mónica Dias Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Noémia de Oliveira Jorge

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Noémia de Oliveira Jorge

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Paula Maria Sequeira Farinho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Maria Sequeira Farinho

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/58da6601-7f15-6c0b-c95f-5a843260f8ac
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/9c018747-695f-141b-1eaa-5a8432f419bb
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/15ebc4e8-ce3a-d151-1e03-5a8433afb0d8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/984518ed-5d99-a6fa-53f5-5a84343ade9d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/c8234e7f-7d61-8d77-78b7-5a8434db64fd
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/cfbde2fb-cc35-be73-c8bd-5a84358b6fc3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/17d45aa6-c1a7-4d75-342e-5a8444407556
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/4ebc9fef-2941-be1c-66aa-5a8445dbde3e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/128bc107-d0d4-082b-83b9-5a8445887233


Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Pedro Miguel Oliveira Nunes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Miguel Oliveira Nunes

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Ricardo Filipe Damião Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Filipe Damião Martins

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Rui Alexandre Santos Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Alexandre Santos Pereira

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Tânia Marisa Rego Magalhães de Almeida

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Tânia Marisa Rego Magalhães de Almeida

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Valter Bruno Fernandes Pinheiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Valter Bruno Fernandes Pinheiro

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area

Regime de tempo
/ Employment
link

Informação/
Information

Ana Isabel Silvestre da
Silva

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 50 Ficha

submetida
Ana Margarida Afonso
Gonçalves

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre Ensino do Português e do Espanhol 100 Ficha

submetida

Ana Sofia Rodrigues Rézio
Moreira da Silva

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor
Educação (na Área de
Especialização de Educação
Matemática)

100 Ficha
submetida

Armindo José Rodrigues
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

Bruno José Navarro Marçal Professor Adjunto
ou equivalente Doutor História, Filosofia e Património da

Ciência e da Tecnologia 50 Ficha
submetida

Celeste Caetano Ramos
Nunes Rosa

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ciências da educação – Didática
das Ciências 100 Ficha

submetida

Eva Maria Lino do
Patrocinio Santos Lacerda
Corrêa

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/66250002-a60b-2630-b842-5a8445d673e3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/964e980d-965e-1f8f-d85a-5a84469d7f4d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/ba22eb0f-3b92-22a1-e0f3-5a844697e47c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/7660db45-1402-2ac6-9e1b-5a91bc419a92
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/22e6241d-0117-3237-131c-5a91bd6c8475
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/5b551f80-b818-ff1f-1449-5a96d97102ad
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/534804c9-59f9-93c1-87fd-5a842b49bbb4
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/a64be80a-0f14-e7af-f774-5a842c6f7f40
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/c76a357a-03ba-8fd8-81fd-5a842dbd1592
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/6e01cc14-2efd-978c-b4ae-5a8430c68e8b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/d974047e-2431-c016-a331-5a84300dc8a3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/c4d4fe52-bc64-20b0-349d-5a84303403b6
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/341f53ea-a86e-76d1-fca7-5a8431b70ac8


Filipa Veríssimo Coelhoso Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Psicologia da Saúde 100 Ficha
submetida

Helder Nuno Martins Costa Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Relações Internacionais,

especialidade em Ecologia Humana 50 Ficha
submetida

Helena Paula de Medeiros
Correia Raposo

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa Descritiva 100 Ficha
submetida

Inês dos Anjos da Silva
Teixeira Ribeiros

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa 100 Ficha
submetida

Luis Miguel Correia Marujo
Picado

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Psicologia 100 Ficha
submetida

Maria dos Anjos Cohen
Nunes Gonzaga Borges
Caseiro

Professor
Coordenador ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Educação - Supervisão e
Orientação Pedagógica 100 Ficha

submetida

Maria João Craveiro Lopes Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Marta Cristina Pereira de
Almeida Carreira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha

submetida

Mónica Dias Pereira Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 50 Ficha

submetida

Noémia de Oliveira Jorge Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Linguística do Texto e do Discurso

(Didática de géneros textuais) 50 Ficha
submetida

Paula Maria Sequeira
Farinho

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Didáctica y Órganización Escolar
Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Pedro dos Santos Ribeiro
Mucharreira

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Pedro Miguel Oliveira
Nunes

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Estudos Artísticos – Música 50 Ficha

submetida

Ricardo Filipe Damião
Martins

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

Rui Alexandre Santos
Pereira

Professor Adjunto
ou equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Ensino da história e da geografia no
3ºciclo do ensino básico e
secundário

100 Ficha
submetida

Tânia Marisa Rego
Magalhães de Almeida

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Biofísica 50 Ficha

submetida
Valter Bruno Fernandes
Pinheiro

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha

submetida
     2050  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 24

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 20.5

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 17 82.9

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/911ccafa-9fea-d2bf-134e-5a843174bfda
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/2d4794ed-a84b-34c6-238a-5a84326de48b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/58da6601-7f15-6c0b-c95f-5a843260f8ac
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/9c018747-695f-141b-1eaa-5a8432f419bb
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/15ebc4e8-ce3a-d151-1e03-5a8433afb0d8
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/984518ed-5d99-a6fa-53f5-5a84343ade9d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/c8234e7f-7d61-8d77-78b7-5a8434db64fd
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/cfbde2fb-cc35-be73-c8bd-5a84358b6fc3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/17d45aa6-c1a7-4d75-342e-5a8444407556
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/4ebc9fef-2941-be1c-66aa-5a8445dbde3e
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/128bc107-d0d4-082b-83b9-5a8445887233
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/66250002-a60b-2630-b842-5a8445d673e3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/964e980d-965e-1f8f-d85a-5a84469d7f4d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/ba22eb0f-3b92-22a1-e0f3-5a844697e47c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/7660db45-1402-2ac6-9e1b-5a91bc419a92
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/22e6241d-0117-3237-131c-5a91bd6c8475
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/annexId/5b551f80-b818-ff1f-1449-5a96d97102ad


Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 14 68.3

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 9.5 46.3

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

4 19.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 24 117.1

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 3 14.6

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

O número de efetivos de pessoal não-docente afeto ao ciclo de estudos é de 11 pessoas, em discriminando em regime
de tempo integral na Instituição, com contrato por tempo indeterminado.

  

 
4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 

The number of non-teaching personnel assigned to the study cycle is 11 people, discriminating in full time at the
institution, with an indefinite term contract.

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

4 - Licenciados
 4 - Ensino Secundário

 3 – Ensino Básico 
  

 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

4 - Licensed
 4 - Secondary Education

 3 - Basic Education

 

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
70

 



5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 3
Feminino / Female 97

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current
academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 21
2º ano curricular 15
3º ano curricular 34
 70

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 40 40
N.º de candidatos / No. of candidates 39 27 25
N.º de colocados / No. of accepted candidates 38 25 24
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 25 18 21
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 105.7 95 100

Nota média de entrada / Average entrance mark 119.6 119.4 115.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por percursos alternativos de formação, quando existam) 

Não aplicável.

