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Caracterização do ciclo de estudos

Perguntas A.1 a A.10

A.1. Instituição de Ensino Superior / Entidade Instituidora:
 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A.1.a. Outras Instituições de Ensino Superior / Entidades Instituidoras:

 
 
A.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Instituto Superior De Ciências Educativas

 
A.3. Ciclo de estudos:

 Licenciatura em Educação Social

 
A.3. Study cycle:

 Social Education Degree

 
A.4. Grau:

 Licenciado

 
A.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):

 <sem resposta>

 
A.5. Publication of the study plan in the Official Journal (nº and date):

 <no answer>

 
A.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:

 Modelos e Métodos de Intervenção

 
A.6. Main scientific area of the study cycle:

 Models and Methods of Intervention

 
A.7.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF):

 762

 
A.7.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março (CNAEF), se
aplicável:

 310

 
A.7.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF), se aplicável:

 142

 
A.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:

 180

 
A.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de Março):

 Seis Semestres

 
A.9. Duration of the study cycle (article 3rd of Decreto-Lei 74/2006, March 24th):

 Six Semester

 
A.10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:

 50



 

Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento

Pergunta A.11

A.11.1.1. Condições de acesso e ingresso, incluindo normas regulamentares
 Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais

 
A.11.1.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.

 De acordo com a informação disponibilizada no Relatório de Auto- Avaliação (RAA), as condições de ingresso seguem
os normativos legais.

  

 
A.11.1.2. Evidences that support the given performance mark.

 According to the information provided in the self-assessment report (SER), the entry requirements comply with the
applicable legislation.

  

 
A.11.2.1. Designação

 É adequada

 
A.11.2.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.

 A designação do Ciclo de Estudos (CE) está conforme outras designações nacionais de Cursos/CE similares. O
mesmo acontecendo a nível internacional.

  
No entanto, a CAE de Ciências da Educação (responsável pela visita) considera que a área principal/CNAEF do CE
deve ser revista passando a Ciências da Educação (CNAEF, 142), podendo admitir-se como área secundária as
Ciências Sociais e do Comportamento (CNAEF, 310 (ou 311 ou 312) e/ou Trabalho Social e Orientação (CNAEF, 762).

  
Recomenda-se por isso a correcção de A7.1; A7.2 e A7.3 (guião).

  

 
A.11.2.2. Evidences that support the given performance mark.

 The designation of the study cycle (SC) conforms to other national names for similar Courses/SC. The same applies to
the international level.

 However, the CAE of Educational Sciences (responsible for the visit considers that the main/CNAEF area of the SC
should be reviewed as Educational sciences (CNAEF, 142), though it may admit as secondary áreas, Social sciences
and Behaviour (CNAEF, 310 (or 311 or 312) and/or Social work and Guidance (CNAEF, 762).

  
It is recommended the correction of the 7.1; 7.2 and 7.3 (guião).

 
A.11.3.1. Estrutura curricular e plano de estudos

 Satisfaz as condições legais

 
A.11.3.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.

 A estrutura curricular (180 ECTS) e o plano de estudos seguem os normativos legais.
 18 ECTS optativos.

 Vários semestres com elevada dispersão curricular (7 UCs).
 MI (guião A6) não é uma área científica (pelo menos neste CE) menos ainda como área científica predominante; o

mesmo se aplica a Estágio. Estas situações devem ser corrigidas. 
 A proposta de reformulação apresentada pela instituição (Secção 10 do RAA) não resolve estas situações e acrescenta

problemas (ver CAE 9.2. e 9.3)

 
A.11.3.2. Evidences that support the given performance mark.

 The curricular structure (180 ECTS) and the plan of studies follow the legal requirements.
 18 ECTS elective.

 Several semesters with high curricular dispersion (7 UCs).
 MI is not a scientific area (at least in this SC), even less as predominat scientific area ; the same applies to Internship.

These situations must be corrected.
 The reformulation proposal submitted by the institution (section 10 of the SER) does not resolve these situations and

add problems (see CAE 9.2 and 9.3).

 
A.11.4.1 Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos

 Foi indicado e tem o perfil adequado



 
A.11.4.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.

 RAA e reposta
 Duas docentes, doutorada e mestre, a tempo integral áreas relevante para o CE.

 Considera-se que os respectivos CV da Coordenação de Curso podem vir a ser melhorados, tanto em quantidade
como em qualidade da produção científica. Recomenda-se maior investimento na participação em projectos de
investigação e transferência de conhecimento para a comunidade. Este último aspecto é de particular relevância dada
a quantidade de Protocolos existentes entre a Instituição e os parceiros onde se realizam os Estágios deste CE.

 A ideia de incluir mais do que uma pessoa na liderança do CE pode ser muito pertinente. Uma análise global das
Fichas Curriculares da equipa docente, faz pensar que a partilha da Coordenação do Curso por elementos de
diferentes áreas científicas poderia, eventualmente, aumentar a probabilidade da criação de condições para o trabalho
interdisciplinar no âmbito do CE.

 
 
A.11.4.2. Evidences that support the given performance mark.

 SER and response
 Two teachres, PhD and master, full time in areas relevant to the SC.

 It is considered that the respective CV of the course coordination could be improved, both in quantity and in quality of
scientific production. It is recommended a greater investment in research projects and transfer of knowledge to the
community. This last point is of particular relevance given the amount of existing Protocols between the institution and
the partners where the stages of this SC are carried out.

 The idea of including more than one person in the leadership of the SC may be very pertinent. A global analysis of the
curricular files of the teaching body, makes one think that sharing the coordination of the course by elements from
different scientific areas could eventually increase the likelihood of creating conditions for the interdisciplinary work
within the SC.

 
 

Pergunta A.12

A.12.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço.
 Sim

 
A.12.2. São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio e/ou
formação em serviço.

 Sim

 
A.12.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos estudantes.

 Em parte

 
A.12.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e qualificações
adequadas (para ciclos de estudos de formação de professores).

 Sim

 
A.12.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 O Plano de Estudos contempla vários momentos de Estágio. Esta organização aponta para um crescendo de
competências desenvolvidas em contextos profissionais diversos.

  
A Instituição apresenta 32 Protocolos, com várias entidades da região, de natureza diversa (Câmaras, Juntas de
Freguesias, Escolas, Associações, outros). Alguns Protocolos têm formato de Oficio a solicitar Estágios (ex. CCP
Ramada). Outros são muito antigos (ex. Centro Educativo Navarro de Paiva – DGRS, datado 1990). Outros com
validade muito curta (ex. Protocolo – Junta de Freguesia da Penha de França, de 24/2 a 16/6 de 2014)

  
Há distribuição dos estudantes pelos locais de Estágio, estão indicados recursos próprios da Instituição para
acompanhamento, bem como número e perfil das Cooperantes (n = 35). 

 
 
A.12.5. Evidences that support the given performance mark.

 The study plan includes several moments of Internship. This organization assumes growing skills developed in various
professional contexts.

  
The institution offers 32 protocols, with various entities in the region, of diverse nature (Local authorities, Schools,
Associations, others). Some protocols have a format for requesting stages (ex. CCP Ramada). Others are very old (e.g.
Centro Educativo Navarro de Paiva – DGRS, dated 1990). Others with a too short validity (e.g. Protocol-Junta de
Freguesia da Penha de França, 24/2 to 16/6 of 2014)

  
The distribution of students is given, and the institution's own resources for monitoring, as well as the number and
profile of the Cooperative teachers (n = 35) are indicated.

 
 
A.12.6. Pontos Fortes.

 



A quantidade e diversidade de protocolos apresentados, que possibilitam o exercício de práticas no terreno, desde o
primeiro ano do CE culminado no Estágio do 3º ano, em linha com uma formação especifica no âmbito da Educação
Social.

 Os mecanismos estabelecidos na Instituição para efectuar a articulação entre a Instituição responsável pela atribuição
do grau e as Instituições parceiras ao nível dos Estágios, garantindo o acompanhamento regular nos locais de Estagio
com um leque muito alargado de orientadores cooperantes, cuja actividade profissional se inscreve no âmbito do
perfil da Educação Social e áreas afins.

 
 
A.12.6. Strong Points.

 The amount and diversity of submitted protocols, which allow the exercise of practices on the ground, since the first
year of the SC culminating in the third year stage, in line with a specific training in the field of Social Education. 

 The mechanisms established in the institution to carry out the bridge between the responsible institution and the
stakeholders at the level of the internships, ensuring regular monitoring on the placements with a very broad range of
cooperants with a professional activity in line with Social Education general profile.

 
 
A.12.7. Recomendações de melhoria.

 Completar, rever e actualizar os Protocolos com as Entidades que colaboram na realização dos estágios no CE. Dos 32
Protocolos listados, cerca de 50% correspondem a correio (cartas/ofícios) dirigidos às Entidades Parceiras e não
propriamente protocolos firmados.

