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ACEF/1718/0125362 — 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/1112/25362

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2013-09-30

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._Ponto 2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior. PT EN.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.
1) Foram alteradas as UC de Inglês Aplicado (substitui a UC de Língua e Cultura Inglesa), Metodologia da Investigação
Científica (substitui a UC de Métodos Quantitativos), Informática Aplicada e Anatomofisiologia. 

2) Procedeu-se à revisão do nº de ECTS e horas de contacto das UCs de Organização e Gestão das Atividades Físicas
(3 ECTS - 40 horas), Avaliação e Prescrição do Exercício (6 ECTS - 60 horas) e Gestão do Desporto (apenas na Opção 2
–6 ECTS - 60 horas, mantendo-se, na Opção 1, 3 ECTS - 40 horas.

3) No 1º e 2º anos - incluem-se já as UCs de Futsal, Metodologia da Investigação Científica, Pedagogia do Desporto e
Nutrição e Suplementação, sustentadas por uma etapa natural de atualização e evolução do ciclo de estudos.

4) Introdução das UCs “Estágio em Modalidade Desportiva I e II” que resulta em 800 horas de tempo de trabalho total
na Componente Estágio, respondendo ao imposto pela conjugação do DL 248-A/2008 com o Desp. 5061/2010 e com o
PNFT (Lei 40/2012 de 28 de Agosto).

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
1) The UC of Applied English (replaced the UC of English Language and Culture), Scientific Research Methodology
(replaces UC of Quantitative Methods), Applied Informatics and Anatomophysiology were changed.
2) The number of ECTS and contact hours of Physical Activity Organization and Management (3 ECTS - 40 hours),
Exercise Evaluation and Prescription (6 ECTS - 60 hours) and in Option 2 -6 ECTS - 60 hours, with Option 1 remaining 3
ECTS - 40 hours.
3) In the 1st and 2ndyears - Futsal UCs, Scientific Research Methodology, Pedagogy of Sports and Nutrition and
Supplementation are already included, supported by a natural stage of updating and evolution of the study cycle.
4) Introduction of the "Internship in Sport Modality I and II" that results in 800 hours of total work time in the Stage
Component, responding to the tax by the conjugation of DL 248-A / 2008 with Legislative Order 5061/2010 and with the
PNFT (Law 40/2012 of August 28).

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 à estrutura curricular e, consequentemente, ao plano de estudos decorreram do constante processo de
maturação e reflexão sobre a organização e o funcionamento do ciclo de estudos, no sentido da promoção da sua
qualidade técnica, científica e pedagógica.
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A nova estrutura e plano não modificaram os objetivos do curso, a natureza científica ou a designação do ciclo de
estudos, tendo contribuído tão-somente para uma maior coerência entre as diferentes componentes de formação e a
organização e gradação curriculares. 

As alterações introduzidas possibilitaram a aproximação do plano de estudos do curso à legislação e,
simultaneamente, permitiram maior adequação às crescentes exigências do mercado de trabalho em ciências do
desporto

De facto, o novo plano de estudos pretendeu, também, dar cumprimento às indicações do Instituto Português do
Desporto e Juventude (IPDJ), no que concerne ao Programa Nacional de Formação de Treinadores (equivalência a
Graus de treinador desportivo), nas modalidades de Futebol, Futsal, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Atletismo e
Natação.
Em decorrência do exposto anteriormente, o curso apresenta um tronco comum, constituído pelos 4 primeiros
semestres, derivando numa divisão do percurso formativo em duas opções nos 5º e 6º semestres (Opção 1 ou Opção
2). Assim:

1) Opção 1: 
Criou-se um percurso curricular na linha do plano de estudos anterior, isto é, sem a componente de estágio
obrigatória, valorizando-se a aquisição de competências gerais na área científica da Educação Física e Desporto. 
2) Opção 2:
Criou-se um percurso de formação adequado ao atual quadro legal da obtenção da Cédula de Treinador de Desporto,
em que, segundo a lei (alínea a, do art.6º, da Lei Nº40/2012 de 28 de Agosto), a formação académica constitui uma das
vias para a obtenção de Grau de Treinador. 

Desta forma, no 5ºsemestre, referente exclusivamente à opção 2, o aluno frequentará a UC de “Metodologia do Treino
Desportivo – Modalidade Individual” ou “Metodologia do Treino Desportivo – Modalidade Coletiva”, em função da
modalidade que selecionar para realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio em Modalidade
Desportiva II”. Isto é, os alunos que optarem por realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio
em Modalidade Desportiva II” nas modalidades de Futebol, Futsal, Basquetebol, Andebol ou Voleibol, terão de realizar
obrigatoriamente a UC de “Metodologia do Treino Desportivo – Modalidade Coletiva”. Ao invés, os alunos que optarem
por realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio em Modalidade Desportiva II” nas
modalidades de Atletismo ou Natação, terão de realizar obrigatoriamente a UC de “Metodologia do Treino Desportivo –
Modalidade Individual”. 

Este plano de estudos encontra-se em funcionamento desde o ano letivo 2013/2014 (inclusive), conforme Aviso nº
15375/2013, publicado na 2ª Série do DR, de 18/12.

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
The changes to the curricular structure and, consequently, to the syllabus stemmed from the constant process of
maturation and reflection on the organization and functioning of the study cycle, in the sense of promoting its
technical, scientific and pedagogical quality.
The new structure and plan did not change the objectives of the course, the scientific nature or the designation of the
study cycle, and only contributed to a greater coherence between the different training components and the curricular
organization and gradation.
The changes introduced made it possible to bring the study plan closer to the law and, at the same time, made it
possible to better adapt to the growing demands of the labour market in sports sciences
In fact, the new syllabus was also intended to comply with the indications of the Portuguese Institute of Sports and
Youth (IPDJ), regarding the National Training Program of Coaches (equivalence to Degrees of sports coach), in the
modalities of Football Futsal, Handball, Basketball, Volleyball, Athletics and Swimming.
As a result of the above mentioned, the course has a common core, consisting of the first 4 semesters, resulting in a
division of the training course into two options in the 5th and 6th semesters (Option 1 or Option 2). Like this:
1) Option 1:
A curricular course was created in the previous syllabus, that is to say, without the obligatory training component,
valuing the acquisition of general competences in the scientific area of Physical Education and Sport.
2) Option 2:
A training course was created , being thus appropriate to the current legal framework for obtaining the Sports Coach
Card, in which, according to the law (Article 6, point a, of Law No. 40/2012 of August 28), academic training is one of
the ways to obtain a Coach Degree.
Therefore, in the 5th semester, referring exclusively to option 2, the student will attend the UC "Methodology of Sports
Training - Individual Mode" or "Methodology of Sports Training - Collective Mode", depending on the modality that you
select to perform the "Internship in Sport Modality I "and" Internship in Sport Modality II ". That is, students who
choose to perform the "Internship in Sport Modality I" and "Internship in Sport Mode II" UCs in the modalities of
Football, Futsal, Basketball, Handball or Volleyball, will have to perform the UC of "Methodology of Sports Training -
Collective Mode ". On the other hand, students who choose to participate in the "Internship in Sport Modality I" and
"Internship in Sport Mode II" in the Athletics or Swimming modalities will have to perform the UC "Sports Training
Methodology - Individual Mode".
This study plan has been in operation since the academic year 2013/2014 (inclusive), according to Notice no.
15375/2013, published in the 2nd Series of the DR, of 18/12.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)
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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.
No sentido de proporcionar melhores condições de prática aos alunos do Ciclo de Estudos, o ISCE estabeleceu duas
parcerias estratégias, designadamente com a Câmara Municipal de Odivelas e com um clube desportivo do mesmo
concelho.
Desta forma, o ISCE passou a poder utilizar o Pavilhão Multiusos de Odivelas, nomeadamente a nave 1 e 2 com
potencial para a prática do Futsal, Andebol, Basquetebol, Desportos de Raquete, Desportos de Combate e Patinagem.