 
5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative
pathways, when applicable) 

Not aplicable.

 

6. Resultados

6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 27 30 23
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 25 30 20
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 0 2

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 1



N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates
in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de
conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

N/A

 
6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the
result (only for PhD programmes). 

N/A

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades
curriculares. 

No final de cada semestre é realizada uma reunião com todos os docentes implicados na lecionação do
 respetivo semestre, com o objetivo de sistematizar evidências, pelo preenchimento das pautas transversais,

 do percurso formativo dos estudantes. A comparação das evidências avaliativas de cada semestre demonstra
 algum equilíbrio nas classificações obtidas nas UCs e também entre áreas científicas. Destaca-se com maior

 sucesso a área das didáticas específicas e como menor sucesso a área de Formação Educacional Geral.
Particularmente no âmbito das Didáticas Especificas, a UC de Did. da Língua Portuguesa obtém a classificação

 mais elevada e a UC de Did. da Matemática a classificação mais baixa. Relativamente a FEG, destaca-se a
 Pedagogia e Modelos da Educação com a classificação mais elevada e a Psicologia do Desenvolvimento e da

 Aprendizagem com a Classificação mais baixa. Refira-se, por último, que as UCs de Temas Integrados de
 Ciências e Geometria apresentam resultados negativos.

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

At the end of each semester professors will attend a meeting with the purpose of organizing evidence of
 students training path, through the results file fulfillment. The comparison of evaluative evidence of each
 semester demonstrates some balance in the curricular units’ results, as well as between scientific areas. It

 stands out the Specific Didactic area as the most successful on e and General Education Training as less
 successful. Particularly within the Specific Didactic area, Portuguese Language Didactic curricular unit gets the

 highest rating and Mathematics Didactic curricular unit gets the lowest rating. For FEG, Pedagogy and
 Education Models has the highest result and Development and Learning Psychology has the lowest one. It

 should also be noted that Science and Geometry Integrated Theme have negative results.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Segundo o IEFP, em janeiro de 2017 havia 55.603 desempregados (13%) com ensino superior, o nº mais baixo de todos
os níveis de ensino (metade dos registados com o ensino secundário e pós-secundário (103.367)), sendo a formação
determinante para a empregabilidade. Quando comparamos os valores dos desempregados registados com
habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso com os desempregados registados com habilitação
superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo, verificamos que os desempregados
na área de estudo Admin. pública, educação, atividades de saúde e apoio social, onde se insere a Educação Básica
(821) e muitas outras áreas, a percentagem é de 8,1%, encontrando-se sensivelmente no ponto intermédio numa tabela
de 26 áreas de estudo (IEFP, 2018).

 
6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and
information source). 

According to the IEFP, in January 2017 there were 55,603 unemployed (13%) with higher education, the lowest number
of all levels of education (half of those registered with secondary and post-secondary education (103,367)). the
determinant training for employability. When comparing the values   of the registered unemployed with higher education
with indication of establishment / course pair with registered unemployed with higher qualification with indication of
pair establishment / valid course, by area of   study, we verified that the unemployed in the study area Admin. education,
health activities and social support, which includes Basic Education (821) and many other areas, the percentage is
8.1%, and is roughly in the middle of a table of 26 areas of study (IEFP , 2018).

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

A Licenciatura em Educação Básica proporciona a aquisição de competências académicas, de índole científica,
fundamentais e consentâneas com os níveis de docência para os quais os licenciados podem progredir, aquando da
seleção da sua área de mestrado, bem como a aquisição de competências facilitadoras da integração em equipas
multidisciplinares de apoio e cooperação dentro e fora do sistema educativo. Assim, verifica-se que 95% dos



diplomados em EB optam pelo prosseguimento de estudos para um Mestrado Profissionalizante, na área da Formação
de Professores. Face ao exposto os dados referidos em 6.1.4.1. devem ser analisados em termos relativos.

 
6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 

The Undergraduate Degree in Basic Education provides the acquisition of academic competences, scientific,
fundamental and in line with the teaching levels for which the graduates can progress, when selecting their area of
masters, as well as the acquisition of competences that facilitate the integration in multidisciplinary teams of support
and cooperation inside and outside the education system. Thus, 95% of EB graduates choose to pursue studies for a
Master's Degree in Vocational Training. In view of the above, the data referred to in 6.1.4.1. should be analyzed in
relative terms.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade
científica / Research Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de
estudos integrados/ No. of
integrated study programme’s
teachers

Observações / Observations

UIDEF- Unidade de
Investigação e
Desenvolvimento em
Educação e Formação

Suficiente Instituto de Educação
/Universidade de Lisboa 2

Grupo de investigação de Didática da
Matemática; Grupo de Investigação
Didática das Ciências

CeiED - Centro de Estudos
Interdisciplinares em
Educação e
Desenvolvimento

Bom
Universidade Lusófona
de Tecnologias e
Humanidades

2
Nucleo de Formação/supervisão e
Investigação em Ensino; Grupo de
Investigação EDu7cação, Sociedade e
Cultura

CLUNL - Centro de
Linguistica da
Universidade Nova de
Lisboa

Muito Bom
Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas /
Universidade Nova de
Lisboa

2 Grupo de investigação gramática &
texto

CEPESE - Centro de
Estudos da População,
Economia e Sociedade

Muito Bom Universidade do Porto 1 N/A

e-GEO - Centro de
Estudos de geografia e
Planeamento Regional

Bom
Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas /
Universidade Nova de
Lisboa

1 N/A

CI-ISCE - Centro de
Investigação do Instituto
Superior de Ciências
Eduativas

N/A Instituto Superior de
Ciências Educativas 20 Vários núcleos de investigação do CI-

ISCE

CIEBA - Centro de
Investigação e de Estudos
em Belas Artes

Bom
Faculdade de Belas
Artes / Universidade de
Lisboa

1 N/A

I&D de Didática e
Orientación Escolar N/A Universidade de

Granada 1 N/A

IEM - Instituto de Estudos
Medievais Muito Bom

Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas /
Universidade Nova de
Lisboa

1 N/A

CFA - Centro de Física
Atómica Muito Bom

Faculdade de Ciências
e Tecnologia da
Universidade Nova de
Lisboa

1 N/A

INEFC - PREVENGO N/A Universidade Miguel
Hernández de Elche 1 Grupo de investigación en Atividad

Fisica y Deportes
CHUL- Centro de História
da Universidade de Lisboa Muito Bom Faculdade de Letras /