  
Actualizar formalmente os protocolos e seus conteúdos.

 
A.12.7. Improvement recommendations.

 To complete, review and update the protocols with the entities that collaborate in the implementation of the internships
of the SC. Out of the 32 protocols which are listed, about 50% deal with the mail (letters) aimed at stakeholders and are
not properly signed protocols.

  
To update formally the protocols and their contents.

 

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Os objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos foram formulados de forma clara.

 Em parte

 
1.2. Os objectivos definidos são coerentes com a missão e a estratégia da instituição.

 Sim

 
1.3. Os docentes envolvidos no ciclo de estudos, bem como os estudantes, conhecem os objectivos definidos.

 Em parte

 
1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 Os Objectivos Gerais do CE estão enunciados e são globalmente coerentes com a missão e estratégia da Instituição.
Contudo, os objectivos devem ser melhorados à luz da área científica predominante do Ciclo de Estudos (Ciências da
Educação).

 Deve ser claro que o exercício da profissão está associado ao papel da Educação na mudança social, à solução de
problemas no contexto das relações humanas, à capacidade de actuação para aumentar o bem-estar dos indivíduos,
famílias e comunidades. Tais aspectos devem estar claramente explicitados nas competências a desenvolver ao longo
do CE. 

 De salientar a necessidade de uma maior explicitação dos valores, quadros conceptuais e praticas subjacentes ao
perfil profissional para o qual o CE forma.

 Quanto ao conhecimento dos objectivos definidos para o CE, pelos docentes e estudantes envolvidos, as evidências
são escassas.

 
 
1.4. Evidences that support the given performance mark.

 The General Objectives of the SC are listed and in general are consistent with the mission and strategy of the
institution. However, the objectives should be improved taking into account the main scientific area of the study cycle
(Educational Sciences).

 It should be clear that the profession is associated with the role of Education in social change, problem solving in the
context of human relationships, the ability to act to increase the well-being of individuals, families and communities.
These aspects must be clearly explained in the competencies to develop throughout the SC.

  
It is worth to note the need for greater clarification of the values, conceptual frameworks and practices underlying the
professional profile for which the SC is aiming.

  
As for the knowledge of the objectives defined for the SC, for teachers and students involved, the evidence is scarce.

 



 
1.5. Pontos Fortes.

 Boa integração do Ciclo de Estudos na Missão e objectivos da Instituição.
 

 
1.5. Strong points.

  
Good integration of the Study Cycle in the mission and objectives of the institution.

 
 
1.6. Recomendações de melhoria.

 - Rever a formulação dos objectivos, de modo a que se adequem aos propósitos formativos tendo em conta a área
científica predominante do Ciclo de Estudos (Ciências da Educação).

  
 
- Elaborar indicadores que permitam estimar o grau de conhecimento dos objectivos do Ciclo de Estudos por parte
daqueles que estão directamente envolvidos, designadamente docentes e estudantes.

 
 
1.6. Improvement recommendations.

 - To review the formulation of objectives in order to suit the training purposes considering the main scientific area of
the study cycle (Educational Sciences).

 .
  
- To develop indicators that allow to estimate the degree of knowledge of the objectives of the Study Cycle for those
who are directly involved, namely teachers and students.

 

2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

2.1. Organização Interna

2.1.1. Existe uma estrutura organizacional adequada responsável pelos processos relativos ao ciclo de estudos.
 Sim

 
2.1.2. Existem formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 Em parte

 
2.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 RAA e resposta
 Há uma Comissão de Coordenação (CC) responsável pela implementação do CE.

  
A actualização científica e pedagógica das UCs cabe à CC. Porém, os procedimentos subjacentes a este processo não
aparecem descritos de modo claro.

  
Relativamente à Distribuição do Serviço Docente (DSD), também não é claro a quem cabe a responsabilidade da
decisão final. Há um Gabinete da Qualidade (GARQ), mas a sua articulação com os Órgãos Cientifico (CTC) e
Pedagógico (CP) da Instituição não está suficientemente explicitada. 

  
Quanto às formas de assegurar a participação activa dos docentes e dos estudantes nos processos de tomada de
decisão, que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade, a informação disponibilizada é escassa.

 
 
2.1.3. Evidences that support the given performance mark.

 SER and response
  

There is a Coordinating Committee (CC) responsible for the implementation of the SC.
  

The scientific and pedagogical update of the CUs is the responsibility of the CC. However, the procedures underlying
this process do not appear clearly described.

 With regard to the Distribution of the Teaching Service (DTS), it is not clear who is responsible for the final decision.
There's a Quality Office (GARQ), but its articulation with the Scientific Committee (CTC) and the Pedagogical
Committee (CP) of the institution is not sufficiently explained.

  
As for the ways of ensuring the active participation of teachers and students in the decision-making process affecting
the teaching/learning process and its quality, the information provided is scarce.

 
 
2.1.4. Pontos Fortes.

 



Estão indicados mecanismos internos de garantia da qualidade, onde está prevista a participação de docentes e
estudantes, no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem no Ciclo de Estudos. Todavia, o circuito da
comunicação é descrito de modo muito abrangente, criando algumas dificuldades à compreensão de onde, quando e
como se chega à tomada de decisão.

 
2.1.4. Strong Points.

 Internal quality assurance mechanisms are provided, where it is expected the participation of teachers and students, in
the development of the teaching/learning process of the study cycle. However, the communication circuit is described
in a too wide manner, creating difficulties for the understanding of where, when and how to get to the decision-making
process.

 
2.1.5. Recomendações de melhoria.

 - Tornar mais claro o circuito através do qual se faz a participação dos docentes e dos estudantes na tomada de
decisão que afecta o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

  
 
- Reunir evidências sobre a percentagem de participação dos estudantes e docentes nos questionários de satisfação
sobre a qualidade do ensino/aprendizagem, assim como as consequências práticas das medidas implementadas com
vista à melhoria dos processos formativos no CE.

 
 
2.1.5. Improvement recommendations.

 -Clarify the participation of teachers and students in the decision-making process affecting the teaching/learning
process and its quality.

  
 
- To gather evidence about the percentage of participation of students and teachers in satisfaction questionnaires
about the quality of teaching/learning, as well as the practical consequences of the measures implemented in order to
improve the formative processes od the SC.

 
 

2.2. Garantia da Qualidade

2.2.1. Foram definidos mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
 Sim

 
2.2.2. Foi designado um responsável pelo planeamento e implementação dos mecanismos de garantia da qualidade.

 Sim

 
2.2.3. Existem procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de estudos.

 Em parte

 
2.2.4. Existem formas de avaliação periódica das qualificações e competências dos docentes para o desempenho das
suaus funções.

 Sim

 
2.2.5. Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos por todos os interessados e utilizados na definição
de acções de melhoria.

 Em parte

 
2.2.6. O ciclo de estudos já foi anteriormente avaliado/acreditado.

 Em parte

 
2.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 Existe um Sistema de Garantia da Qualidade na Instituição, centralizado no GAPQ, a quem cabe a execução da
estratégia pedagógica e prática da qualidade pedagógica no ISCE. Há um link facultativo para o Manual da Qualidade.
No entanto, este não está operacional.

 É referido que a recolha de informação se faz via questionários a alunos, docentes, pessoal-não-docente e
comunidade externa; há lugar a reuniões da equipa docente no início e no fim do semestre, bem como à apresentação
e discussão dos resultados da avaliação e propostas de melhoria.

 No entanto, é pouco claro como se processa a articulação entre os diferentes órgãos da Instituição, designadamente
entre a recolha da informação, a sua análise, discussão e a implementação da acções de melhoria contínua.

 - Estão estabelecidos os órgãos e a pessoa responsável pelos mecanismos de garantia da qualidade na Instituição.
 -Acreditação preliminar pela A3Es deste CE em 2011 (visita).

 
2.2.7. Evidences that support the given performance mark.

 



There is a Quality Assurance System, centered on GAPQ, who is implementing the pedagogical strategy and practice
of pedagogical quality at ISCE. There is a link to the Quality Manual but is not operational.

 It is reported that the collection of information is done via questionnaires to students, teachers, non-teaching
personnel and external community; there are teaching staff meetings at the beginning and end of the semester, as well
as the presentation and discussion of the results of the assessment and proposals for improvement.

 However, it's unclear how the coordination between different institutional organs is carrie out, in particular between the
collection of information, its analysis, discussion and implementation of continuous improvement actions.

 - Estão estabelecidos os órgãos e a pessoa responsável pelos mecanismos de garantia da qualidade na Instituição.
 - Preliminary accreditation of the SC by the A3ES in 2011 (visit).

 
2.2.8. Pontos Fortes.

 - Existe um Sistema de Garantia da Qualidade da Instituição (ISCE) e seus Ciclos de Estudos, centralizado no GAPQ, a
quem cabe a “execução da estratégia pedagógica e prática da qualidade pedagógica no ISCE” (cf p. 19/186).