Com a parceria estabelecida com o Clube de Futebol Metodologia TOCOF, o ISCE passou a ter disponível um campo
de futebol, com relva sintética, sito na freguesia da Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

Acreditamos que o estabelecimento destas duas parcerias se constituíram como uma mais valia na promoção da
qualidade da lecionação das modalidades desportivas do ciclo de estudos.

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
In order to provide better conditions of practice for students in the Cycle of Studies, ISCE has established two strategic
partnerships, namely with the Municipality of Odivelas and with a sports club of the same municipality.
In this way, ISCE started to use the Multipurpose Sport Facility of Odivelas, namely the central naves 1 and 2 with the
potential to practice Futsal, Handball, Basketball, Racquet Sports, Combat Sports and Skating.

With the partnership established with the Football Club Methodology TOCOF, ISCE has now available a soccer field,
with synthetic turf, located in the parish of Póvoa de Santo Adrião, Odivelas municipality.

We believe that the establishment of these two partnerships constituted an added value in promoting the quality of the
teaching of the sports modalities of the study cycle.

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.
Desde o processo de avaliação anterior, o ISCE objectivou o estabelecimento de parcerias nacionais, com entidades
desportivas de referência no que ao contexto das Ciências do Desporto diz respeito. De facto, o ISCE assume a
necessidade de manter um contacto estreito entre o contexto académico e o mercado de trabalho, procurando dotar
os seus alunos de melhores competências profissionais. Assim, com o intuito de cumprir com este desiderato, o ISCE
promoveu parcerias com as seguintes instituições:

- Benfica LAB, com a qual vem realizando trabalho de investigação ao nível do desporto de formação e de alto
rendimento que tem culminado com a publicação de artigos em revistas de revisão por pares. Adicionalmente, passou
o ISCE a dispor da possibilidade de utilizar as instalações do Caixa Futebol Campus, em períodos previamente
definidos;

- Sporting Clube de Portugal, com o qual têm sido realizadas Jornadas Técnico Científicas na modalidade de futsal.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
Since the previous evaluation process, the ISCE has brought into practice the establishment of national partnerships,
with sporting entities of reference in the context of Sport Sciences. In fact, ISCE assumes the need to maintain a close
contact between the academic context and the labour market, seeking to provide its students with better professional
skills. Thus, in order to comply with this desirability, ISCE has promoted partnerships with the following institutions:

- Benfica LAB, with which it has been carrying out research work at the level of training and high-performance sports
that has culminated in the publication of articles in peer review journals. In addition, ISCE has been given the
possibility of using “Caixa Futebol Campus” facilities, in previously defined periods;

- Sporting Clube de Portugal, with which Scientific Technical Days have been held concerning futsal. 

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
<no answer>
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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.
O crescente número de alunos a optar pelo ramo de estágio (opção 2), bem como a necessidade de encontrar
constantemente melhores locais de prática supervisionada, reclamaram do ISCE a capacidade de estabelecer novos
protocolos de estágio.
Deste modo, destacam-se as seguintes entidades:
- Benfica LAB - Sport Lisboa e Benfica;
- Real Sport Clube;
- Sporting Clube de Portugal;
- Federação Portuguesa de Basquetebol;
- Associação de Basquetebol de Lisboa.

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
The growing number of students opting for Sport Internship I and II internships (option 2), as well as the need to
constantly find better places of supervised practice, have claimed from ISCE the ability to establish new internship
protocols.
In this way, the following entities stand out:
- Benfica LAB - Sport Lisboa e Benfica;
- Real Sport Club;
- Portugal Sporting Club;
- Portuguese Basketball Federation;
- Lisbon Basketball Association.

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 Física e Desporto

1.3. Study programme.
Physical Education and Sport Degree

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Licenciatura em EFD - ISCE - Plano 2013.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Educação Física e Desporto

1.6. Main scientific area of the study programme.
Physical Education and Sport

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). 

813

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. 

729
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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. 

N/A

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.
90

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

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
1. Regime Geral de Ingresso - Concursos Institucionais - Detentores do ensino Secundário ou equivalente e
aprovação, concretizada através de exames de ensino secundário, em uma das seguintes provas de ingresso: 02 -
Biologia e Geologia; 17 - Matemática Aplicada às Ciências Sociais; 18 - Português.
Podem ainda candidatar-se estudantes titulares de cursos não portugueses legalmente equivalentes ao ensino
secundário português; as provas de ingresso podem ser substituídas por exames finais de disciplinas daqueles
cursos, nos termos do disposto no artigo 20.º-A do Decreto-Lei n.º 296-A/98, atualizado pelo D.L n.º 90/2008.
2. Regime Especial de Ingresso - D.L. 393-A/99 e Portaria nº 854-B/99 
2.1 Concurso Especial para titulares de Cursos Superiores, Cursos Médios ou de um Curso de Esp.Tecnológica
2.2. Maiores de 23 Anos - D.L. No. 64/2006 
3. Concursos Especiais - D.L. 393-B/99 e Portaria nº 854-A/99
4. Reingresso, mudança de curso e transferência - Portaria nº. 401/2007

1.11. Specific entry requirements.
1. The general admission - Institutional admission applications - Holders of Secondary education certification or
equivalent, achived to national examinations in secondary education, in one of the following admission exams: 02 -
Biology and Geology, 17 - Mathematics applied to Social Sciences, 18 - Portuguese.
Students may also apply if in hold of courses not legally equivalent to the Portuguese education system. The
admission exams may be substituted for those final exams courses of disciplines, under Article 20-A of D. L. N. 296-
A/98 updated by DL No 90/2008.
2. Special Entry Scheme - Ordinance No. 854-A/99
2.1 Special contest for holders of Superior Degrees, Middle Courses or Courses of Technology especiality
2.2. Over 23 years - D.L. nº 64/2006
3. Special Contests - D.L. 393-B/99 and Ordinace No. 854-A/99
4. Re-entry, transfer and change of course - Ordinance No. 401/2007

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
Regime diurno e regime pós-laboral

1.12.1. If other, specify:
Course in daytime and in after working

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Instituto Superior de Ciências Educativas - ISCE
Rua Bento de Jesus Caraça, 12 - Serra da Amoreira 2620-379 Ramada PORTUGAL

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

Ñão aplicável.

1.15. Observations.
Not applicable.

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):
Opção 1: Criou-se um percurso curricular na linha do plano de
estudos anterior, isto é, sem a componente de estágio obrigatória,
valorizando-se a aquisição de competências gerais na área científica
da Educação Física e Desporto.

Option 1: A curricular course was created in the previous syllabus, that
is to say, without the mandatory trainee component, valuing the
acquisition of general competences in the scientific area of Physical
Education and Sport.

Opção 2: Criou-se um percurso de formação adequado ao atual
quadro legal da obtenção da Cédula de Treinador de Desporto, em
que, segundo a lei (alínea a, do art.6º, da Lei Nº40/2012 de 28 de
Agosto), a formação académica constitui uma das vias para a
obtenção de Grau de Treinador.

Option 2: A training course was created that is appropriate to the
current legal framework for obtaining the Sports Coach Card, in which,
according to the law (Article 6, paragraph a, of Law No. 40/2012 of
August 28) the academic formation constitutes one of the ways to
obtain Degree of Coach.

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

2.2. Estrutura Curricular - Percurso formativo no 3º ano (5º e 6º semestres), divide-se em duas opções (Opção 1 e Opção
2).

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Percurso formativo no 3º ano (5º e 6º semestres), divide-se em duas opções (Opção 1 e Opção 2).