Universidade de Lisboa 1 N/A

CIUHCT - Centro
Interuniversitário de
História das Ciências e da
Tecnologia

Excelente
Faculdade de Ciências
e Tecnologia da
Universidade Nova de
Lisboa

1 N/A

UIED - Unidade de
Investigação em Educação
e Desenvolvimento

Suficiente
Faculdade Ciências e
Tecnologia da
Universidade Nova de
Lisboa

1 N/A

CIES - Centro de
Investigação e Estudos de
Sociologia

N/A Instituto da
Universidade de Lisboa 1 N/A

CIEQV - Centro de
Investigação em

Suficiente Instituto Politécnico de
Santarém

1 N/A



Qualidade de Vida

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada

na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional,
regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os Departamentos que agregam os ciclos de estudo estão organizados em áreas de ensino e de investigação, sendo
as atividades de I&D integradas no CI-ISCE e realizadas em articulação com a oferta formativa e as atividades de
intervenção comunitária. Assim, foram definidas áreas de investigação que agregam linhas, no seio das quais se
desenvolvem projetos. Quanto ao departamento de Educação destacamos a realização de projetos nas seguintes
áreas: 

 Educação Artística; Educação em Ciências; Educação Literária; Educação Matemática. 
 Através do Departamento de Educação tem vindo a ser desenvolvido um espaço de debate “Encontro com Gentes”,

promotor de vários seminários/workshops, onde são analisadas temáticas diversificadas com os vários estudantes. É
igualmente promovido um espaço “Encontro com Artes”, mais restrito à performance, ao teatro e à dança. Para além
de seminários, workshops e formações especificas na área da educação artística, nos últimos anos foram também
desenvolvidas conferências com o objetivo de promover o interesse e participação da comunidade académica nesta
área do desenvolvimento tecnológico e artístico. Destacamos, ainda, o protocolo com o Centro Cultural da Malaposta
– uma casa com Arte - e o protocolo com a Biblioteca Municipal D. Dinis (BMDD) - Câmara Municipal de Odivelas,
parcerias que nos têm permitido desenvolver eventos e projetos na área artística. Outras parcerias, com outros
concelhos e freguesias, têm sido desenvolvidas no âmbito dos projetos das práticas de intervenção artística, onde os
estudantes dos vários cursos têm participado e envolvido a comunidade local.

 Quanto à prestação de serviços à comunidade, o Departamento de Educação tem promovido regularmente a formação
dos professores cooperantes. Para além disto, considerou-se pertinente a elaboração de um plano de formação mais
específico e que foi integrado nos encontros de Educação em Ação, enquanto espaços de divulgação de projetos os
quais têm contribuído para promover uma maior articulação entre os docentes, os estudantes, as escolas e
orientadores cooperantes e toda a comunidade educativa. Na sequência deste trabalho, foram realizados seminários
creditados pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua de Professores em áreas afetas à formação de
professores. Estas atividades têm sido articuladas com a atividade do ciclo de estudos e alimentadas pela
investigação produzida no âmbito de Unidades Curriculares.Daqui têm resultado algumas publicações e ainda uma
ligação mais forte às escolas e orientadores cooperantes. Atualmente, está em curso a planificação de projetos de
investigação em parceria com os agrupamentos escolares protocolados com a IES. Tais projetos visam responder às
necessidades locais da comunidade através da pesquisa enquadrada em linhas de investigação que sustentam os
ciclos de estudos.

 
6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme, and it real contribution to the national, regional and local development, scientific culture and
cultural, sports and artistic activities. 

The Departments that aggregate the study cycles are organized in teaching and research areas, and R & D activities
are integrated in the ISCE-CI and carried out in articulation with the training offer and the community intervention
activities. Thus, areas of investigation that define lines within which projects are developed are defined. As for the
Department of Education, we highlight the following projects: Artistic Education; Science Education; Literary
Education; Mathematics Education.

 Through the Department of Education, a discussion space "Encontro com Gentes" has been developed, promoting
several seminars / workshops, where diverse topics are analyzed with the various students. It is also promoted a space
"Meeting with Arts", more restricted to performance, theater and dance. In addition to seminars, workshops and
specific training in the field of artistic education, conferences to promote the interest and participation of the academic
community in this area of technological and artistic development. We also highlight the protocol with the Malaposta
Cultural Center - a house with Art - and the protocol with the D. Dinis Municipal Library (BMDD) - Odivelas Town Hall,
partnerships that have allowed us to develop events and projects in the artistic area. Other partnerships with other
municipalities and parishes have been developed within the scope of the projects of the artistic intervention practices,
where the students of the various courses have participated and involved the local community. 

 Regarding the Department of Education, it has regularly promoted - the training of the cooperating teachers. In
addition, it was considered pertinent to elaborate a more specific training plan and that was integrated in the meetings
of Education in Action, as spaces of dissemination of projects which have contributed to foster greater articulation
between teachers, students, cooperating schools and counselors and, in general, the entire educational community.
Following this work, seminars were credited by the ScientificPedagogical Council of Continuing Teacher Training.
These activities have been articulated with the activity of the study cycles and fed by the research produced in the
scope of Curricular Units. This has resulted, on the one hand, in some publications and, on the other hand, a stronger
link to cooperating schools and mentors. Currently, the planning of research projects is being carried out in
partnership with the school groupings filed with HEI. These projects aim to respond to the local needs of the
community through the research framed in lines of research that sustain the cycles of studies.

 
6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa


incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 
No âmbito da Educação foram implementados protocolos de cooperação: 

 A nível nacional: 
 IES: IE-UL - Jornadas Pedagógicas Supervisão, Liderança e Cultura de Escola; 

 SEMPES - coorganização com a ESE Lx e FMH A supervisão pedagógica no século XXI: desafios da profissionalidade
docente; 
ISCSP-coorganização de Congressos; IP Beja, IP Leiria e IP Santarém (organização de provas de especialista); 

 Centro de Formação Loures Oriental (formação contínua de docentes);
 CM Odivelas - representação no CM Educ., nos CG de agrupamentos de escolas.

 A nível internacional: 
 Cooperação com Angola, Plano Mestre de Formação de Professores - Fundo de Apoio Social do M. da Adm. Territorial

de Angola, da AN do Ensino Particular de Angola e da FCS da Univ. Agostinho Neto.
 Cooperação com o Brasil, mobilidade de professores, estudantes e investigação - Pontifícia U. Cat. Minas Gerais e G.

CAELIS. 
Painel de Advisors do projeto internacional de http://familyedunet.blogspot.pt/p/onlinecourse.html

 
6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international
partnerships, including, when applicable, the indication of the main financed projects and the volume of financing
involved. 

ln Education, cooperation protocols were implemented 
 Nacional level 

 -IES: IE-UL collaboration of the Supervision, Leadership and School; 
 SEMPES - co-organization of HEI of Lisbon and Faculty of Humain Motricity, Pedagogical Supervision in the 21st

century: challenges of teaching professionalism;
 -ISCSP -co-organization of the Congresses Education and Society and Education Today; IP Beja, IP Leiria and IP

Santarém organization of specialist tests;
 - Loures Oriental Training Center (teachers trainning).