  
 
- Existem diversos mecanismos e procedimentos de recolha de informação, aplicação de questionários, elaboração de
relatórios, reuniões, entre outros, associados ao Sistema de Garantia da Qualidade (SGQ).

 
2.2.8. Strong Points.

 -There is a Quality Assurance System of the Institution (ISCE) and their Study Cycles, centered at the GAPQ, who is
responsible for the "implementation of the pedagogical strategy and the practice of pedagogical quality at the ISCE"
(cf. p. 19/186).

  
 
- There are various mechanisms and procedures of information gathering, questionnaires, reporting, meetings, among
others, associated with the Quality Assurance System (SGQ).

 
 
2.2.9. Recomendações de melhoria.

 - Indicar como se articulam ou coordenam as diferentes estruturas/mecanismos, incluindo o GAPQ, que intervêm na
implementação dos mecanismos de qualidade, de modo a garantir a melhoria continua na Instituição em geral e no
Ciclo de Estudos em particular.

  
- No caso da aplicação dos questionários, estabelecer um número mínimo de questionários preenchidos (ex. a %
relativa de estudantes inscritos por ano curricular), para que a informação recolhida possa ser considerada
significativa com vista

 a medidas a implementar para a melhoria continua do CE.
 

 
2.2.9. Improvement recommendations.

 - To indicate how the different structures and mechanisms involved in the implementation of quality, including the
GAPQ, are articulated or coordinated, in order to ensure the continuous improvement in the institution in general and
in the study cycle in particular.

  
 
- In the case of the application of questionnaires, to establish a minimum of completed questionnaires (e.g. the % of
students enrolled per academic year), so that the information collected can be considered as significant in order to
implement measures for continuous improvement of the SC.

 
 

3. Recursos materiais e parcerias

3.1. Recursos materiais

3.1.1. O ciclo de estudos possui as instalações físicas necessárias ao cumprimento sustentado dos objectivos
estabelecidos.

 Sim

 
3.1.2. O ciclo de estudos possui os equipamentos didácticos e científicos e os materiais necessários ao cumprimento
sustentado dos objectivos estabelecidos.

 Sim

 
3.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 As informações sobre infra-estruturas e instalações físicas (ex., salas de aula, biblioteca, salas de informática,
laboratórios, salas de ensino pratico, etc.), bem como equipamentos e materiais (vídeo-projectores, televisões, PC
portáteis, etc) satisfazem as necessidades associadas ao processo de ensino-aprendizagem. 

 Pelo facto de só haver uma descrição geral dos recursos materiais, poderá eventualmente acontecer que, caso haja
vários cursos em funcionamento simultâneo, os recursos apresentados poderão ser insuficientes.



 
3.1.3. Evidences that support the given performance mark.

 The information provided on infrastructures and physical facilities (e.g., classrooms, library, computer rooms,
laboratories, teaching rooms, practice, etc.), as well as equipment and materials (video-projectors, TVs, portable PC,
etc.) meet the needs associated with the teaching-learning process. 

 The fact that there is only a general description of material resources, it may happens that if several courses are set in
simultaneous operation, the resources may be eventually insufficient.

 
3.1.4. Pontos Fortes.

 - Disponibilidade de instalações físicas, equipamentos, materiais didácticos e científicos, entre outros, adequados ao
desenvolvimento do CE.

  

 
3.1.4. Strong Points.

 - Availability of physical facilities, equipment, pedagogical and scientific materials, among others, which become
appropriate for the development of the SC.

  

 
3.1.5. Recomendações de melhoria.

  
- Aprofundar o esforço feito no que respeita a acessos/mobilidade no campus a pessoas com dificuldade motora.

 - Melhorar espaços de estudo para os alunos em particular para trabalhos de grupo.

 
3.1.5. Improvement recommendations.

  
- Deepen the efforts made regarding to the access/mobility on campus of persons with motor difficulties.

 - Improve study space for students in particular for group work.
 

 

3.2. Parcerias

3.2.1. O ciclo de estudos estabeleceu e tem consolidada uma rede de parceiros internacionais.
 Sim

 
3.2.2. O ciclo de estudos promove colaborações com outros ciclos de estudo dentro da sua instituição, bem como com
outras instituições de ensino superior nacionais.

 Sim

 
3.2.3. Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.

 Em parte

 
3.2.4. Existe uma prática de relacionamento do ciclo de estudos com o seu meio envolvente, incluindo o tecido
empresarial e o sector público.

 Sim

 
3.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 RAA e resposta
 A Instituição apresenta uma vasta gama de parceiros internacionais de vários continentes - cerca de 12 Universidades

e Institutos, designadamente a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, UNA – Universidade de Cabo Verde,
entre outras -, para além de um conjunto substancial de instituições parceiras de vários Estados-Membros da União
Europeia (por ex., Espanha - Universidade de Salamanca, Corunha, Complutense de Madrid, Granada, etc). RIA (Rede
Iberoamericana de Animação Sociocultural - Lisboa)

 A nível nacional, também apresenta uma rede elevada de parceiros, em particular na zona Centro e Sul, algumas das
quais partilham Ciclos de Estudos de natureza similar, no 1º e 2º Ciclo de Estudos (exemplo, I. P de Beja, Guarda,
Leiria e Santarém), para além das ESE de Coimbra e Lisboa.

 A nível interno, são destacadas colaborações directas com outros ciclos de estudos, designadamente, Animação
Sociocultural e o mestrado em Educação Social (com duas especialidades).

 
 
3.2.5. Evidences that support the given performance mark.

 SER and response
 The institution offers a wide range of international partners - about 12 universities and institutes, including the

Pontifical Catholic University of Minas Gerais, UNA-University of Cape Verde, among others, in addition to a
substantial body of partner institutions of several Member States of the European Union (e.g., Spain -University of
Salamanca, a Coruña, Complutense of Madrid, Granada, etc). RIA (Rede Iberoamericana de Animação Sociocultural -
Lisboa)

 At national level, it also features a network of partners, in particular in the Central and South, some of which share
study cycles of a similar nature, in the 1st and 2nd cycle of studies (example, Polytechnic Institute of Beja, Guarda,



Leiria and Santarém), in addition to colleges of education of Coimbra and Lisbon.
 At internal level, it highlights direct collaborations with other study cycle, in particular Socio-cultural Animation and

the master's degree in Social Education (with two specialties).
 

 
3.2.6. Pontos Fortes.

 A Instituição apresenta um potencial de parceiros, para a mobilidade de estudantes, docentes e investigação
internacional.

 
3.2.6. Strong Points.

 The institution offers a potential of partners for the mobility of students and teachers and the international research.

 
3.2.7. Recomendações de melhoria.

 Reunir indicadores da realização das acções conjuntas com os parceiros apresentados a nível internacional, nacional
e intra-institucional.

 Avaliar qual a vantagem dessas acções na melhoria do CE:
 

 
3.2.7. Improvement recommendations.

 To gather indicators of implementation of joint actions with partners at international level, national and intra-
institucional.

 Evaluate what is the advantage of those actions on improvement of the SC.

 

4. Pessoal docente e não docente

4.1. Pessoal Docente

4.1.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais.
 Sim

 
4.1.2. Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e experiência de ensino
adequadas aos objectivos do ciclo de estudos.

 Em parte

 
4.1.3. O número e o regime de trabalho dos membros do pessoal docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos.

 Sim

 
4.1.4. É definida a carga horária do pessoal docente e a sua afectação a actividades de ensino, investigação e
administrativas.

 Em parte

 
4.1.5. O corpo docente em tempo integral assegura a grande maioria do serviço docente.

 Sim

 
4.1.6. A maioria dos docentes mantém a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.

 Sim

 
4.1.7. Existem procedimentos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo de estudos.

 Sim

 
4.1.8. É promovida a mobilidade do pessoal docente, quer entre instituições nacionais, quer internacionais.

 Em parte

 
4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 RAA, N= 26 (21 ETI); 13 Doutorados.
 Genericamente, pode-se afirmar que a Instituição dispõe de um corpo docente suficiente para ministrar o Ciclo de

Estudos, com formação polivalente, muito embora nem sempre adequada em termos do perfil a UCs do plano de
estudos.

 A produção científica da equipa docente é muito díspar, sendo em alguns casos escassa e pouco actualizada. O nível
de internacionalização é reduzido.

 Estabilidade e dinâmica da formação dos docentes do CE a tempo integral com ligação à Instituição há mais de três
anos 

 



A resposta refere alterações, entrada de 3 novos docentes doutorados (1 a 100%) e a saída de outros mas sem alterar
o perfil global do corpo docente.

 Falta serviço docente do professor responsável pela UC Francês.
 