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Training course in 3rd year (5th and 6th semesters), is divided into two options (Opt. 1 and Opt. 2)

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*

Educação Física e Desporto (Opção 1
e 2) EFD 147 0

Biologia e Saúde (Opção 1 e 2) BS 21 0
Matemática (Opção 1 e 2) M 3 0
Língua Estrangeira (Opção 1 e 2) LE 3 0
Informática (Opção 1 e 2) I 3 0
Metodologia da Investigação (Opção
1 e 2) MI 3 0

(6 Items)  180 0

2.3. Observações

2.3 Observações.
A opção 1 e 2 têm as mesmas áreas científicas e créditos associados, pelo que o quadro constante do ponto 2.2.2.
aplica-se a qualquer uma das duas opções.

O curso apresenta um tronco comum, constituído pelos 4 primeiros semestres, derivando numa divisão do percurso
formativo em duas opções nos 5º e 6º semestres (Opção 1 ou Opção 2). Assim:
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1) Opção 1:
Criou-se um percurso curricular na linha do plano de estudos anterior, isto é, sem a componente de estágio
obrigatória, valorizando-se a aquisição de competências gerais na área científica da Educação Física e Desporto.
2) Opção 2:
Criou-se um percurso de formação adequado ao atual quadro legal da obtenção da Cédula de Treinador de Desporto,
em que, segundo a lei (alínea a, do art.6º, da Lei Nº40/2012 de 28 de Agosto), a formação académica constitui uma das
vias para a obtenção de Grau de Treinador.

Desta forma, no 5º semestre, referente exclusivamente à opção 2, o aluno frequentará a UC de “Metodologia do Treino
Desportivo – Modalidade Individual” ou “Metodologia do Treino Desportivo – Modalidade Coletiva”, em função da
modalidade que selecionar para realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio em Modalidade
Desportiva II”. Isto é, os alunos que optarem por realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio
em Modalidade Desportiva II” nas modalidades de Futebol, Futsal, Basquetebol, Andebol ou Voleibol, terão de realizar
obrigatoriamente a UC de “Metodologia do Treino Desportivo – Modalidade Coletiva”. Ao invés, os alunos que optarem
por realizar as UCs de “Estágio em Modalidade Desportiva I” e “Estágio em Modalidade Desportiva II” nas
modalidades de Atletismo ou Natação, terão de realizar obrigatoriamente a UC de “Metodologia do Treino Desportivo –
Modalidade Individual”. Este plano de estudos encontra-se em funcionamento desde o ano letivo 2013/2014 (inclusive),
conforme Aviso nº 15375/2013, publicado na 2ª Série do DR, de 18/12.

2.3 Observations.
Option 1 and 2 have the same scientific areas and associated credits, so the table in section 2.2.2. applies to either
option.

The course presents a common structure consisting of the first 4 semesters, deriving a division of the training course
in two options in the 5th and 6th semesters (Option 1 or Option 2), as follows:
1) Option 1:
A curricular course was created in the previous syllabus, that is to say, without the obligatory training component,
valuing the acquisition of general competences in the scientific area of Physical Education and Sport.
2) Option 2:
A training course was created that is appropriate to the current legal framework for obtaining the Sports Coach Card,
in which, according to the law (Article 6, point a, of Law No. 40/2012 of August 28), academic training is one of the ways
to obtain a Coach Degree.

Thus, in the 5th semester, referring exclusively to option 2, the student will attend the UC "Methodology of Sports
Training - Individual Mode" or "Methodology of Sports Training - Collective Mode", depending on the modality that you
select to perform the UCs of "Internship in Sport Modality I" and "Internship in Sport Modality II". That is, students who
choose to perform the "Internship in Sport Modality I" and "Internship in Sport Mode II" UCs in the modalities of
Football, Futsal, Basketball, Handball or Volleyball, will have to perform the UC of "Methodology of Sports Training -
Collective Mode ". On the other hand, students who choose to participate in the "Internship in Sport Modality I" and
"Internship in Sport Mode II" in the Athletics or Swimming modalities will have to perform the UC "Sports Training
Methodology - Individual Mode". This study plan has been in operation since the academic year 2013/2014
(inclusively), according to Notice no. 15375/2013, published in the 2nd Series of the DR, of 18/12.

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.
Paulo Jorge Pereira Malico de Sousa.
Doutorado europeu em Ciências do Desporto. 
Professor coordenador a tempo integral com contrato sem termo.

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Augusto Miguel Damião Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Augusto Miguel Damião Martins

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Carlos José Mendonça Martinho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Carlos José Mendonça Martinho
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Clarissa Biehl Printes

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Filipe Carrasco Soares

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

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:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Hugo Alexandre Carrilho Lourenço

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Hugo Alexandre Carrilho Lourenço

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - José Manuel Tavares Cristóvão da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Manuel Tavares Cristóvão da Silva

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - José Pedro Evangelista de Resendes Morgado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
José Pedro Evangelista de Resendes Morgado

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Leila Susana Noronha Velosa Marques Mota

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Leila Susana Noronha Velosa Marques Mota

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Marco Catarino Espada Estêvão Correia

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Marco Catarino Espada Estêvão Correia

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Mario Toledo Rolla

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

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Nuno Ricardo da Conceição Almeida

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Ricardo da Conceição Almeida

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Nuno Sérgio Santos Dias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Nuno Sérgio Santos Dias

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Paulo Jorge Pereira Malico de Sousa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Paulo Jorge Pereira Malico de Sousa

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Pedro Jorge Carvalheiro Henriques

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Pedro Jorge Carvalheiro Henriques

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Rodrigo Miguel Arsénio dos Santos Ruivo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rodrigo Miguel Arsénio dos Santos Ruivo

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Rui Pedro da Silva Brito Fonseca

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Rui Pedro da Silva Brito Fonseca

3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Tiago Miguel Leitão Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Tiago Miguel Leitão Pereira

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
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo I - Armando Filipe Mariano e Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Armando Filipe Mariano e Costa

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

Augusto Miguel
Damião Martins

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Gestão de Recursos Humanos 100 Ficha
submetida

Carlos José
Mendonça Martinho

Professor
Adjunto ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Medicina 50 Ficha
submetida

Clarissa Biehl
Printes

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências Aplicadas à Actividade Física e
Desporto 100 Ficha

submetida

Filipe Carrasco
Soares

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Rendimento desportivo 100 Ficha
submetida

Helena Paula de
Medeiros Correia
Raposo

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa Descritiva 100 Ficha
submetida

Hugo Alexandre
Carrilho Lourenço

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Treino Desportivo: Área de Especialização
Alto Rendimento Desportivo 50 Ficha

submetida

José Manuel
Tavares Cristóvão
da Silva

Professor
Adjunto ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Educação Física e Desporto 40 Ficha
submetida

José Pedro
Evangelista de
Resendes Morgado

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor
Ramo de motricidade humana, área de
Ciências do Desporto - especialidade de
Fisiologia do Exercício

100 Ficha
submetida

Leila Susana
Noronha Velosa
Marques Mota

Professor
Adjunto ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Medicina 50 Ficha
submetida

Marco Catarino
Espada Estêvão
Correia

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Motricidade Humana 100 Ficha
submetida

Mario Toledo Rolla
Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Motricidade Humana - Ciências do Desporto 40 Ficha
submetida

Nuno Ricardo da
Conceição Almeida

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Treino de Alto Rendimento 100 Ficha
submetida

Nuno Sérgio Santos
Dias

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Treino Desportivo 50 Ficha
submetida

Paulo Jorge Pereira
Malico de Sousa

Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

Pedro Jorge
Carvalheiro
Henriques

Professor
Adjunto ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Gestão da Formação Desportiva 100 Ficha
submetida

Rodrigo Miguel
Arsénio dos Santos
Ruivo

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Motricidade Humana 25 Ficha
submetida

Rui Pedro da Silva
Brito Fonseca

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Sociologia 100 Ficha
submetida