 -CM Odivelas - Participation in CM Education, in the CG of schools.
 International level

 -Cooperation with Angola, Master Teacher Training Plan, Social Support Fund of the M. of Territ. Adm. of Angola, the
NA of Private Education of Angola and the FCS of Agostinho Neto Univ 

 -Cooperation with Brazil - mobility of teachers, students and joint research - Pontifical Catholic Univ. of Minas Gerais
and G. CAELIS 

 Panel of Advisors of the international project

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 0
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 12
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 28

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O ISCE tem apostado na participação em redes científicas internacionais através de dois eixos:

 - A rentabilização da mobilidade, por parte dos docentes, através de contactos internacionais que promovam parcerias
e projetos comuns, palestras e seminários de professores estrangeiros no âmbito dos cursos e participação em
projetos internacionais, e.g., Erasmus: EUXarxaClau - FamilyEdunet: families for educational success; Projeto de Inv. e
Formação Luso-Canadiana - Portuguese & Luso-Brazilian Studies (York University/Toronto/Canadá ); 
- O incentivo à participação dos docentes em encontros científicos nacionais e internacionais, com a integração em
redes internacionais de investigação e desenvolvimento profissional nas áreas científicas da instituição: Escolas
Associadas da UNESCO; Association Européenne pour le Développement Éducatif et Social des Personnes - AEDESP;
Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI; Rede ILUMNO e ENSSEE.

 
6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks).

ISCE has focused on participating in international scientific networks through two axes:
 - The profitability of mobility by teachers through international contacts that promote partnerships and joint projects,

lectures and seminars of foreign teachers in the scope of courses and participation in international projects, eg,
Erasmus: EUXarxaClau - FamilyEdunet: families for educational success ; Luso-Canadian Involvement and Training
Project - Portuguese & Luso-Brazilian Studies (York University / Toronto / Canada);

 



- Encouraging the participation of teachers in national and international scientific meetings, with the integration in
international networks of research and professional development in the scientific areas of the institution: Associated
Schools of UNESCO; Association Européenne pour le Développement Éducatif et Social des Personnes - AEDESP;
Association Internationale des Éducateurs de Jeunes Inadaptés - AIEJI; ILUMNO Network and ENSSEE.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

 
7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.

 http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf
 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema

interno de garantia da qualidade(PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._Relatório_GAPQ_EB_2016_2017.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

A estratégia institucional para a qualidade assume a visão partilhada da missão e objetivos do ISCE, traduzidos num
plano de desenvolvimento institucional, envolvendo todos os níveis da instituição. A política para a qualidade passa
pela dinamização de uma cultura organizacional de estímulo à motivação e envolvimento de toda a comunidade
académica nos processos relativos à qualidade e à garantia da mesma, com vista à interiorização de uma cultura
transversal a todas as atividades e projetos, em que a avaliação seja encarada como um elemento natural da atividade
da instituição, na dupla perspetiva da melhoria contínua e de facultar informação pública. A prática decorrente da
estratégia de avaliação e promoção da qualidade pedagógica (APQP) no ISCE procura basear-se em procedimentos
associados aos processos e ambientes de aprendizagem. Pretende ser motivadora para todo o pessoal docente, não
docente, estudantes e entidades parceiras e ser capaz de envolvê-los no trabalho relacionado com a qualidade. Para
tal, assumiram-se como Princípios Fundamentais, os seguintes: A APQP deve estar bem integrada e firmemente
articulada com os mecanismos de direção e gestão da instituição; A APQP deverá gerar a informação necessária para
a prossecução dos seus propósitos e deverá assegurar que a informação é analisada e disseminada de forma
adequada; A APQP deverá ser capaz de contemplar procedimentos para que a utilização do conhecimento obtido,
oriente a tomada de medidas para o desenvolvimento e melhoria institucional; A APQP deverá ser monitorizada
internamente e desenvolvida ou corrigida sempre que necessário. Face ao exposto propôs-se à Comunidade ISCE o
desafio de participar e ajudar a construir um sistema de melhoria contínua, garante fundamental para a APQP-ISCE.
Apresentada neste formato, foram definidos os pilares da estratégia de avaliação contínua: Política e Objetivos de
Qualidade; Garantia de Qualidade da Oferta Formativa; Promoção da Qualidade nas Aprendizagens dos Estudantes;
Gestão Qualificante dos Recursos Humanos; Gestão de Recursos e Serviços de Apoio; Fiabilidade dos Sistemas de
Informação; Divulgação Pública de Resultados; Incentivo a Práticas Contínuas de Investigação; Colaboração Externa,
Interinstitucional e Meio Local e Incentivo e Avaliação às Iniciativas de Internacionalização. O Gabinete de Avaliação e
Promoção da Qualidade (criado em 2010/2011) é a face visível do compromisso assumido na mobilização da
Comunidade ISCE para a construção de uma Cultura Organizacional de Conhecimento e Qualidade, partilhada por
todos e com a participação ativa de alunos, docentes, colaboradores não docentes, parceiros externos, nacionais e
transnacionais e tem por missão reforçar permanentemente a qualidade da Comunidade de Educação e Investigação
do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, desenvolvendo um referencial aberto e democrático partilhado por
alunos, docentes e parceiros institucionais, no respeito pelas exigências avaliativas nacionais e internacionais de
referência para o sector. A equipa do GAPQ é constituída por: Diretor, técnico-superior, representantes do pessoal
docente, representante do pessoal de apoio aos ciclos de estudos, um representante da associação de estudantes,
diretora de recursos humanos da Pedago e consultores externos. São objetivos do GAPQ, contribuir para a melhoria
contínua da qualidade pedagógica; avaliar permanentemente os modelos, as condições e os desempenhos
pedagógicos; promover uma cultura de avaliação institucional; integrar os parâmetros de qualidade e avaliação de
referência para as IES; dinamizar espaços abertos à Comunidade de Ensino para inovação nas práticas, melhoria nos
processos, satisfação das necessidades de alunos, docentes, colaboradores e parceiros externos. O nível de
implementação e desenvolvimento do GAPQ é monitorizado através de um relatório anual de acompanhamento
elaborado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade e apresentado aos Conselhos Técnico Científico e Pedagógico com
as seguintes seções: a) Documentação relativa à avaliação da qualidade pedagógica (Questionário Avaliação
Qualidade Pedagógica – DOCENTES e ESTUDANTES; Questionário Avaliação Satisfação Profissional – PESSOAL NÃO
DOCENTE; Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica – COMUNIDADE EXTERNA) e da avaliação do desempenho