 
4.1.9. Evidences that support the given performance mark.

 SER, N = 26 (21 FTEs); 13 Doctorates
 Overall, it can be said that the ISCE have a sufficient faculty to teach the study cycle, with multipurpose training

although not always appropriate in terms of the profile to CUs of the study plan.
 The scientific production of the teaching team is very different, and in some cases sparse and little updated. The

internationalization level is reduced.
 It is indicated the terms of the stability and dynamics of teacher education of the SC in full-time with link to the

institution for more than three years.
 The response refers 3 new faculty doctorates (1 to 100%) and othes out but without changing the global profile of the

faculty.
 The teaching load of the responsible by the CU French is missing.

 
 
4.1.10. Pontos Fortes.

 - Os procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente estão descritos, o documento está disponível,
muito embora as evidências da sua aplicação sejam escassas.

 
4.1.10. Strong Points.

 - The procedures for assessing the performance of academic staff are described, the document is available, although
the evidence of its implementation is scarce.

 
4.1.11. Recomendações de melhoria.

 Aumentar a curto-médio prazo, o nº de docentes doutores na área do CE. Alguns dos Doutoramentos incluídos na
equipa docente não são na área específica do CE. 

 Criar um sistema de incentivos ao desenvolvimento pedagógico e cientifico, apoiando ex. participação em Congressos
de especialidade, assim como a publicação cientifica no domínio vocacional do CE.

 Procurar uma maior conciliação entre a actividade lectiva e a actividade científica, aumentando a competência
científica e a actualização pedagógica da equipa docente do CE.

 A participação e/ou direcção de projectos científicos deverá ser incrementada e valorizada no Sistema de Avaliação do
Desempenho.

 Rever a situação dos Doutorados incluídos na equipa docente, com zero horas atribuídas e que estão a ser
contabilizados no número de Doutorados.

 Face às parcerias, incentivar à participação do corpo docente, assim como a participação em programas de
mobilidade com fins formativos, pedagógicos e de investigação.

 
 
4.1.11. Improvement recommendations.

 The number of teachers with a PhD in the SC should be increased in the short-medium term. Some of the Doctorates
included in the teaching team are not in the specific area of the SC.

 To create a system of incentives for educational and scientific development, supporting e.g. participation in
Congresses of the specialization and scientific publication in the specific field of the SC.

 Search for greater balance between the teaching and scientific activity, increasing the scientific competence and the
pedagogical update of the teaching team.

 Participation and/or direction of scientific projects should be incremented and valued in the Performance Evaluation
System.

 To review the situation of PhD teachers in the teaching team with zero hours assigned and which are being counted in
the number of doctorates.

 To encourage the participation of the teaching staff in partnerships, as well as the participation in research and
mobility training programes.

 

4.2. Pessoal Não Docente

4.2.1. O pessoal não docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à leccionação do ciclo de
estudos.

 Sim

 
4.2.2. O número e o regime de trabalho do pessoal não docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos.

 Sim

 
4.2.3. O desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente.

 Sim

 
4.2.4. O pessoal não docente é aconselhado a frequentar cursos de formação avançada ou de formação contínua.

 Sim



 
4.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 As informações prestadas relativamente ao Pessoal Não Docente (PND), compreende um total de 29 funcionários, em
regime de tempo integral, distribuídos por vários serviços. 

  
Seria, no entanto, desejável identificar quem está afecto em tempo integral ou em tempo parcial a este CE.

 
4.2.5. Evidences that support the given performance mark.

 The information provided in respect of the non-teaching staff, comprises a total of 29 employees in full time, spread
across various services.

  
It would be desirable, however, to identify who is allocated to this SC full-time or part-time.

 
4.2.6. Pontos Fortes.

 - Pessoal suficiente e adequado.
 - Estão indicados procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não-docente.

 - Está identificado um conjunto de cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do
pessoal não docente, designadamente nas TICs, Gestão da Informação, liderança, comunicação, inglês, entre outros –
directamente relacionados como CE.

 
 
4.2.6. Strong Points.

 - Sufficient staff and appropriate.
 - Performance evaluation procedures of the non-teaching staff are indicated.

 - It is identified a set of advanced or continuous training courses to improve the qualifications of non-teaching staff, in
particular ICT, Information management, leadership, communication, English, among others -directly connected with
the SC.

 
4.2.7. Recomendações de melhoria.

  
- Estabelecer indicadores de melhoria continua, incentivando a participação dos Não Docentes em acções de
formação, em particular nas TIC, Inglês Técnico, Gestão da informação.

 
4.2.7. Improvement recommendations.

  
- Establishing indicators of continuous improvement, encouraging the participation of non-teaching staff in training
actions, in particular in ICT, Technical English, Information management.

 

5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem

5.1. Caracterização dos estudantes

5.1.1. Existe uma caracterização geral dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, incluindo o seu género, idade,
região de proveniência e origem sócio-económica (escolaridade e situação profissional dos pais).

 Em parte

 
5.1.2. Verifica-se uma procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes ao longo dos últimos 3 anos.

 Em parte

 
5.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 Há um decréscimo no número de vagas neste CE.
 O número de estudantes inscritos por ano curricular: 16 no 1º ano; 11 no 2º ano e 20 no 3º ano, num total de 47

estudantes no CE.
 Um aspecto relevante a salientar é o facto de a quase totalidade dos candidatos ser colocado em 1º opção, o que faz

supor a elevada motivação para este ciclo de estudos.
 A maioria dos estudantes pertence ao género feminino (83%), sendo que em termos de grupos etários se encontram

predominantemente nos 28 e mais anos (53,2%), seguido do período etário 24-27 anos (31,9%). Portanto, os
estudantes(18-22 anos) estão praticamente ausentes.

 A nota média de entrada apresenta uma variação entre 11 e 13 valores, ao longo destes três anos.
 Não há informação adicional sobre as características dos estudantes, designadamente aspectos sociodemográficos,

académicos e profissionais, o que seria desejável.
 

 
5.1.3. Evidences that support the given performance mark.

 There is a decrease in the number of vacancies offered in this SC.
 The number of students enrolled by curricular year: 16 in the first year; 11 in the second year and 20 in the 3rd year, a



total of 47 students in the SC.
 Almost all of the candidates are placed in the first option, which assumes the high motivation for this study cycle.

 Most of the students belong to the female gender (83%), and in terms of age groups the predominant one are 28 and
more years (53.2%), followed by age 24-27 year period (31.9%). Therefore, the students (18-22 years) are virtually
absent.

 Average entrance marks present a variation between 11 and 13 values, over these three years.
 No additional information is observed on the characteristics of students, particularly demographic aspects, academics

and professionals, which would be desirable.
 

 
5.1.4. Pontos Fortes.

 A Instituição tem vindo a ajustar o numero de vagas à procura, sendo que no ultimo ano, a relação oferta-procura
parece estar bastante ajustada (20 vagas para 18 inscritos).

  

 
5.1.4. Strong Points.

 - Although the number of placed has been declining, it is observed that the institution has been able to adjust the
number of places to the demand, in the last year (20 vacancies for 18 candidates) is quite well adjusted.

  

 
5.1.5. Recomendações de melhoria.

 - Disponibilizar mais informação acerca dos candidatos, não apenas sobre o perfil sociodemografico, mas também as
motivações que os levam a procurar este curso, bem com as expectativas face aos objectivos estabelecidos para este
Ciclo de Estudos.

 - Reflectir sobre o sentido de oferecer 50 vagas. Eventualmente ajustar o nº de vagas oferecida.

 
5.1.5. Improvement recommendations.

 - Providing more information about the candidates, not only on the socio-demographic profile, but also the motivations
that lead to look for this course as well with the expectations with regard to the objectives set for this study cycle.

 - Reflect on the meaning of offer 50 vacancies. Eventuallt adjust the number of vacancies offered.

 

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem

5.2.1. São tomadas medidas adequadas para o apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes.

 Em parte

 
5.2.2. São tomadas medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.

 Em parte

 
5.2.3. Existe aconselhamento dos estudantes sobre a possibilidade de financiamento e de emprego.

 Sim

 
5.2.4. Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes são usados para melhorar o processo de
ensino/aprendizagem.

 Em parte

 
5.2.5. A instituição cria condições para promover a mobilidade dos estudantes.

 Sim

 
5.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 A Instituição apresenta um conjunto de estruturas organizativas, que permite pensar que existe um ambiente
adequado de ensino/aprendizagem (ex., Gabinete Psicopedagogico; ISCE.VIDA.ACTIVA; Gabinete de Avaliação e
Promoção da Qualidade – GAPQ; Gabinete de Relações Internacionais – GRI, entre outros.).

 Ver SWOT pontos fracos, nº 4/ sobre integração dos estudantes na comunidade académica.e nº 8/sobre mobilidade.

 
5.2.6. Evidences that support the given performance mark.

 The institution offers a set of organisational structures, which allows to think that there is an appropriate environment
for teaching/learning (e.g., Psychopedagogical Office; ISCE. VIDA.ACTIVE; Office of Assessment and Quality
Promotion – GAPQ; International Relations Office-GRI, among others).