Tiago Miguel Leitão
Pereira

Professor
Adjunto ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

Valter Bruno
Fernandes Pinheiro

Professor
Adjunto ou

Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/annexId/8a7dcedd-38c4-0f0d-e113-5a8843ae4ead
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/annexId/7bb05351-1d0e-b116-f854-5a884e83890b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/annexId/c6b2e755-5923-cd4a-cdbd-5a8899065cb6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/annexId/9a7e0475-f556-c52c-4d73-5a88afd8272a
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equivalente

Armando Filipe
Mariano e Costa

Professor
Adjunto ou
equivalente

Doutor Ciências do Desporto 50 Ficha
submetida

     1555  

<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.
20

3.4.1.2. Número total de ETI.
15.55

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: 12 77.2

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

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): 7 45

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): 6 38.6

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 25.7

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: 10 64.3

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): 2 12.9

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/annexId/cbc5076f-aea8-d6e9-f454-5a8d56cd3015
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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 13 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 13 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. 
5 - Licenciados
4 - Ensino Secundário
4 – Ensino Básico 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
5 - Licensed
4 - Secondary Education
4 - 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. 
213

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 81.2
Feminino / Female 18.8

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 63
2º ano curricular 49
3º ano curricular 101
 213

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 90 90 90
N.º de candidatos / No. of candidates 93 72 64
N.º de colocados / No. of accepted candidates 89 70 59
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 86 66 55
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Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate

100 101.6 111.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 135.1 130.1 132.1

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) 

Verifica-se que os alunos matriculados no 3º ano preferem a opção 1 (76 alunos), em detrimento da opção 2 (20
alunos), sendo que 5 alunos estão matriculados em unidades curriculares isoladas (n=101).

Uma possível explicação para estes dados - prevalência de cerca de 75% de alunos pela opção 1 - estará, porventura,
associada ao facto de muitos exercerem uma atividade profissional paralela, sendo por isso trabalhadores-estudantes,
perfil típico do aluno pós-laboral da licenciatura em Educação Física e Desporto do ISCE.

Assim, caracterizando-se a opção 2 pela realização obrigatória das UCs de "Estágio em Modalidade Desportiva I e
“Estágio em Modalidade Desportiva II", a percepção de tempo despendido pelo aluno se a sua preferência for a opção
2 é significativamente maior quando comparada com a perceção de tempo que despenderá se a sua escolha recair na
opção 1, incluindo-se neste raciocínio o tempo consumido com 3 a 4 deslocações semanais para o local de estágio. 

De facto, os alunos relatam que a deslocação para o local de estágio, bem como a frequência de aulas no ISCE
consomem um conjunto de horas que torna difícil conciliar com a sua atividade profissional.

Outra possível explicação poderá entroncar na possibilidade de muitos dos nossos alunos não pretenderem a
atribuição de um grau de treinador desportivo (Opção 2), preferindo assim uma via mais generalista, consubstanciada
pela Opção 1, que lhes permitirá aceder mais facilmente à vertente relacionada com o Exercício, Saúde e bem estar.

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

It can be observed that the students enrolled in the 3rd year prefer option 1 (76 students), to the detriment of option 2
(20 students), and 5 students are enrolled in isolated curricular units (n = 101).

A possible explanation for these data - the prevalence of about 75% of students for option 1 - is perhaps associated
with the fact that many have a parallel professional activity, being therefore working students, the typical profile of the
post-graduate student of the degree in Physical Education and Sport of ISCE.

Thus, characterizing option 2 for the mandatory completion of the UCs of "Training in Sport Modality I" and "Stage in
Sport Mode II", the perception of time spent by the student if his preference is option 2 is significantly greater when
compared with the perception of time that will be spent if their choice falls in option 1, including in this reasoning the
time consumed with 3 to 4 weekly trips to the place of internship.

In fact, the students report that the trip to the internship place, as well as the frequency of classes in the ISCE,
consumes a set of hours that makes it difficult to reconcile with their professional activity.

Another possible explanation may be that many of our students do not wish to be awarded a sports coaching degree
(Option 2), thus preferring a more generalist approach, which will allow them to more easily access the branch of
Exercise, Health and Well-being.

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 50 59 55
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 34 43 44
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 15 16 11

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

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



07/01/2020 ACEF/1718/0125362 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7567f472-ad5d-8a41-c12b-5a4f8c142f72&formId=9107bc4d-a218-31b1-47ab… 14/27

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). 

Nada a assinalar.

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). 

Nothing to report.

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

As diferentes Unidades Curriculares do Ciclo de estudos encontram-se divididas por seis áreas científicas,
designadamente, Educação Física e Desporto, Biologia e Saúde, Matemática, Língua Estrangeira, Informática e
Metodologia da Investigação.
Numa análise clara e objetiva aos resultados avaliativos de cada uma das áreas científicas, identifica-se um maior
número de insucesso académico na área da Biologia e Saúde, encontrando-se nesta uma média mais baixa, bem como
um mais elevado número de reprovações. A contribuírem para esta conjuntura, destacam-se a Bioquímica,
Anatomofisiologia e Psicofisiologia, Unidades Curriculares com conteúdos de natureza iminentemente oriundos das
ciências médicas, o que acresce o grau de complexidade de aprendizagem e consequente apropriação dos
conhecimentos pretendidos. Assim, como o objetivo de fazer face a este constrangimento, o ISCE tem adotado um
conjunto de estratégias que visam combater o insucesso nestas UC, destacando-se o apoio direto aos alunos em sede
de orientações tutorias extra letivas, Este incremento de horas de apoio ao estudo dos alunos, tem-se relevado
positivo, sendo este aspeto percecionado pelos próprios alunos.

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

The different Curricular Units of the Cycle of Studies are divided into six scientific areas, namely, Physical Education
and Sport, Biology and Health, Mathematics, Foreign Language, Computing and Research Methodology.
In a clear and objective analysis of the evaluation results of each of the scientific areas, we verify a greater number of
academic failures in Biology and Health, with a lower overall average and a higher number of disapprovals. To
contribute to this situation, we highlight Biochemistry, Anatomophysiology and Psychophysiology. These Curricular
Units imminently convey medical sciences related contents, which add complexity of learning and consequent
appropriation of the intended knowledge. Thus, to face this constraint, ISCE has adopted a set of strategies that aim to
address and fight failure in these UC, highlighting the direct support to students in extracurricular tutorials. This
increase in tutorial support has been positive, being this aspect perceived by the students themselves.

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 junho 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 Serviços pessoais, onde se insere o Desporto (813) e muitas outras áreas, a percentagem é de 4,5%,
encontrando-se em 14º numa tabela de 22 áreas de estudo (IEFP, 2017). O nº de desempregados licenciados por uma
instituição de ensino privado politécnico (11,8%), como o ISCE, é inferior a todos os outros subsistemas com a melhor
posição na procura de emprego entre 2013 e 2017.