http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4b31862f-5201-24ac-1156-5a5cfcb94afa/questionId/be9a021c-281c-eec3-89a5-5a533c905c88


do Pessoal Docente (Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do Instituto Superior de Ciências
Educativas) e de Apoio aos Ciclos de Estudos (Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Não Docente
do Instituto Superior de Ciências Educativas). b) Balanço dos processos de avaliação/acreditação pela A3ES e de
outras atividades de certificação/acreditação de cursos – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades,
constrangimentos, propostas de melhoria; c) Análise do processo de aplicação dos Inquéritos Pedagógicos
semestrais a estudantes, docentes e responsáveis de unidades curriculares; d) Análise do processo de elaboração
dos relatórios anuais de avaliação dos cursos; e) Outras atividades enquadradas no GAPQ. Os planos e relatórios
anuais de atividades do Instituto, que estabelecem a relação entre o funcionamento institucional e os eixos do Plano
Estratégico, assim como a monitorização do cumprimento das metas estabelecidas, constituem também formas
adicionais de avaliação e acompanhamento. É assegurado o sistema de garantia de qualidade com o envolvimento
dos diferentes órgãos de gestão e espaços de participação pública (interna e externa). É garantida a fiabilidade dos
sistemas de informação através da implementação de mecanismos para a recolha de dados sobre necessidades e
expetativas da comunidade educativa em relação à qualidade da formação e serviços oferecidos, sendo que toda a
informação é disponibilizada na plataforma blackboard academic, no espaço Qualidade e no site do ISCE. A
organização do sistema de garantida da qualidade contempla diferentes órgãos e serviços, centrando-se nos
processos nucleares da missão institucional, designadamente: Ensino (conceção e aprovação da oferta formativa,
ensino e aprendizagem centrados no estudante, admissão, progressão, reconhecimento e certificação e monitorização
contínua e revisão periódica dos cursos). Investigação e desenvolvimento (política e condições de promoção às
práticas de I&D; articulação entre ensino e a investigação; do valor económico do conhecimento; projetos e
publicações). Extensão (colaboração interinstitucional e com a comunidade, internacionalização). O Manual da
Qualidade é revisto anualmente pelo GAPQ, ou sempre que ocorra qualquer alteração que o torne inadequado e é
aprovado pelo Presidente do ISCE, ouvidos os órgãos académicos e a entidade instituidora. Qualquer alteração ao seu
conteúdo implica a emissão de uma nova versão. As alterações decorrentes de uma revisão do MQ serão registadas,
assegurando assim a rastreabilidade das mesmas.

 
 
7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support
structures to the teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including
the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of
study programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and
the monitoring of these measures implementation. 

The institutional strategy for quality assumes the shared vision of ISCE's mission and objectives, translated into an
institutional development plan, involving all levels of the institution. The policy for quality involves the dynamization of
an organizational culture to stimulate the motivation and involvement of the entire academic community in the
processes related to quality and the guarantee of quality, with a view to internalizing a culture that is transversal to all
activities and projects, in that the evaluation is seen as a natural element of the institution's activity, in the double
perspective of continuous improvement and of providing public information. The practice resulting from the strategy of
evaluation and promotion of pedagogical quality (APQP) in the ISCE seeks to be based on procedures associated to
learning processes and environments. It aims to be motivating for all teaching staff, non-teaching staff, students and
partner entities and to be able to involve them in work related to quality. To this end, the following were assumed as
Fundamental Principles: The APQP must be well integrated and firmly articulated with the institution's management
and management mechanisms; The APQP shall generate the information necessary for the fulfillment of its purposes
and shall ensure that the information is analyzed and disseminated in an appropriate manner; The APQP should be
able to contemplate procedures so that the use of the obtained knowledge, orient the taking of measures for the
development and institutional improvement; APQP should be monitored internally and developed or corrected
whenever necessary. In view of the above, the ISCE Community was offered the challenge of participating and helping
to build a continuous improvement system, a fundamental guarantor for APQP-ISCE. Presented in this format, the
pillars of the strategy of continuous evaluation were defined: Policy and Quality Objectives; Quality Guarantee of the
Training Offer; Promotion of Quality in Student Learning; Qualifying Management of Human Resources; Resource
Management and Support Services; Reliability of Information Systems; Public Disclosure of Results; Incentive to
Continuous Research Practices; External Collaboration, Interinstitutional and Local Environment and Incentive and
Evaluation to Internationalization Initiatives. The Office of Evaluation and Quality Promotion (created in 2010/2011) is
the visible face of the commitment made in the mobilization of the ISCE Community for the construction of an
Organizational Culture of Knowledge and Quality, shared by all and with the active participation of students, teachers,
non-teaching collaborators, external partners, national and transnational, and has the mission of permanently
reinforcing the quality of ISCE's Education and Research Community in different modalities and contexts, developing
an open and democratic framework shared by students, teachers and institutional partners, in compliance with the
national and international reference requirements for the sector.

 The objectives of the GAPQ are to contribute to the continuous improvement of pedagogical quality; continuous
assessment of teaching models, conditions and performance; promote a culture of institutional evaluation; integrate
quality benchmarks and benchmarks for HEIs; open spaces to the Community of Teaching for innovation in the
practices, improvement in the processes, satisfaction of the needs of students, teachers, collaborators and external
partners. The level of implementation and development of the GAPQ is monitored through an annual monitoring report
prepared by the Office of Evaluation and Quality and presented to the Scientific and Pedagogical Technical Councils
with the following sections: a) Documentation related to the evaluation of pedagogical quality Pedagogical -
TEACHERS and STUDENTS Assessment Questionnaire Evaluation of the Performance of Teaching Staff of the Higher
Institute of Educational Sciences and of the Support to the Cycles of Studies (Regulation of Evaluation of the
Performance of Non-Teaching Personnel of the Higher Institute of Educational Sciences). b) Assessment /
accreditation process review by the A3ES and other certification / accreditation activities of courses - strengths,
weaknesses, opportunities, constraints, proposals for improvement; c) Analysis of the process of application of
biannual Pedagogical Surveys to students, teachers and heads of curricular units; d) Analysis of the process of
elaboration of the annual reports of evaluation of the courses; e) Other activities within the GAPQ. The annual activity
plans and reports of the Institute, which establish the relationship between the institutional functioning and the axes of
the Strategic Plan, as well as the monitoring of the achievement of established goals, are also additional forms of
evaluation and follow-up. The quality assurance system is ensured with the involvement of the different management



bodies and public participation spaces (internal and external). The reliability of information systems is guaranteed
through the implementation of mechanisms to collect data on the needs and expectations of the educational
community regarding the quality of the training and services offered, and all the information is available on the
academic platform, in the Quality space and on the ISCE website. The organization of the quality assurance system
includes different bodies and services, focusing on the core processes of the institutional mission, namely: education
(design and approval of training provision, student-centered teaching and learning, admission, progression,
recognition and certification, and continuous monitoring and periodic review of courses). Research and development
(policy and conditions of promotion of R & D practices, links between teaching and research, the economic value of
knowledge, projects and publications). Extension (interinstitutional and community collaboration, internationalization).
The Quality Manual is reviewed annually by the GAPQ, or whenever any change occurs that makes it inappropriate and
is approved by the ISCE President, after consultation with the academic bodies and the institution. Any changes to
your content will require a new version. The changes resulting from a revision of the QM will be recorded, thus
ensuring traceability.