 See SWOT weaknesses, nº 4/on integration of students in the academic community. and no. 8/on mobility.

 
5.2.7. Pontos Fortes.

 A diversidade de actuações promovidas para melhorar o clima institucional, os processos de ensino-aprendizagem, a
participação dos estudantes em iniciativas e programas, a orientação sobre possibilidades de financiamento e
emprego, o aconselhamento sobre aspectos psicopedagogicos, entre outros.



 
5.2.7. Strong Points.

 The diversity of performances promoted to improve the institutional climate, the teaching-learning processes, the
participation of students in programs and initiatives, the guidance on financing and employment opportunities, the
advising on psychopedagogic aspects, among others.

 
5.2.8. Recomendações de melhoria.

 - As medidas programáticas associadas a estruturas de apoio (ver 5.2.6 acima) ao processo de ensino-aprendizagem
parecem estar pouco operacionalizadas. Recomenda-se, por isso, criar um conjunto de indicadores de realização, de
modo a concretizar os contributos dessas estruturas para a qualidade do ensino-aprendizagem no âmbito do CE.

  
- Melhorar as iniciativas e os resultados associados à mobilidade dos estudantes, muito embora tratando-se de um CE
em regime pós-laboral crie por si só alguns obstáculos à mobilidade.

 
5.2.8. Improvement recommendations.

 - Programmatic measures associated with support structures (see 5.2.6 above) to the teaching-learning process seem
to be little operatinalized. It is recommended, therefore, to create a set of indicators of achievement in order to realize
the contributions of these offices for the teaching-learning quality in the context of the SC.

  
- To improve the initiatives and results associated with the mobility of students, although being the case of a SC with
an after-hours timetable it carries out some obstacles to mobility.

 

6. Processos

6.1. Objectivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos

6.1.1. Estão definidos os objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes e foram operacionalizados os objectivos permitindo a medição do grau de cumprimento.

 Sim

 
6.1.2. A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.

 Sim

 
6.1.3. Existe um sistema de revisão curricular periódica que assegura a actualização científica e de métodos de trabalho.

 Sim

 
6.1.4. O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.

 Em parte

 
6.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 No Relatório de Auto-avaliação apresentado, constam de modo explicito os objectivos de aprendizagem - formalizados
em termos de conhecimentos, aptidões e competências - a desenvolver pelos estudantes na sequência do processo
de ensino-aprendizagem. Os objectivos são pertinentes. 

  
Considerados no seu conjunto, os objectivos são mensuráveis, possibilitando avaliar a realização académica dos
estudantes. Contudo, deve assegurar-se que a avaliação é criteriosa e equitativa, aplicável à formação tanto teórica
como pratica, individual e colectiva.

  
Estão referidos os mecanismos de revisão da estrutura curricular, os quais poderão assegurar a actualização científica
dos estudos e métodos de trabalho. Os responsáveis da revisão curricular estão identificados.

 
 
6.1.5. Evidences that support the given performance mark.

 In the report it is explicit posed the learning objectives -knowledge, skills and competences- to be developed by the
students, following the teaching-learning process. The objectives are relevant. 

  
Considered as a whole, the objectives are measurable, making it possible to evaluate the academic achievement of
students. However, it must be ensured that the assessment is judicious and of a fair manner, applicable both to
theoretical as practical training, individual and collective.

  
The mechanisms to review the curricular structure are included, which can ensure the scientific updating of these
studies and the working methods. The responsible people for the curricular review are identified.

 
 
6.1.6. Pontos Fortes.

 



- A pertinência dos objectivos de aprendizagem formulados, que são coerentes com conhecimentos, aptidões e
competências a desenvolver pelos estudantes nos processos de ensino/aprendizagem.

  
- Os mecanismos de revisão curricular estão estabelecidos.

 
 
6.1.6. Strong Points.

 - The relevance of learning objectives as they are formulated, which are consistent with knowledge, skills and
competencies to be developed by the students in their teaching/learning processes.

  
- Curricular review mechanisms are established. 

 
 
6.1.7. Recomendações de melhoria.

 Explicitar de que modo os estudantes participam da investigação cientifica no âmbito da Educação Social, muito
embora o CE tenha uma clara vertente profissional, com UC de Estágio desde o 1º ano curricular. 

 No entanto, pelo facto de os estudantes participarem ao longo do Curso numa grande diversidade de contextos de
prática profissional, faz supor que se treinados a recolher informação de modo sistemático e a discutir os resultados
encontrados à luz de quadros teóricos e metodológicos específicos, as competências adquiridas podem tornar-se
numa mais valia deste CE. Neste contexto, também poderá favorecer a equipa docente na sua produção científica no
âmbito da Educação Social.

 
6.1.7. Improvement recommendations.

 To clarify the way by which students participate in scientific research in the field of Social Education, although the SC
has a clear professional dimension, with intership CU since the first academic year. However, by the fact that students
participate throughout the SC in a wide variety of contexts of professional practice, if they are trained to collect
systematically information and discuss the findings in the light of technical and methodological frameworks, specific
skills that are acquired can become an asset of this SC. Also it may help the teaching team to increase their scientific
production in the field of Social Education.

 

6.2. Organização das Unidades Curriculares

6.2.1. São definidos os objectivos da aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) que os estudantes deverão
desenvolver em cada unidade curricular.

 Sim

 
6.2.2. Existe coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de cada unidade curricular.

 Sim

 
6.2.3. Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de cada unidade curricular.

 Sim

 
6.2.4. Existem mecanismos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.

 Em parte

 
6.2.5. Os objectivos de cada unidade curricular são divulgados entre os docentes e os estudantes.

 Em parte

 
6.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 Em geral, a organização das Unidades Curriculares (UC) satisfaz os requisitos globais estabelecidos, muito embora o
seu grau de adequação e refinamento seja muito variável. 

  
As Fichas das UCs apresentam: docentes responsáveis, objectivos de aprendizagem, conteúdos programáticos,
demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objectivos de aprendizagem da UC, metodologias
de ensino-aprendizagem e sistemas de avaliação, coerência entre metodologias e objectivos de aprendizagem, bem
como bibliografia de cariz predominante nacional, com referências escassa bibliografia internacional. Todavia, a
informação que se apresenta em cada uma das UC é bastante heterogénea.

  
Globalmente, os contributos de cada UC para acção/intervenção socio-educativa são escassos. As evidências sobre o
nível de coordenação em termos horizontais e verticais são escassas. Observam-e algumas repetições nos conteúdos
programáticos. 

 
 
6.2.6. Evidences that support the given performance mark.

 In general, the organization of curricular units (CU) meets the global requirements established, while their degree of
suitability and refinement is very variable.

  
The CUs files feature: responsible teachers, learning objectives, syllabus contents, demonstration of the consistency
of the syllabus with the learning objectives of the CUs, teaching-learning methodologies and evaluation systems,



coherence between methodology and learning objectives as well as a bibliography with a predominant national nature
and with few references to international bibliography. However, the information that appears in each of the CUs is
heterogeneous.

  
Overall, the contributions of each UC for socio-educational action-intervention is scarce. The evidences on the level of
coordination in horizontal and vertical terms are scarce. It is observed some repetitions in the curricular contents.

  
 

 
6.2.7. Pontos Fortes.

 Estágio organizado de modo progressivo e articulado ao longo do CE.
  

 
6.2.7. Strong Points.

 Internship organised in progressive mode and articulated throughout the SC.
 

 
6.2.8. Recomendações de melhoria.

 - Explicitar, com maior precisão, os mecanismos de coordenação horizontal e vertical das UCs que formam o Plano de
Estudos. A pertinência de algumas UCs é discutível face aos objectivos estabelecidos para o Ciclo de Estudos.

  
- Actualizar e internacionalizar a bibliografia de consulta obrigatória em algumas matérias, incorporando ou
diversificando algumas fontes de informação, designadamente bases de dados electrónicas, redes WEB, entre outros.

  
- Reunir evidência que permita avaliar em que medida os objectivos de cada UC são conhecidos pelos estudantes e
docentes, definindo os mecanismos de monitorização e acompanhamento dos indicadores de satisfação que sejam
convergentes com os objectivos gerais do Ciclo de Estudos.

  
- Explicitar a situação de UCs em que há docentes com zero horas, como é o caso da UC Francês.

 
 
6.2.8. Improvement recommendations.

 - To make clear the horizontal and vertical coordination mechanisms of the CUs that constitute the Study Plan. The
relevance of some CUs is debatable given the objectives that has been set for the study cycle.

  
- To update and internationalize the bibliography of mandatory consultation in some subjects, incorporating or
diversifying some sources of information, including electronic databases, WEB networks, among others.

  
- To gather evidence that allow to assess to what extent the objectives of each CU are known by students and teachers,
by setting the monitoring mechanisms and satisfaction indicators which converge with the general objectives of the
Study Cycle.