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 June 2017 there were 55,603 unemployed (13%) with high education, the lowest number of all
levels of education (half of those registered with secondary education and post-secondary (103,367)), showing high
formation relevant for employability. When we compare the unemployed registered values with superior qualification
with an indication of an establishment/course with the registered unemployed with a superior qualification with an
indication of a valid establishment/course, by area of study, we find that the unemployed in the area of study personal
services, where Sport is included (813) and many other areas, the percentage is 4.5%, classified in position 14th in a
table of 22 areas of study (IEFP, 2017). The number of unemployed with a degree tooke in a private polytechnic
education institution (11.8%), such as ISCE, is inferior to all other subsystems with the best position in job search
between 2013 and 2017.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
É difícil avaliar a situação do mercado de trabalho através da análise dos dados disponíveis, já que a área do Desporto
(813) está diluída no grupo vasto de Serviços Pessoais –, que inclui também, por exemplo, as áreas do Turismo; Ed.
Física; Hotelaria e Restauração; Cuidados de Beleza, Serviços Domésticos e outros serviços pessoais (cf.
http://w3.dgeec.mec.pt/dsee/Desemprego/D201706/DGEEC_DSEE_DEES_2017_Desemprego_jun2017.htm). Neste
contexto, verificamos, mesmo assim, que existe um nº reduzido de desempregados (3,9%) (Direção-Geral de
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Estatísticas de Educação e Ciência, 2017), tendo em conta a quantidade de licenciados que todas estas áreas formam.
O acompanhamento que o ISCE faz à situação profissional dos ex-alunos dos cursos de Desporto (em vigor no ISCE)
revela-nos, em Agosto de 2017, que perto de 90% encontraram emprego em Desporto em menos de 3 meses,
comprovando-nos que este ciclo de estudos corresponde às necessidades de mercado no setor.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
It is difficult to assess the labour market situation by analysing the available data, because Sport (813) area is diluted in
the vast group of Personal Services – which also includes, for example, tourism; Physics Education; Hospitality and
Restaurant; Beauty Care, Domestic Services and other personal services (cf.
http://w3.dgeec.mec.pt/dsee/Desemprego/D201706/DGEEC_DSEE_DEES_2017_Desemprego_jun2017.htm). In this
context, we still see that there is a reduced number of unemployed (3.9%) (DGEEC, 2017), taking into account the
amount of degree former students that all these areas form. The ISCE accompaniment to the professional situation of
the Sport courses alumni (in force in ISCE) reveals to us, in August 2017, that near 90% found employment in Sport in
less than 3 months, proving that this cycle of studies corresponds to the sector market needs.

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

CIPER Good
Faculdade de
Motricidade
Humana

7 Dados referentes a 2013

CIEQV Poor
Instituto
Politécnico de
Santarém

2
O CIEQV solicitou reapreciação da
avaliação e foi-lhe concedido
financiamento.

CIES-IUL Very Good
ISCTE - Instituto
Universitário de
Lisboa

1 Dados referentes a 2013

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://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224
6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224
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. 

O Departamento de Ciências do Desporto tem promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico e de
serviço e apoio à comunidade, designadamente, através da promoção de ações e eventos desportivos, juntos dos
mais diversos parceiros que passaremos a designar, bem como a referenciar o impacto das mesmas junto da
comunidade:
- Participação na organização e promoção da Semana do Desporto, promovida pela Câmara Municipal de Odivelas,
através da moderação de mesas de debate sobre diferentes âmbitos do contexto desportivo, bem como, de atividades
de cariz desportivo e ações de sensibilização para a adoção de Hábitos e Estilos de Vida Saudável. Este tipo de
iniciativas estreita o contacto entre o ISCE e os munícipes de Odivelas e legitima o interesse público do instituto junto
da população. 
- Apoio ao Clube de Futebol Metodologia TOCOF, associação Desportiva sem fins lucrativos, através de um programa
de estágios, formação periódica dos treinadores, ajuda na organização de quadros competitivos e implementação de
ações destinadas a pais de jovens atletas. Com o apoio direto a esta entidade desportiva, o ISCE contribui para a
melhoria da prática desportiva do concelho de Odivelas, através da capacitação formativa dos treinadores, bem como,
pelas ações de sensibilização realizadas junto dos pais dos atletas. 
- Apoios a diferentes coletividades desportivas do concelho (CAC Pontinha, UDR Santa Maria, CR Jardim da
Amoreira), através do programa de estagiários, almejando contribuir para uma melhoria do processo de treino no
concelho de Odivelas.
-Apoio ao Clube Movimento de Odivelas (CM Odivelas), destinado à melhoria dos hábitos e estilos de vida saudáveis
da população sénior, através do programa de estagiários;
- Apoio à Universidade Sénior de Odivelas, através da disponibilização de docentes de Atividade Física e Desportiva
para a lecionação da disciplina de Gerontomotricidade, contribuindo para um envelhecimento ativo e funcional dos
idosos de Odivelas.

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224
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of the study programme, and it real contribution to the national, regional and local development, scientific culture and
cultural, sports and artistic activities. 

The Department of Sport Sciences has promoted technological and artistic development activities, service and support
to the community, namely through the promotion of sport actions and events, with the most diverse partners that we
will identify, as well as to their impact on the community:
- Participation in the organization of the Sports Week, promoted by the City Council of Odivelas, through moderation of
panel discussions on different areas of the sport context, as well as sport activities and awareness actions for the
adoption of Habits and Healthy Lifestyle. This type of initiative increases the contact between the ISCE and the
inhabitants of Odivelas and legitimizes the public interest of the institute among the population.
- Support to the Football Club Methodology TOCOF, a non-profit sport association, through an internship program,
periodic training of coaches, help in the organization of competitive teams and implementation of actions aimed at
parents of young athletes. With the direct support of this sporting entity, the ISCE contributes to the improvement of
the sporting practice of the county of Odivelas, through the training of trainers, as well as awareness actions carried
out with the parents of the athletes.
- Support to different sporting communities of the county (CAC Pontinha, UDR Santa Maria, CR Jardim da Amoreira),
through the trainees program, aiming to contribute to an improvement of the training process in the county of
Odivelas.
- Support to the Movement Club of Odivelas (CM Odivelas), aimed at improving the habits and healthy lifestyles of the
senior population, through the trainees program;
- Support to the Senior University of Odivelas, through the provision of Physical and Sports Activity teachers for the
teaching of the Gerontomotricity, contributing to an active and functional aging of the elderly in Odivelas.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

No âmbito nacional, o ISCE estabeleceu uma parceria, de cariz pedagógico, com a Associação Futebol Lisboa, a quem
cede docentes para a lecionação dos Cursos de Grau I e II nas modalidades de Futebol e Futsal.
No âmbito internacional, em 2015, o ISCE foi convidado pelo Ministério do Desporto e da Juventude de Angola para
conceber o Plano Nacional do Desenvolvimento do Futebol (PNDF), instrumento organizador da operacionalização das
políticas de desenvolvimento do futebol neste país.
Nesse sentido, o ISCE destacou para Luanda, uma equipa de especialistas em Futebol que, após três meses de
auscultação dos diferentes Stakeholders, elaborou o PNDF, tendo o mesmo sido apresentado na Conferência Nacional
do Futebol.
Ainda no âmbito da parceria entre o ISCE e o Ministério do Desporto e Juventude de Angola, têm-se vindo a realizar
ações de formação, a decorrer em Luanda, para professores de Educação Física dos 1º e 2ºciclos.

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. 

At the national level, ISCE established a pedagogical partnership with the Lisbon Football Association, to which it
provides teachers to work in the Degree Courses I and II in the modalities of Football and Futsal.
At the international level, in 2015, ISCE was invited by the Angolan Ministry of Sport and Youth to design the National
Development Plan for Football (PNDF), an organizing instrument for the operationalization of football development
policies in Angola.
In this sense, ISCE sent to Luanda, a team of football experts who, after three months of listening to the different
stakeholders, prepared the PNDF, which was presented at the National Football Conference.
Additionally, within the scope of the partnership between ISCE and the Ministry of Sport and Youth of Angola, training
actions have been taking place in Luanda for Physical Education teachers for the 1st and 2nd cycles.