 
7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

A equipa é composta por: 
 - Diretor(a) de Departamento e Comissão de Coordenação/Coordenador(a) do CE. 

- Representante do pessoal docente; Representante do pessoal de apoio aos Ciclos de Estudo.
 - Representante dos estudantes.

 - Diretora do GAPQ, Técnico Superior e Consultor externo.
 A comissão de coordenação no cumprimento do regulamento de competências reúne com os docentes de modo a

procederem sempre que é científica e pedagogicamente justificável à atualização dos conteúdos programáticos. Estas
tomadas de decisão contemplam os dados resultantes das avaliações das diversas UC`s realizadas pelo GAPQ. As
propostas de melhorias são analisadas nas reuniões de Dep. e levadas ao CTC e ao CP. Os planos e relatórios anuais
de atividades do Dep. de Educação estabelecem a relação entre o funcionamento institucional e os eixos do Plano
Estratégico, assim como a monitorização do cumprimento das metas estabelecidas, constituem também formas
adicionais de avaliação e acompanhamento.

 
7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality
assurance mechanisms of the study programmes. 

The team consists of:
 - Director of Department and Commission of Coordination / Coordinator of the SC.

 - Representative of teaching staff; Personnel representative in support of SC.
 - Student representative.

 - Director of GAPQ, Superior Technical and External Consultant.
 The coordination committee in compliance with the competences regulation meets with the teachers in order to

proceed whenever it is scientifically and pedagogically justifiable to update the syllabus contents. These decision-
making take into account the data resulting from the evaluations of the various UC's carried out by the GAPQ. The
proposals for improvements are analyzed in the meetings of Department. And taken to the CTC and the CP. The plans
and annual reports of activities establish the relationship between the institutional functioning and the axes of the
Strategic Plan, as well as the monitoring of the fulfillment of the established goals, also constitute additional forms of
evaluation and follow-up.

 
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente
atualização e desenvolvimento profissional. 

A ADPD é realizada trianualmente através do Conselho de Coordenação da Avaliação do Pessoal Docente e validada
pelo CTC. O procedimento enocntra-se descrito no Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do
ISCE, disponível no site. A avaliação do desempenho releva para a contratação por tempo indeterminado dos
professores adjuntos; renovação dos contratos dos docentes e para efeitos de alteração do posicionamento
remuneratório. O ISCE dispõe de um plano de formação avançada dos docentes para o ciclo de estudos apoiando o
desenvolvimento contínuo dos seus docentes e estimulando a formação contínua. 

 Sem prejuízo da avaliação formal trianual é feita a monitorização do desempenho docente na componente pedagógica
(atividade letiva) no final de cada semestre letivo através da analise as relatórios do QAPQ, designadamente das
respostas ao Questionário Avaliação Qualidade Pedagógica –ALUNOS e ao Questionário Avaliação Qualidade
Pedagógica –DOCENTES.

 
7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and
professional development. 

The ADPD is held every three years through the Coordination Council for Teacher Evaluation and validated by the CTC.
The procedure is described in the ISCE Teaching Staff Performance Evaluation Regulation, available on the website.
The evaluation of the performance depends on the contracting for an indefinite period of the adjunct professors,
renewal of the teachers' contracts and for the purpose of changing the remuneration position. ISCE has an advanced
training plan for teachers for the study cycle, supporting the continuous development of their teachers and stimulating
further training.

 Without prejudice to the formal three-year evaluation, the teacher's performance in the pedagogical component
(learner activity) is monitored at the end of each academic semester through the analysis of the QAPQ reports, namely
the answers to the Pedagogical Quality Assessment Questionnaire -ALUNOS and the Pedagogical Quality Assessment
Questionnaire -DOCENTS.

 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.



<sem resposta>

 
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

 A ADPND é realizada anualmente através do GAPQ em concertação com a Diretora de Recursos Humanos do ISCE.
Este procedimento respeita a verificação periódica e comparativa da evolução da prestação de cada funcionário e tem
como objetivos: dar feedback ao colaborador acerca do seu desempenho, definir estratégias de formação e melhoria e
analisar as possibilidades de progressão na carreira.

 No processo de Avaliação de Desempenho do colaborador são utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de
Autoavaliação de Desempenho; Ficha de Avaliação de Desempenho e a Entrevista de Avaliação. Do ponto de vista da
instituição, as avaliações de desempenho são uma mais valia para a qualidade do serviço prestado aos clientes da
organização, internos e externos, dado que, a partir destas, é possível planear a progressão dos colaboradores na
empresa e o plano de formação profissional, o que é uma motivação acrescida para estes melhorarem o seu
desempenho, diminuírem o absentismo e serem mais assíduos.

 
7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional
development.

 The ADPND is held annually through the GAPQ in consultation with the Director of Human Resources of ISCE. This
procedure respects the periodic and comparative verification of the evolution of the performance of each employee
and aims to: give feedback to the employee about his performance, define strategies for training and improvement and
analyze the possibilities of career progression.

 In the process of Evaluation of Performance of the employee the following instruments are used: Performance Self
Assessment Report; Performance Assessment Sheet and the Evaluation Interview. From the institution's point of view,
performance evaluations are an added value to the quality of service provided to the organization's internal and
external clients, since, from these, it is possible to plan the progression of employees in the company and the training,
which is an increased motivation for them to improve their performance, decrease absenteeism and be more
assiduous.

 
7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 Balanço dos processos de avaliação/acreditação pela A3ES e de outras atividades de certificação/acreditação de
cursos – pontos fortes, pontos fracos, oportunidades, constrangimentos, propostas de melhoria.

 Destacam-se as reuniões com a comissão de coordenação, professores, alunos e ex alunos
 organizados pelos Departamentos, a fim de identificar os pontos fortes e fracos e sugestões para a melhoria do

funcionamento científico e educacional do curso.
 Em resultado destas avaliações foram desenvolvidas, nos últimos anos, ações de formação de curta duração

(certificadas pelo CCPFC) nas diferentes áreas da docência – educação literária, educação matemática, educação em
ciências, utilização de ferramentas digitais, educação artística, gestão curricular, avaliação educacional, Movimento da
Escola Moderna, Iniciação à Leitura e Escrita” e “Perfil do Aluno do Século XXI”– com articulação entre conferências,
debates e workshops.