  
- To clarify the situation of CUs where there are teachers with zero hours, as in the case of CU French.

 
 

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem

6.3.1. As metodologias de ensino e as didácticas estão adaptadas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.

 Sim

 
6.3.2. A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

 Em parte

 
6.3.3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade curricular.

 Em parte

 
6.3.4. As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.

 Em parte

 
6.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 A diversidade de metodologias de ensino/aprendizagem utilizadas neste CE, com destaque para “uma abordagem
construtivista centrada nos alunos”, como referido no RAA (p. 155/186), poderá ser uma mais valia na formação de
Educadores Sociais. Em geral as metodologias de avaliação da aprendizagem correspondem aos objectivos
específicos de cada UC. No entanto, é frequente a avaliação das aprendizagens incidir sobe a aquisição de
conhecimentos e aptidões estabelecidas por UC e bem menos na participação dos estudantes em atividades
científicas.

 As formas de verificação da carga média de trabalho dos estudantes necessária à aprendizagem, faz-se “através da
avaliação das percepções dos dirigentes, docentes e estudantes”, com recurso à observação participante. Não há
dados objectivos sobre esta matéria.



 
6.3.5. Evidences that support the given performance mark.

 The diversity of teaching/learning methodologies used in this SC, highlighting "a constructivist approach centered on
students", as referred to in the SER (p. 155/186), can be an asset in the training of Social Educators. Overall, the
methodologies and learning evaluation corresponds to the specific objectives of each CU. However, the fact that in
quite often the assessment of learning is focussed on the acquisition of knowledge and skills do not favour the
participation of students in scientific activities.

 The forms of verification of the students' workload that is necessary for learning is developed "by assessing
perceptions of leaders, teachers and students", with the resource to participant observation. There is no objective data
on this subject.

 
 
6.3.6. Pontos Fortes.

 A diversidade de metodologias de ensino/aprendizagem e dos procedimentos didácticos utilizados face aos objectivos
das UCs, parecem satisfazer os requisitos estabelecidos no plano de estudos do CE.

 
6.3.6. Strong Points.

 The diversity of teaching/learning methodologies and didactic procedures used with regard to the objectives of the
CUs, seem to satisfy the requirements laid down in the design of the SC.

 
6.3.7. Recomendações de melhoria.

 - Diversificar o sistema de avaliação da aprendizagem associado às metodologias de ensino-aprendizagem, de modo a
facilitar a participação dos estudantes em actividades científicas.

  
- Estabelecer indicadores que permitam ajuizar o grau em que as metodologias de ensino-aprendizagem facilitam a
participação dos estudantes em actividades científicas, assim como o seu envolvimento em iniciativas orientadas para
a intervenção-socioeducativa.

 
6.3.7. Improvement recommendations.

 - To diversify the learning evaluation system associated with the teaching-learning methodologies, in order to facilitate
the participation of students in scientific activities.

  
- To establish indicators to make possible a better judgement about the degree to which the teaching-learning
methodologies facilitate the participation of students in scientific activities, as well as their involvement in oriented
initiatives towards a socio-educational intervention.

 

7. Resultados

7.1. Resultados Académicos

7.1.1. O sucesso académico da população discente é efectivo e facilmente mensurável.
 Sim

 
7.1.2. O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.

 Em parte

 
7.1.3. Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria no
mesmo.

 Em parte

 
7.1.4. Não há evidência de dificuldades de empregabilidade dos graduados.

 Sim

 
7.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 De acordo com a informação disponibilizada, no ano académico 2011/12 o número é de 24 diplomados, em 2012/13 é
de 13 e no ano de 2013/14 é de 19. Em geral, as taxas de sucesso são elevadas na medida em que o número de
diplomados em “N” anos é de quase a totalidade (n = 22), sendo que apenas 2 são diplomados em N+1 anos.

  
UCs das Ciências Sociais e do Comportamento são aquelas em que se verifica uma maior taxa de sucesso. As UCs
com um sucesso académico mais reduzido são as áreas das expressões (ex. Expressão Visuo-Plástica e Expressão
Corporal e Dramática). A docente responsável foi substituída.

  
Também as taxas de empregabilidade são muito elevadas (85%), situação que poderá em parte ser explicada pelo
facto de “os estudantes deste ciclo de estudos, [serem] em grande maioria, já detentores de uma prática na área da
Educação Social.” (ver RAA, p. 157/186).



 
7.1.5. Evidences that support the given performance mark.

 According to the information provided, in the 2011/12 academic year the number of graduates is 24, in 2012/13 is 13,
and in the year 2013/14 is 19. In general, the success rates are high to the extent that the number of graduates in "N"
years is almost the whole set (n = 22), being that only 2 are graduates in N + 1 years. 

  
Social Sciences and Behaviour CUs are those ones in which there is a higher rate of success. The CUs with a lower
academic success belong to the areas of expression (e.g. Visual-Plastic Expression and Body Language and Drama).
The responsible teacher was replaced.

  
The employment rates are also very high (85%), a situation which may in part be explained by the fact that "the
students of this study cycle, [being] in great majority, already holders of a practice in the area of Education." (see SER,
p. 157/186).

 
 
7.1.6. Pontos Fortes.

 - A elevada percentagem que conclui o CE no tempo previsto (90%)
  

 
7.1.6. Strong Points.

 - The high percentage that concluded the SC in the allotted time (90%).
 

 
7.1.7. Recomendações de melhoria.

 Elaborar quadros de tendências e análise que reflictam os processos de transição da Educação/Formação para o
mundo do trabalho, com particular destaque para os índices de empregabilidade e relações estabelecidas entre a
formação e o exercício da profissão.

 
7.1.7. Improvement recommendations.

 To develop trend and analysis frameworks that reflect the processes of transition from training into the world of work,
with particular emphasis on the employability data and relationships established between the formation and the
exercise of the profession.

 

7.2. Resultados da actividade científica, tecnológica e artística

7.2.1. Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde os docentes
desenvolvam a sua actividade.

 Em parte

 
7.2.2. Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.

 Em parte

 
7.2.3. Existem outras publicações científicas relevantes do corpo docente do ciclo de estudos.

 Sim

 
7.2.4. As actividades científicas, tecnológicas e artísticas têm uma valorização e impacto no desenvolvimento económico.

 Em parte

 
7.2.5. As actividades científica, tecnológica e artística estão integradas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.

 Em parte

 
7.2.6. Os resultados da monitorização das actividades científica, tecnológica e artística são usados para a sua melhoria.

 Em parte

 
7.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 RAA e resposta
 12 docentes desenvolvem actividade em Centros de Investigação, sediados em Universidades e Institutos Públicos. O

ISCE tem um Centro de Investigação, não avaliado pela FCT. 11 docentes em projectos.
 O mapa resumo das publicações mostra que as publicações científicas em revistas indexadas com um índice de

qualidade relativo, é desigual em quantidade e qualidade. Embora a maioria se refira ao período compreendido nos
últimos cinco anos, não se trata de artigos em revistas, mas sim Actas de Congresso, livros, capítulos de livros, ou a
aguardar publicação. As publicações de âmbito pedagógico, estão mais actualizadas, em geral.

 Relativamente à integração das actividades cientificas, tecnológicas e artísticas em projectos e/ou parcerias nacionais
e internacionais, são apresentados alguns exemplos. Porem, a articulação entre a investigação realizada e os
processos de desenvolvimento socioeconómico da zona geográfica, não está suficientemente documentada.



 
7.2.7. Evidences that support the given performance mark.

 SER and response
  

12 teachers develop scientific activity in research centres, located in universities and public institutes. The ISCE owns
a Research Center, although not evaluated by the FCT. 11 teachers with projects.

 After analyzing the summary map of publications, one can see that scientific publications in indexed journals with an
index of quality is uneven in quality and quantity. Though most of them refer to the period in the past five years, they
have not to do with articles in journals, but Congress Proceedings, books, book chapters, or awaiting for publication.
The pedagogical scope publications are, in general, more up-to-date.

 With regard to the integration of scientific, technological and artistic activities in projects and/or national and
international partnerships, some examples are given. However, the links between the research carried out and the
processes of socio-economic development of the geographical area, are not sufficiently documented.

 
 
7.2.8. Pontos Fortes.

 nada a referir

 
7.2.8. Strong Points.

 nothing to report

 
7.2.9. Recomendações de melhoria.

 - Melhorar a produção científica em jornais com arbitragem. 
 - Estabelecer um maior compromisso entre a actividade docente, a de investigação e transferência de conhecimento

para a comunidade. A quantidade de parcerias nacionais e internacionais existente pode constituir um grande desafio
para a equipa docente deste CE, contribuindo de modo sistemático para o avanço do conhecimento em Educação
Social.

 - Identificar potenciais linhas de investigação prioritárias no âmbito da Educação Social, articulando grupos de
investigação estáveis, com liderança científica reconhecida e elevada capacidade de projecção no contexto
socioeconómico da região. 