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 0.9
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) 5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 15

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). 
No quadro da internacionalização e participação em redes internacionais, destacam-se as seguintes:
- cooperação com Angola, no quadro do Plano Mestre de Formação de Professores, , bem como como a Faculdade de
Ciências Sociais da Universidade Agostinho Neto. Neste âmbito, vem-se verificando um intercâmbio de docentes entre
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o ISCE e a Universidade. Agostinho Neto.
- Cooperação com a Colômbia, através da Rede Ilumno e dos convénios específicos já estabelecidos com diversas
universidades que partilham identidades e planos de desenvolvimento. Diversos docentes do ISCE, têm-se deslocado
à Colômbia para atividades de lecionação e Investigação.
- Cooperação com o Brasil através da mobilidade de professores, estudantes e investigação com a Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais e a Universidade Católica de Rio Grande do Sul, bem como com o Grupo
CAELIS.
No que concerne ao contexto europeu, o ISCE continuará a estreitar o seu âmbito de atuação com a Rede EURODIR.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks).
In the context of internationalization and participation in international networks, the following stand out:
- Cooperation with Angola, within the framework of the Master Teacher Training Plan, as well as the Faculty of Social
Sciences of Agostinho Neto University. In this context, there is an exchange of teachers between ISCE and the
University Agostinho Neto.
- Cooperation with Colombia through the Ilumno Network and specific agreements already established with several
universities that share identities and development plans. Several ISCE faculty members have travelled to Colombia for
teaching and research activities.
- Cooperation with Brazil through the mobility of professors, students and research with the Pontifical Catholic
University of Minas Gerais and the Catholic University of Rio Grande do Sul, as well as with the CAELIS Group.
With regard to the European context, ISCE will continue to develop its cooperation with the EURODIR Network.

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_EFD_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

http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9107bc4d-a218-31b1-47ab-5a81bd93f224/questionId/be9a021c-281c-eec3-89a5-5a533c905c88
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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. 
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 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
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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 Ciências do Desporto 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.



07/01/2020 ACEF/1718/0125362 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7567f472-ad5d-8a41-c12b-5a4f8c142f72&formId=9107bc4d-a218-31b1-47ab… 20/27

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 -STUDENTS and the Pedagogical Quality
Assessment Questionnaire -TEACHERS.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://isce.pt/pdfs/regulamentodeavaliacao.pdf

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

A avaliação de desempenho do pessoal não docente é realizada anualmente através do GAPQ em concertação com a
Diretora de RH 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 são utilizados os seguintes instrumentos: Ficha de Autoavaliação de
Desempenho; Ficha de Avaliação de Desempenho e a Entrevista. 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.
São desenvolvidas ações de formação de curta duração (conceção, implementação e avaliação) com reconhecimento
e certificação pelo IPDJ e outros organismos do setor.
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 nas
diferentes áreas da Educação Física e Desporto com articulação entre conferências e debates, em alguns casos, e, em
outros, com articulação entre conferências 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.
Short-term training (design, implementation and evaluation) is developed with recognition and certification by the IPDJ
and other organizations in the sector.
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 have been developed in the different areas
of Physical Education and Sport with articulation between conferences and debates, in some cases, and in others,
between conferences and workshops.

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

http://isce.pt/pdfs/regulamentodeavaliacao.pdf
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8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
ENSINO:
- O enquadramento dos objectivos do ciclo de estudos na história, missão e projecto educativo do ISCE é promotor de
reconhecimento por parte dos estudantes, parceiros e mercado;
- Processos de avaliação interna e externa resultaram de uma melhoria da oferta formativa;
- Forte incidência nos referenciais da componente técnico-científica na área das Ciências do Desporto;
- Desenvolvimento de habilidades e competências sociais, facilitadoras de uma prática profissional ajustada aos
contextos reais.
INVESTIGAÇÃO:
- O ISCE, tal como referido pela CAE na anterior avaliação, continua a revelar uma forte componente investigativa
expressa pelo número de artigos publicados em revistas nacionais e internacionais de revisão por pares, em muitos
casos com impact factory.
RH:
- Corpo Docente com formação e experiência profissional nas áreas core do ciclo de estudos, incluindo jovens
doutorados, a produzir investigação adequada às expectativas da comunidade científica;
- Grupo de professores dinâmicos e altamente motivados para a docência, que contribuem com projectos valiosos
para o curso, não só na sua função lectiva como em áreas complementares à actividade docente.
- Relacionamento consolidado entre docentes e entre docentes e não docentes, fruto da herança e da tradição do
ISCE; 
- Colaboradores não docentes formados, eficazes e disponíveis. 
INSTALAÇÕES E RECURSOS MATERIAIS:
- Salas de aulas em linha com as novas tecnologias; 
- Espaços desportivos próprios diversificados, respondendo à maioria das necessidades das Práticas
(multidesportivo, ginásio, sala de exercício, tanque de aprendizagem, campos exteriores para várias modalidades); 
- Parcerias estabelecidas para a utilização de espaços especializados para a prática desportiva (Pavilhão multiusos de
Odivelas, Pista de Atletismo Moniz Pereira, S-Challenge-desporto aventura, Clube Nacional de Natação); 
- Parcerias estabelecidas com entidades prestadoras de serviços especializados da área do Exercício e Saúde (Clínica
das Conchas, Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada, Energy Health Club, Performance Ginásio); 
- Dois auditórios preparados para eventos científicos; 
- Rede wireless em todo o campus, Blackboard-plataforma digital, Biblioteca digital;
- Dois parques de estacionamento totalmente gratuitos.
AVALIAÇÃO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE:
- O nível de implementação do GAPQ permite dispor de um sistema interno de qualidade orientado para a melhoria
contínua, existindo práticas de monitorização e controlo de actividade, bem como de aferição de resultados;
- Modelo de organização ajustado ao perfil dos alunos.
CONTEXTO
- O ISCE encontra-se inserido num dos concelhos de Portugal com uma das mais elevadas taxas de densidade
populacional, sendo o município português com maior taxa de natalidade;
- Odivelas, enquanto município, tem revelado uma forte aposta no desporto, organizando anualmente provas
internacionais de Corfebol, Judo, Ju-jitsu, Futsal e Boxe.

8.1.1. Strengths 
TEACHING:
- The framework of the aims of the study cycle in ISCE's history, mission and educational project is to promote
recognition by the students, the partners and the market;
- Internal and external evaluation processes resulted into an improvement in the training offer;
- Strong focus on the technical-scientific component in the area of Sport Sciences;
- Development of social skills and competences, facilitating a professional practice adjusted to the real contexts.
RESEARCH:
- ISCE, as reported by CAE in the previous evaluation, continues to show a strong research component expressed by
the number of published papers in national and international peer review journals, often with impact factor.
RH:
- Faculty with training and professional experience in the core areas of the cycle of studies, including young doctoral
graduates, to produce research adequate to the expectations of the scientific community;
- A group of dynamic and highly motivated teachers who contribute valuable projects to the course not only in their
teaching functions but also in areas complementary to the teaching activity.
- Consolidated relationships among teachers, between teachers and non-teachers, which results from the heritage and
tradition of ISCE;
- Non-teaching well-trained, effective and available staff.
FACILITIES AND RESOURCE MATERIALS:
- Classrooms in line with new technologies;
- Diversified sport spaces, responding to most of the needs of the Practices (multi-sport facility, gym, exercise room,
learning tank, outdoor fields for various modalities);
- Partnerships established for the use of specialized spaces for sports (Odivelas Multipurpose Hall, Moniz Pereira
Athletics Track, S-Challenge-sport adventure, National Swimming Club);
- Partnerships established with entities that provide specialized services in the Exercise and Health area (Clínica das
Conchas, Almada Preventive Cardiology Institute, Energy Health Club, Performance Gymnasium);
- Two auditoriums prepared for scientific events;
- Campus-inclusive wireless network, Blackboard-digital platform, digital library;
- Two completely free car parks.
QUALITY ASSESSMENT AND PROMOTION:
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- The level of implementation of the GAPQ allows for an internal quality system oriented to continuous improvement,
with practices for monitoring and controlling activity, as well as for measuring results;
- Organization model adjusted to the profile of the students.
CONTEXT
- ISCE is inserted in one of the counties of Portugal with one of the highest population density rates, being the
Portuguese municipality with the highest birth rate;
- Odivelas, as a municipality, has shown a strong commitment in sport, organizing annual international competitions of
Korfeball, Judo, Ju-jitsu, Futsal and Boxing.