 
7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.

 Assessment / accreditation processes balance by the A3ES and other certification / accreditation activities of courses -
strengths, weaknesses, opportunities, constraints, proposals for improvement.

 Special mention should be made of meetings with the coordination committee, teachers, students and alumni
 organized by the Departments in order to identify the strengths and weaknesses and suggestions for improving the

scientific and educational functioning of the course.
 As a result of these evaluations, in recent years, short-term training actions (certified by the CCPFC) have been

developed in the different areas of teaching - literary education, mathematics education, science education, use of
digital tools, art education, curriculum management, evaluation educational, Modern School Movement, Reading and
Writing Initiation "and" Profile of the "21st Century Student "- with articulation between conferences, debates and
workshops.

 

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Os objetivos definidos para o ciclo de estudos estão ajustados ao perfil de competências dos estudantes, futuros
educadores e futuros professores. Estes são coerentes com a missão e a estratégia da instituição. Os meios de
divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos são eficazes.   

 - Existência de uma estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudos, incluindo a sua aprovação, revisão e
atualização dos conteúdos programáticos e distribuição do serviço docente.   

 - Auscultação de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o processo de
ensino/aprendizagem e a sua qualidade.   

 - Existência de um GAPQ com mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos. 
- Eficácia de Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.   

 



- As instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos são adequadas.   
 - Os equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos são adequados.   

 - O ciclo de estudos dispõe de várias parcerias internacionais e nacionais.   
 - Existência de procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos e o seu

relacionamento com o tecido empresarial e o sector público.   
 - Elevado número de docentes em tempo integral na instituição e com uma ligação à mesma por um período superior a

três anos.   
 - Maioria dos docentes com grau de doutor e alguns docentes com o título de especialista.   

 - Os docentes do ciclo de estudos não doutorados têm o grau de mestre (pré Bolonha).   
 - Existência de procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente

atualização.   
 - O pessoal não docente encontra- se em tempo integral, tem experiência e é qualificado.   

 - Existência de procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente e cursos de formação avançada.   
 - Ocorrência de discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de

melhoria.
 - Promoção de medidas para a integração dos estudantes na comunidade académica. 

- Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem. 
- O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica. 
- A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS. 
- Frequência de unidades curriculares isoladas, nomeadamente, Supervisão Pedagógica I e Supervisão Pedagógica II,
por parte de Orientadores Cooperantes na orientação na iniciação à Prática Profissional em diversas escolas e
agrupamentos cooperantes protocolados com o ISCE. 

 - Participação de orientadores cooperantes e professores de escolas e agrupamentos cooperantes protocolados com
o ISCE em congressos, seminários e ações de formações promovidos pelo ciclo de estudos.

 
 
8.1.1. Strengths 

- The objectives defined for the study programme are adjusted to the skills profile of students. These are consistent
with the mission and strategy of the institution. The means to disclosure objectives to teachers and students involved
in the course of study are effective.   

 - Existence of an organizational structure responsible for the study programme, including its approval, revision and
updating of the syllabus and distribution of teaching service.   

 - Auscultation of teachers and students in decision making processes that affect the teaching / learning process and its
quality.   

 - Existence of a GAPQ with quality assurance mechanisms for the study programme.   
 - Procedures for effective information gathering, monitoring and periodic evaluation of the course.   

 - The facilities for/used by study programme are appropriate.   
 - Equipment and materials for/used by the study programme are appropriate.   

 - The study programme has several national and international partnerships.   
 - Procedures are defined to promote inter institutional cooperation in the study programme and its relationship with the

privet and the public sectors.   
 - High number of full time teachers in the institution and with a connection to it for a period exceeding three years.   

 - Majority of teachers with doctoral degree and some teachers with the title of specialist.   
 - Non doctored teachers of the study programme have a master's degree (pre Bologna).   

 - There are assessment procedures of teaching staff and measures for its continuous updating.   
 - The non teaching staff is full time, has experience and is qualified.   

 - There are assessment procedures for teaching staff and advanced training courses.   
 - Discussion occurrence and use of evaluation results of the study programme in the definition of improvement

actions.
 - Promotion of ways for the integration of students in the academic community.   

 - Use of the results of satisfaction surveys of students in improving the teaching / learning process.   
 - The curriculum ensures the integration of students in scientific research.   

 - The average workload required for students corresponds to the estimated ECTS.   
 - Frequency of isolated curricular units, namely Pedagogical Supervision I and Pedagogical Supervision II, by teacher

trainers partners in the orientation of Supervised Teaching Practice in several schools and groups os schools partners
of the ISCE.   

 - Participation of teacher trainers partners in the orientation of Supervised Teaching Practice in several schools and
groups os schools partners of the ISCE at conferences, seminars and formative actions promoted the study
programme.

 
8.1.2. Pontos fracos 

1 - Participação moderada de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão que afetam o processo de
ensino/aprendizagem e a sua qualidade. Em particular, os resultados dos inquéritos de satisfação aplicados aos
estudantes revelam uma participação moderada. 
2   Produção científica ainda insuficiente. Reduzido número de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em
revistas científicas.

 3   Mobilidade internacional reduzida.
 4   Dificuldades de comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão. 

 5   Dificuldade de integração na comunidade académica por parte dos trabalhadores estudantes. 
 6   Constrangimentos, por parte dos estudantes trabalhadores, face a uma estrutura curricular que corresponde aos

princípios do Processo de Bolonha.

 
8.1.2. Weaknesses 



1   Moderate participation of teachers and students in decision making processes that affect the teaching / learning
process and its quality. In particular, the results of satisfaction surveys applied to students reveals a moderate
participation.

 2   Low number of scientific production. Few publications of the faculty of the study programme in scientific journals. 
 3   Reduced international mobility.

 4   Difficulties in the engagement of some part time teachers in extension activities. 
 5   Difficulties in integration of the academic community by student workers. 

 6   Constraints on the part of student workers regarding a curricular structure that corresponds to the principles of the
Bologna Process.

 
8.1.3. Oportunidades 

- Disponibilização por parte do GAPQ de indicadores de qualidade para o ciclo de estudos conducentes à introdução
de melhorias.   

 - Motivação de docentes e estudantes relativamente à sua participação nos processos de tomada de decisão que
afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade. 

 - Aprofundamento das várias parcerias nacionais e internacionais de que beneficia o ciclos de estudos, bem como das
relações com o tecido empresarial.   

 - Existência de grande número de doutorados e professores especialistas, o que permite o desenvolvimento das linhas
de investigação definidas pelo CI- ISCE.  

 - Intensificação da mobilidade internacional de estudantes, ao abrigo do programa de mobilidade ERASMUS +.   
 - Promoção de medidas de integração dos estudantes na comunidade académica.   