 A linha existente de Intervenção socioeducativa para o Desenvolvimento Social pode ser um bom ponto de partida.
 - Criar condições para a captação de financiamento, melhorar evidências nos processos de monitorização da

actividade cientifica, favorecendo a sua melhoria contínua, bem como a participação dos estudantes nos resultados a
obter.

 
 
7.2.9. Improvement recommendations.

 - Improve the scientific production of the staff in journals with refere.
 - To establish a greater compromise between teaching, research and the transfer of knowledge to the community. The

existing national and international partnerships may constitute a major challenge to the teaching staff of this SC, in
order to contribute systematically to the advancement of knowledge in Social Education.

  
- To identify potential priority research lines within the framework of Social Education, articulating stable research
groups, with recognized scientific leadership and with high capacity to be projected in the socio-economic context.
The existing reserach line of Socio-educational Intervention for Social development may be a good starting point.

  
- To create conditions for raising financing, improve evidence related to the monitoring processes of scientific activity,
encouraging their continuous improvement, as well as the participation of students in the results to be obtained.

 
 

7.3. Outros Resultados

7.3.1. No âmbito do presente ciclo de estudos, existem actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação
de serviços à comunidade ou formação avançada.

 Sim

 
7.3.2. O ciclo de estudos contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a acção cultural,
desportiva e artística.

 Sim

 
7.3.3. O conteúdo das informações sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado são realistas.

 Sim

 
7.3.4. Existe um nível significativo de internacionalização do ciclo de estudos.

 Não

 
7.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.

 Em termos das actividades de desenvolvimento e de prestação de serviços à comunidade e formação avançada na
área científica predominante do CE, o RAA apresenta um conjunto de iniciativas (ex., organização de eventos



científicos, workshops, etc), que podem ser vistas como o esforço da Instituição em ir mais além das actividades
formativas e cientificas ligada a este CE. 

 A IES tem uma editora de ampla implementação no domínio da Educação que potencia publicações em diversas áreas
de relevo para os CE. Tem ainda outros serviços prestados à comunidade externa local no nível nacional.

 O nível de internacionalização do CE é escasso, sendo nulo no caso dos estudantes, de 23,8% no caso da mobilidade
de docentes na área científica do CE e de estrangeiros 4,8%. Esta situação pode ser compreensível, se se considerar
que se trata de um CE que decorre em regime pós-laboral.

 
 
7.3.5. Evidences that support the given performance mark.

 In terms of development activities, provision of community services and advanced training in the predominant
scientific area of the SC, the RAA presents a set of initiatives (e.g., organization of scientific events, workshops, etc.)
that can be seen as the institution's effort to go beyond educational and scientific activities connected to this SC. 

 The HEI is a publisher of widespread implementation in the field of education which promotes publications in several
areas of relevance to the SC. It also has other services provided to the local community at a national level.

 The level of internationalisation of the SC is scarce, being null in the case of students, of 23.8% in the case of mobility
of teachers in the scientific area of the SC and 4.8% foreigners. This might be understandable if one considers that this
is a SC developed under an after-hours timetable.

 
 
7.3.6. Pontos Fortes.

 A abertura da Instituição ao seu meio envolvente, realizando um conjunto de eventos científicos e iniciativas de
carácter cultural, num trabalho efectivamente comprometido com as Instituições parceiras.

 
7.3.6. Strong Points.

 The opening of the institution to its surroundings, performing a set of scientific events and cultural initiatives, in the
way of a committed enterprise with the partner institutions.

 
7.3.7. Recomendações de melhoria.

 - Incentivar a prestação de serviços à comunidade. Trata-se aqui de projectar o CE no território, envolvendo-se com a
sociedade e as Instituições do meio envolvente. Um dos pontos de partida para esta iniciativa podem ser os Estágios,
uma vez que atravessam todos os anos curriculares e dado o número de Instituições e Cooperantes envolvidos.

  
- Desenhar um Plano de Acção para aumentar a mobilidade de docentes e estudantes, ainda que de curta duração,
dando corpo aos múltiplos Protocolos internacionais existentes na Instituição. Explorar as TIC na internacionalização
(p.ex., videoconferências)

 
7.3.7. Improvement recommendations.

 - To encourage the provision of services to the community. To project the SC into the territory, becoming involved with
the society and the institutions of the surroundings. One of the starting points for this initiative can be the internships,
since they come across all the academic years and given the number of institutions and cooperant teachers involved.

  
- To draw an Action Plan so to increase the mobility of teachers and students, even of short duration, exploring the
multiple existing international Protocols at the institution. Exploring ICT in internationalization (e.g. videoconferences).

 

8. Observações
8.1. Observações:

 Considerando a análise SWOT, a Instituição apresenta vários pontos fortes, com destaque para: existência de
parcerias consolidadas com varias instituições no âmbito do CE e as elevadas perspectivas de empregabilidade dos
diplomados. As evidências apresentadas ao longo do Relatório, sustentam estas afirmações.

  
Dos pontos fracos, a Instituição aponta a actividade científica/investigação, associada ao CE; reduzida mobilidade dos
trabalhadores-estudantes. Estes aspectos tornam-se salientes no processo de análise do relatório. Quanto ao Plano
de Estudos, reconhece a necessidade de fazer “reajustes nas denominações de algumas UCs, bem como nas
tipologias e áreas científicas”, assim como a necessidade de suprir a falta de UC na área da estatística e análise de
dados. Algumas das oportunidades e ameaças identificadas, são relevantes.

  
 
A Instituição aponta para a necessidade de: melhorar a investigação; proceder a reajuste na designação de algumas
UCs, bem como tipologias e áreas científicas. Acrescentar novas UCs; tomar medidas adequadas à integração dos
estudantes-trabalhadores na comunidade académica, entre outros. 

  
Neste contexto, e considerado no seu conjunto, a CAE reconhece a capacidade da Instituição de efectuar uma análise
crítica sobre si mesma e o seu CE, muito embora alguns dos aspectos referidos sejam controversos (ver CAE 9.2 e
9.3) e o relatório apresentado tenha um pendor fundamentalmente descritivo.

  
 



 
8.1. Observations:

 Considering the SWOT analysis, the institution has several strengths, highlighting: existence of consolidated
partnerships with various institutions in the context of the SC and the high prospects of employability of the
graduates. The evidence presented throughout the SER support these claims.

  
Concerning weaknesses, the institution points to its scientific/research activity, associated with the SC; reduced
mobility of workers-students. These become salient aspects in the process of examining the report. As for the Study
Plan, it is recognised the need to make "adjustments in the names of some CUs, as well as on typologies and scientific
areas", as well as the need to address the lack of CU in the area of statistics and data analysis. Some of the
opportunities and threats identified are relevant.

  
The institution points to the need to: improve the investigation; carry out the adjustment in denominations of some
CUs, as well as typologies and scientific areas. Add new CUs, mainly on Quantitative Methods; take appropriate
measures for the integration of students-workers in the academic community, among others.

 In this context, and considered as a whole, the CAE recognizes the capacity of the institution to carry out a critical
analysis about itself and its SC, although some of the aspects referred are controversial (see CAE 9.2 and 9.3) and the
report is primarily descriptive.

  
 
 

 
8.2. Observações (PDF, máx. 100kB):

 8.2._A3ES ficheiro de recurso.pdf
 

9. Comentários às propostas de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos:

 Sem propostas de reformulação. Contudo, os objectivos devem ser melhorados à luz da área científica predominante
do Ciclo de Estudos (CAE 1.4/6).

 
9.1. General objectives:

 Without reformulating proposals. Even so, the objectives should be improved taking into account the prevailing
scientific area of the study cycle (CAE 1.4/6)..

 
9.2. Alterações à estrutura curricular:

 Rever a área científica predominante do CE para Ciências da Educação (142).
 MI (guião A6) não é uma área científica (pelo menos neste CE) menos ainda como área científica predominante; o

mesmo se aplica a Estágio. Estas situações devem ser corrigidas (CAE A 11.3.2) e têm implicações no que se segue.
 Na proposta de reformulação do plano apresentada pela instituição (secção 10) propõe-se a integração das áreas

cientificas de Intervenção Comunitária (IC) e Estágios (E ?), na já existente, de MI.
 Tendo em conta que MI não é uma área científica, reclassificar as atribuições das UCs seguintes e reformular tabela A

13.4 (áreas previstas e recalcular ECTS de cada uma) e A 14.5 do novo plano de estudos:
  

 
Metodologia da Investigação (CE)

 Educação Social e Contextos de Intervenção (CE)
 Educação Social e Fundamentos de Trabalho de Projeto (CE)

 Educação Social e Intervenção em Toxicodependências (CE e/ou CS)
 Animação e Intervenção Comunitária (CE e /ou CS)

 Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção em Educação Social (CE)
 UC de Estágio (CE) ( e não MI)

 Seminário de Apoio ao Estágio (CE)
  

 
No que respeita à s UCs de:

 Estatística aplicada à Educação Social
 Análise de Dados aplicados à Educação Social, ver a seguir 9.3.