8.1.2. Pontos fracos 
ENSINO:
- O aumento do número de trabalhadores estudantes potencia as taxas de abandono e o tempo médio de conclusão
dos cursos.
INVESTIGAÇÂO:
- O não financiamento externo do CI - ISCE não permite que a produção científica de reconhecido mérito internacional
seja apresentada com o ritmo desejado.
RH:
- O pessoal não docente tem necessidades de formação específica para a potenciação dos novos programas de
gestão académica.
INSTALAÇÕES E RECURSOS MATERIAIS:
A) Pavilhão desportivo a necessitar de beneficiações.
B) Investimento crescente mas ainda insuficiente em materiais laboratoriais de apoio ao ciclo de estudos.
IMAGEM E COMUNICAÇÃO:
- O menor investimento na comunicação e marketing torna difícil a comunicação, divulgação e promoção do ciclo de
estudos, bem como em actividades complementares de marketing externo organizadas pelo departamento que super-
intende o ciclo de estudos.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE:
A) Manutenção de resistência, por parte dos estudantes, em responder aos questionários de avaliação da qualidade, o
que requer, naturalmente, especial cuidado e generalização na leitura dos resultados;
B) Nos momentos de maior densidade avaliativa, os espaços consignados para o efeito encontram-se, por vezes,
sobre lotados, não demonstrando total eficácia de resposta às necessidades dos alunos.
MOBILIDADE INTERNACIONAL:
A) Escassa procura, por parte dos estudantes, de informações sobre programas de mobilidade internacional,
porventura devido ao facto de muitos serem trabalhadores estudantes;
B) Mobilidade internacional de docentes abaixo do espectável.

8.1.2. Weaknesses 
TEACHING:
- The increase in the number of working student increases the dropout rates and the average completion time of the
courses.
RESEARCH:
- The non - external financing of CI - ISCE does not allow scientific production of recognized international merit to be
presented at the desired pace.
RH:
- Non-teaching staff have specific training needs for the development of new academic management programs.
FACILITIES AND RESOURCES MATERIALS:
A) Sports Facility in need of improvement.
B) Increasing but still insufficient investment in laboratory materials to support the study cycle. 
IMAGE AND COMMUNICATION:
- A reduced investment in communication and marketing makes it difficult to communicate, disseminate and promote
the study cycle, as well as the promotion of complementary external marketing activities organized by the department
that superintends the study cycle.
QUALITY ASSESSMENT:
A) Persisting resistance of the students in answering the quality assessment questionnaires, which, of course, require
special care and generalization in the reading of the results;
B) In moments of greater assessment density, the spaces allocated for this purpose are sometimes overloaded, thus
not demonstrating total effectiveness of response to the needs of the students.
INTERNATIONAL MOBILITY:
A) Student demand for information on international mobility programs is low, perhaps due to the fact that many are
working students;
B) International mobility of teachers below expectations.

8.1.3. Oportunidades 
ENSINO:
- A reestruturação do ciclo de estudos é promotora do aumento das competências dos alunos possibilitando um
melhor enquadramento no mercado de trabalho;
- De facto, o percurso estabelecido na opção 2 do 3º ano do novo ciclo de estudos permite a equivalência total, em
sete modalidades (Futebol, Futsal, Andebol, Basquetebol, Voleibol, Natação e Atletismo) a graus de treinador
desportivo e à respectiva cédula para exercício da profissão. Nalguns casos (Andebol e Natação) existe mesmo
equivalência total ao grau II de treinador desportivo;
- Por outro lado, a opção 1 do novo plano de estudos permite uma formação ecletica na área das Ciências do
Desporto, possibilitando também aos alunos o acesso a uma prática profissional eficiente nos domínios do exercício,
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saúde e bem estar;
- Decorre dos anteriores, o desenvolvimento de uma autonomia cognitiva dos alunos, conducente a uma amplitude de
possibilidades de futuro enquadramento nos mercados profissionais;
- A popularização do ensino a distância constitui uma oportunidade para a implementação de programas de formação
em e-learning e b-learning acessível a públicos diferenciados.
INVESTIGAÇÃO:
- A parceria estabelecida com o Benfica LAB potencia a qualidade e quantidade de investigação produzida pelo ISCE
em áreas, tais como a observação e analise de jogo, fisiologia do esforço e nutrição;
- O novo plano de estudos possibilitou, ainda, a oportunidade de publicação de artigos científicos em revistas de
avaliação por pares, oriundos dos estudos realizados nas novas disciplinas de metodologia do treino em desportos
individuais, metodologia do treino em desportos colectivos e estágio em modalidade I e II. Destes estudos, resultaram
publicações cujos autores foram os alunos e respectivos docentes.
- A dinamização de novas parceiras pode promover um maior crescimento de produção científica.
PARCERIAS:
- Continuar a estabelecer parecerias com instituições desportivas de referência, possibilitando o estabelecimento de
sinergias conducentes à cooperação e ao desenvolvimento de projectos conjuntos de investigação bem como à
aferição "in loco" da percepção dos potenciais empregadores sobre as necessidades do mercado de trabalho.
CONTEXTO
- O ISCE faz parte do Grupo PEDAGO, empresa do ramo educativo que tem um projecto formativo transgeracional,
iniciado na creche, que se estende pelo ensino básico e secundário, culminando no ensino superior;
- O facto do ISCE se encontrar num concelho com elevada taxa de densidade populacional e uma percentagem
significativa de população jovem, assume-se como uma oportunidade para a continuidade do ciclo de estudos;
- A forte aposta da Câmara Municipal de Odivelas no Desporto constitui-se como uma oportunidade para a realização
de actividades de extensão à comunidade.

8.1.3. Opportunities 
TEACHING:
- The restructuring of the study cycle promotes the increase of students' competences, enabling a better framework in
the labour market;
- In fact, the established course – in option 2 of the third year of the new cycle of studies – allows the total equivalence,
in seven modalities (Football, Futsal, Handball, Basketball, Volleyball, Swimming and Athletics) to degrees of sports
coach and to the respective professional license to practice the profession. In some cases (Handball and Swimming)
there is even total equivalence to the degree II of sports coach;
- On the other hand, option 1 of the new syllabus allows an eclectic training in the field of Sport Sciences, also allowing
students access to an efficient professional practice in the fields of exercise, health and well-being;
- It follows from the above mentioned, the development of a cognitive autonomy of the students, leading to an
amplitude of possibilities of future framing in the professional markets;
- The popularization of distance learning is an opportunity for the implementation of training programs in e-learning
and b-learning accessible to differentiated audiences.
RESEARCH:
- The partnership established with Benfica LAB enhances the quality and quantity of research produced by ISCE in
areas such as game observation and analysis, exercise physiology and nutrition;
- The new syllabus also made it possible to publish scientific papers in peer-reviewed journals. These concern the
studies carried out in the new disciplines of training methodology in individual sports, methodology of training in
collective sports and internship in modality I and II. Resulting from these studies, publications were produced both by
the students and their teachers.
- The dynamization of new partnerships can promote a greater growth of scientific production.
PARTNERSHIPS:
- We aim to enhance more partnerships with sporting reference institutions, thus enabling synergies conducive to
cooperation and development of joint research projects, as well as the on-the-spot assessment of potential employers'
perceptions of labour market needs.
CONTEXT
- ISCE is part of the Grupo PEDAGO, an educational company that has a transgenerational training project, starting in
day care and extending through primary and secondary education, culminating in higher education;
- The fact that ISCE is located in a county with a high population density and a significant percentage of young
population is an opportunity for the continuity of the study cycle;
- The strong commitment of the Municipality of Odivelas in Sport constitutes itself as an opportunity to carry out
activities of extension to the community.