 - Promoção de medidas para a integração dos docentes em tempo parcial nas atividades de extensão.   
 - Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem.

 - Aumento da publicação em revistas científicas por parte do corpo docente. 
 - Adoção de novos recursos que possibilitem aos estudantes trabalhadores melhorar a adequação aos princípios do

Processo de Bolonha.
 

 
8.1.3. Opportunities 

- Provision by the GAPQ of quality indicators for the study programme leading to improvement.   
 - Motivation of teachers and students for their participation in decision making processes that affect the teaching /

learning process and its quality.   
 - Deepening the various national and international partnerships that benefit the study programme, as well as relations

with other organizations.   
 - Existence of large number of doctoral and specialist teachers, allowing the development of research lines defined by

the CI ISCE.   
 - Intensification of international student mobility, under the ERASMUS + program.   

 - Promotion ways of student integration in the academic community. 
 - Promotion ways for the integration of part time teachers in extension activities.   

 - Use of the results of satisfaction surveys of students in improving the teaching / learning process.   
 - Increased publication in scientific journals by faculty.   

 - Adoption of new features that enable working students adaptation to the principles of Bologna Process.

 
8.1.4. Constrangimentos 

- Heterogeneidade dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos no que diz respeito aos níveis de ensino e
percursos profissionais.   

 - Algumas medidas de melhoria propostas pelo GAPQ podem implicar investimentos avultados de difícil execução em
tempos de constrangimentos económicos.   

 - Dificuldades em consciencializar docentes e estudantes para a importância da sua participação nos processos de
tomada de decisão que afetam a qualidade do ensino/aprendizagem, nomeadamente através da resposta atempada
aos questionários de satisfação.

 - Apesar da adoção de novos recursos que possibilitem aos estudantes trabalhadores melhorar a adequação aos
princípios do Processo de Bolonha existem impossibilidades formais resultantes da sua atividade profissional.

 - A publicação em revistas científicas é um processo moroso e que exige tempo para maturação e reflexão.   
 - O aumento do impacto das atividades promovidas no âmbito do ciclo de estudos, nomeadamente, congressos,

jornadas, seminários e ações de formação seria favorecido pela existência de um maior número de estudantes.
 

 
8.1.4. Threats 

- Diversity of the students involved in the study programme regarding the work in different levels of education and
different career paths.

 - Some improvement measures proposed by GAPQ can involve large investments difficult to perform in important
economic constraints times.   

 - Difficulties in teachers and students awareness aware for the importance of their participation in decisionmaking
processes that affect the quality of teaching / learning, including the timely response to the questionnaires of
satisfaction.   

 - Despite the adoption of new features that enable student workers to improve adaptation to the principles of Bologna
Process there are formal impossibilities arising from their professional activities.   

 - Publication in scientific journals is a slow process that requires time for maturity and reflection.   
 - Increasing the impact of the activities promoted in the study programme, namely, conferences, workshops, seminars

and training activities would be improved by the existence of a greater number of students.

 



8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1   Organização de seminários de sensibilização para a participação em processos de tomada de decisão que afetem a
qualidade do ensino e da aprendizagem, com vista a uma maior adesão às respostas aos inquéritos de satisfação.

 2   Comparação dos indicadores disponíveis com os de outros ciclos de estudos de instituições parceiras. 
 3   Estímulo da produção científica através da atribuição de pontuação que reverta positivamente na avaliação de

desempenho dos docentes. 
 4   Estímulo da mobilidade internacional através da atribuição de pontuação que reverta positivamente na avaliação de

desempenho dos docentes. 
 5   Reforço do comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão, através da sua

sensibilização para as diferentes funções do professor do ensino superior politécnico. 
 6   Organização de atividades de complemento curricular em horários que permitam a participação dos trabalhadores

estudantes. 
 7   Introdução de novos recursos que permitam aos trabalhadores estudantes melhorar a adequação do trabalho que

desenvolvem a uma estrutura curricular assente nos princípios do processo de Bolonha.

 
8.2.1. Improvement measure 

1   Organization of awareness seminars for participation in decision making processes that affect the quality of teaching
and learning, with a view to greater adherence to responses to satisfaction surveys. 

 2   Comparison of indicators available regarding the study programmes of the other partner institutions. 
 3   Encouragement of scientific production through the points allocation in the teachers perfomance

 assessment. 
 4   Stimulation of international mobility through the points allocation in the teachers perfomance assessment. 

 5   Strengthening the commitment of some part time faculty in extension activities through its awareness of different
teacher functions of the polytechnic. 

 6 Extra curricular activities Organisation that allow the participation of student workers.
 7   Introduction of new features that enable student workers to improve the adequacy of their work to a curriculum

based on the principles of the Bologna process.
 

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

1 - Prioridade alta; seis meses.
 2 - Prioridade alta; seis meses.
 3 - Prioridade alta; dois anos.

 4 - Prioridade alta; dois anos.
 5 - Prioridade alta; dois anos.
 6 - Prioridade média; um ano.
 7 - Prioridade alta; um ano

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

1   High priority; Six months
 2   High Priority; Six months. 

 3   High priority; Two years.
 4   High priority; Two years. 
 5   High priority; Two years.
 6  Medium Priority; A year.

 7  High priority; A year.

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

1 Aumento percentual da participação de docentes e alunos nos processos de tomada de decisão e da sua adesão às
respostas aos inquéritos de satisfação. 
2  Análise comparativa dos indicadores disponíveis com os de outros ciclos de estudos de instituições parceiras. 

 3  Aumento da produção científica. 
 4  Aumento da mobilidade internacional.

 5  Evidências de melhoria do comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão. 
 6  Aumento da participação dos trabalhadores estudantes em atividades de complemento curricular. 

7  Utilização de novos recursos para melhorar a adequação dos trabalhadores estudantes à estrutura curricular
assente nos princípios do processo de Bolonha.

 
9.1.3. Implementation indicators 

1  Percentage increase of teachers and students participation in decision making processes and their greater enrolment
in satisfaction surveys. 

 2 Comparative analysis of available indicators with other study programmes of partner institutions. 
 3  Increase scientific production. 

 4  Increase international mobility. 
 5  Evidence of improving the involvement of some part time teachers in extension activities. 

 6 Increase student workers participation in extra curricular activities. 
 



7 Use of new features to improve the adequacy of working students to a curriculum based on the principles of the
Bologna process.

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
<sem resposta>

 
8.2.1. Improvement measure 

<no answer>

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

<sem resposta>

 
8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 

<no answer>

 
9.1.3. Indicadores de implementação 

<sem resposta>

 
9.1.3. Implementation indicators 

<no answer>

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

 
9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 

<no answer>

 

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

 
9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos - -

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>



 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III -

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