8.1.4. Constrangimentos 
ENSINO
- Algumas camadas populacionais percecionam o ensino superior privado como sendo de qualidade inferior face ao
ensino superior estatal. 
LOCALIZAÇÃO
- O ISCE encontra-se numa freguesia com uma reduzida rede de transportes públicos, dificultando o acesso dos
alunos.
INSTALAÇÕES E RECURSOS MATERIAIS
- O pavilhão necessita de obras de beneficiação.
- Investimento crescente mas ainda insuficiente em materiais laboratoriais de apoio ao ciclo de estudos.
IMAGEM E COMUNICAÇÃO
- Baixa dotação orçamental para o departamento de marketing e comunicação culminando, como referido
anteriormente no ponto 8.1.2., numa reduzida comunicação, divulgação e promoção do ciclo de estudos, bem como
em actividades complementares de marketing externo organizadas pelo departamento que superintende o ciclo de
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estudos, como sejam a participação em seminários temáticos de treinadores de futebol da primeira Liga Portuguesa.
CONTEXTO:
- O contexto socioeconómico nacional ainda desfavorável, aliado a um volume significativo de trabalhadores
estudantes, não viabiliza níveis desejáveis de mobilidade de estudantes neste ciclo de estudos.
- Procura insignificante de estudantes estrangeiros em projectos de intercâmbio.

8.1.4. Threats 
TEACHING
- Some population groups perceive private higher education as being inferior to state higher education.
LOCATION
- ISCE is in a parish with a reduced public transport network, making it difficult for students to access it.
FACILITIES AND RESOURCE MATERIALS
- The Sport Hall needs improvement works.
- Increasing but still insufficient investment in laboratory materials to support the study cycle.
IMAGE AND COMMUNICATION
- Low budget allocation for the marketing and communication department, culminating, as previously mentioned in
section 8.1.2, in reduced communication, dissemination and promotion of the study cycle, as well as in complementary
external marketing activities organized by the superintending department of the cycle of studies, such as participation
in thematic seminars of football coaches of the first Portuguese League.
CONTEXT:
- A still existing unfavourable national socio-economic context, together with a significant number of working students,
does not provide desirable levels of student mobility in this cycle of studies.
- Insignificant participation of foreign students to join exchange projects.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
ENSINO
- Criação de uma ação de formação em "Organização do trabalho e gestão eficaz do tempo", dinamizada por um
formador certificado pelo IEFP na área comportamental;
- Alargamento do horário da biblioteca até às 22 horas, enquanto sala de estudo prioritária para alunos em regime pós
laboral.
INVESTIGAÇÃO
- Continuar a dinamização de parcerias internacionais;
- Estabelecimento de consórcios com outros centros de investigação - com quem o ISCE tem protocolo - para
concorrer a financiamento por parte da FCT, nomeadamente com o CIEQV do IP Santarém e o CAPP do ISCSP-UL.
RH
- Promoção de ações de formação para pessoal não docente.
INSTALAÇÃO E RECURSOS MATERIAIS
A) Realização de obras de melhoria no pavilhão polidesportivo coberto.
B) Reforçar a dotação orçamental nesta rubrica.
IMAGEM E COMUNICAÇÃO
- Está em curso um processo de recrutamento e seleção de pessoal para o cargo de director de marketing e
comunicação do ISCE.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
A) Serão organizadas sessões de preenchimento de questionários, por turma, em momentos designados para o efeito.
B) Criação de outro espaço específico para estudo,alternativo à biblioteca, em momentos de maior densidade
avaliativa.
MOBILIDADE INTERNACIONAL
A) Ações de divulgação mais intensas das bolsas de Erasmus.
B) Aumento do número de bolsas de mobilidade internacional para docentes do ISCE.

8.2.1. Improvement measure 
TEACHING
- Creation of a training action in "Work organization and effective time management”, carried out by an IEFP certified
trainer in the behavioral area;
- Extension of library working period until 10 pm, as a priority study room for working students.
RESEARCH
- Extend and foster international partnerships;
- Establishment of consortia with other research centres - with whom the ISCE has signed protocols – to apply to FCT
for funding , namely with the CIEQV of IP Santarém and the CAPP of ISCSP-UL.
HR 
- Promotion of training actions for non-teaching staff.
FACILITIES AND RESOURCE MATERIALS
A) Carrying out improvement works in the covered multi-sports hall.
B) Reinforce the budget allocation under this heading.
IMAGE AND COMMUNICATION
- An ongoing recruitment and selection process for ISCE's marketing and communication director.
QUALITY ASSESSMENT
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A) Sessions will be organized to complete questionnaires, per class, at designated times.
B) Creation of another specific study space, thus being an alternative location to the library, in moments of evaluative
peaks. 
INTERNATIONAL MOBILITY
A) Expansion of dissemination actions on Erasmus scholarships.
B) Increase in the number of international mobility grants for teachers in ISCE.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Alta – Tempo de implementação: 1 ano
Alíneas (8.2.1): Ensino; RH; Instalação e recursos materiais (A); Avaliação da Qualidade (A e B); Mobilidade
Internacional (A e B).

Prioridade Média – Tempo de implementação: 2 anos
Alíneas (8.2.1): Investigação; Instalação e recursos materiais (B); Imagem e comunicação.

Prioridade Baixa – Tempo de implementação: 3 anos

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High Priority - Implementation time: 1 year
Lines (8.2.1): Teaching; RH; Installation and material resources (A); Quality Assessment (A and B); International
Mobility (A and B).

Medium Priority - Implementation time: 2 years
Lines (8.2.1): Research; Installation and material resources (B); Image and communication.

Priority Low - Implementation time: 3 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
ENSINO
- Avaliação semestral da taxa de abandono e índice de aproveitamento de alunos com estatuto de trabalhador
estudante.
INVESTIGAÇÃO
- Monitorização anual do nº de publicações por docente, em parceria com os docentes dos centros de investigação
dos consórcios.
RH
- Monitorização da eficácia das ações de formação frequentadas, através de processo avaliativo.
INSTALAÇÃO E RECURSOS MATERIAIS
- Estipulação do cumprimento de prazos para a implementação efetiva da medida.
IMAGEM E COMUNICAÇÃO
- Avaliar o índice de procura do ciclo de estudos tendo em conta as estratégias de divulgação e comunicação.
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE
A) Contabilizar o nº de questionários preenchidos por semestre.
B) Monitorizar o índice de utilização do novo espaço em momentos de maior densidade avaliativa.
MOBILIDADE INTERNACIONAL
A) Registo semestral do nº alunos interessados na frequência de bolsas Erasmus.
B) Avaliação e monitorização entre oferta e aprocura de bolsas de mobilidade internacional para docentes.

9.1.3. Implementation indicators 
TEACHING
- Evaluation of the drop-out rate and achievement index of students with working student status
RESEARCH 
-Monitoring of the number of publications per teacher, in partnership with the teachers of the research centres of the
consortia
HR
- Monitoring the effectiveness of the attended training actions, through an evaluation process
FACILITIES AND RESOURCE MATERIALS
- Stipulation of compliance with deadlines for the effective implementation of the measures
IMAGE AND COMMUNICATION
- Evaluate the search index of the study cycle taking into account the strategies of dissemination and communication
QUALITY ASSESSMENT
A) To count the number of completed questionnaires per semester
B) To monitor the occupation rate of the new space in moments of evaluative peaks
INTERNATIONAL MOBILITY
A) Registration of the nnumber of students interested in the frequency of Erasmus scholarships
B) Evaluation and monitoring between supply and demand of international mobility scholarships for teachers
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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

Anexo II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
<sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
<sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
<no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
<sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
<no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

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>