 
 
9.2. Changes to the curricular structure:

 Review the main scientific area of SC for Educational Sciences (142).
 MI (SER A6) is not a scientific area (at least in this SC) even less as a main scientific area; the same applies to

internship. These situations must be corrected (CAE A 11.3.2).
  

On the reformlation proposal presented by the institution (section 10) it is proposed the integration of the scientific
areas of Community Intervention (IC) and Stages (?), on existing MI. Considering that MI is not a scientific area, it is
necessary to reclassify the following UCs assignments and redesign the table A13.4 (areas and recalculating ECTS of
each) and A 14.5 of the new study plan:

  

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/6f9aebf3-4fcb-feee-e2d7-5788c2cbfab2/questionId/dff5b42e-0f2d-d6d0-7b52-54f059c59188


 
Metodologia da Investigação (CE)

 Educação Social e Contextos de Intervenção (CE)
 Educação Social e Fundamentos de Trabalho de Projeto (CE)

 Educação Social e Intervenção em Toxicodependências (CE e/ou CS)
 Animação e Intervenção Comunitária (CE e /ou CS)

 Desenho, Desenvolvimento e Avaliação de Projetos de Intervenção em Educação Social (CE)
 UC de Estágio (CE) ( e não MI)

 Seminário de Apoio ao Estágio (CE)
  

 
Concerning the CUs:

 Estatística aplicada à Educação Social
 Análise de Dados aplicados à Educação Social, 

 see CAE 9.3 below.
 

 
9.3. Alterações ao plano de estudos:

 A reformulação proposta do plano de estudos apresenta alguns aspectos controversos.
 Não fica claro qual a lógica de construção do plano (p.ex., ao misturar UC instrumentais com UC estruturantes no 1º

ano e ao repetir conteúdos em várias UCs).
 Não diminui a dispersão curricular.

 Relega a área das Expressões a UC optativa, podendo em alternativa oferecer um seminário interdisciplinar de
expressões/artes em contexto de educação social ( p.ex. trabalho com adultos).

 A UC de Estatística aplicada à Educação Social tem pouco sentido neste CE. O nome da UC não tem nada a ver com a
Educação Social; trata-se de uma UC de Matemátiva e o docente responsável é desconhecido. Esta UC deve
desaparecer. No limite, oferecer conceitos básicos de estatística descritiva mas incorporada na UC de Análise de
Dados aplicados à Educação Social (com esse ou outro nome), essa sim, uma CU bem mais pertinente para este CE.

 Apresentar nova ficha da UC reformulada e a ficha do docentes responsável (excepto se já existente).
  

Refazer tabela A14.5 (ver CAE 9.2 acima)

 
9.3. Changes to the study plan:

 The proposed reformulation of the curriculum plan features some controversial aspects.
 It is not clear what is the construction logic of the plan (e.g., to mix instrumental CU with structural UC in the first year

and to repeat content in multiple CUs).
 Not diminish the curricular dispersion.
 Relegates the area of Expressions to optional CU; it could be offered an alternative interdisciplinary seminar of

expressions/Arts in education social context (e.g. work with adults).
 The CU of Applied statistics to Social education as little sense in this SC. UC's name has nothing to do with the Social

education; It is a Maths CU and the teacher in charge is unknown. This CU must disappear. In the limit, offer basic
concepts of descriptive statistics but incorporated it in CU of Data analysis applied to Social education (with this or
another name), a CU much more pertinent to this SC.

 Submit new CU file and the file of the teacher responsible for the new reformulated CU (unless it already exists).
  

 
Review table A 14.5. See 9.2 above.

 
 
9.4. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade:

 A ação de melhoria apresentada é adequada: "A existência de um coordenador responsável no GAPQ vai no futuro
apresentar indicadores relativos a todas as dimensões da organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
do curso".

 Mas ver CAE 2.1.5; 2.2.9; 6.1.7; 6.3.7

 
9.4. Internal organisation and quality assurance mechanisms:

 The improvement action which is appropriate: "The existence of a coordinator in GAPQ will in the future provide
indicators for all dimensions of internal organization and the quality of the course guarantee facilities."

 But see CAE 2.1.5; 2.2.9; 6.1.7; 6.3.7.
 

 
9.5. Recursos materiais e parcerias:

 A ação de melhoria apresentada é adequada: "Utilizar os espaços comuns, halls e salas não ocupadas como espaço
de estudo para os estudantes; alargar o horário da biblioteca com outro técnico de apoio; melhorar a iluminação no
exterior; colocar equipamentos de ar condicionado nas salas mais antigas."

 Contudo é preciso ter em conta as propostas de melhoria da CAE sobre parcerias (ver acima 3.2.7).

 
9.5. Material resources and partnerships:

 The improvement action which is posed seems appropriate: "Use the common spaces, halls and rooms not occupied
as a study space for students; extend library hours with other technical support; better lighting abroad; put air
conditioning equipment in the older rooms."

 Even so, it is necessary to take into account the CAE's improvement proposals about partnerships (see above 3.2.7).



 
9.6. Pessoal docente e não docente:

 A ação de melhoria apresentada é adequada: "Envolver os docentes na investigação em Educação Social e a sua
integração nas linhas de investigação do CIISCE."

 Mas ver CAE 4.1.11.

 
9.6. Academic and non-academic staff:

 The improvement action which is posed seems appropriate: "Involve teachers in research in Social Education and its
integration into research lines IC-ISCE."

 But see CAE 4.1.11.

 
9.7. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem:

 Para além das 2 propostas apresentadas ("Adaptar a dinâmica da comunidade académica à realidade dos
trabalhadores-estudantes de modo a integrá-los no ensino superior politécnico" e "Apesar da maior parte dos
estudantes justificar a não participação em programas de mobilidade devido à incapacidade financeira atual, pretende-
se desenvolver a dinamização do GRI junto da comunidade académica de modo a incentivá-los à participação em
programas de mobilidade"), é preciso disponibilizar mais informação acerca das motivações que levam aos
estudantes candidatos a procurar este CE, bem com as expectativas face aos objectivos estabelecidos para este Ciclo
de Estudos.

 
9.7. Students and teaching / learning environments:

 Beyond the two proposals which are posed ("Adapting the dynamics of the academic community to the reality of
working students in order to integrate them into the polytechnic" and "Although most of the students justify non-
participation in mobility programs due to the current financial incapacity, is intended to develop the promotion of the
GRI with the academic community in order to encourage them to participate in mobility programs"), it becomes
necessary to provide more information about the motivations that lead the candidates to look for this SC as well with
the expectations with regard to the objectives set for this study cycle.

 
9.8. Processos:

 As melhorias apontadas não são adequadas (ver CAE 9.2).
  

 
: a) Reajustar as tipologias de algumas das UCs e integrar algumas das Áreas Científicas; b) No que diz respeito às
Áreas Cientificas de Intervenção Comunitária (IC) e Estágios (E),propõe-se a integração destas áreas na área cientifica,
já existente, de MI, ficando o novo plano com 8 áreas cientificas; c) Novas UCs de opção... 

 
 
9.8. Processes:

 The mentioned improvements are not appropriate (see CAE 9.2)
  

: a) Readjust the types of some of the protected areas and integrate some of Scientific Areas; b) With regard to the
Scientific Community Intervention Areas (IC) and Internships (E), the integration of these areas in the scientific area,
existing proposes, IM, with the new plan with 8 scientific areas; c) New optional CUs...

 
9.9. Resultados:

 Não foram apresentadas ações de melhoria

 
9.9. Results:

 Improvement actions were not presented

 

10. Conclusões
10.1. Recomendação final.

 O ciclo de estudos deve ser acreditado condicionalmente

 
10.2. Período de acreditação condicional (se aplicável):

 1

 
10.3. Condições (se aplicável):

 1 - No imediato
 (i) Apresentar novas tabelas A 13.4 e A 14.5, incluindo revisão das UC Estatística aplicada à Educação Social

 Análise de Dados aplicados à Educação Social (nova FUC; ficha do docente) e reclassificação de áreas científicas (ver
CAE A 11.3.2; 9.2 e 9.3)

 (ii) Rever a área principal CNAEF como um ciclo de estudos da área das CE/142 (CAE A 11.2.2) 
 (iii) Rever objectivos gerais do ciclo de estudos (CAE 1.4/6)



 
 
2 - No prazo de 12 meses:

 - Estabelecer indicadores que permitam aferir em que medida as metodologias de ensino-aprendizagem desenvolvidas
ao longo do CE facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas, assim como o seu envolvimento em
iniciativas orientadas para a intervenção-socioeducativa (CAE 6.3.7).

  
3 - No prazo de 36 meses:

 - Aumentar a produção científica do corpo docente na área específica do CE em particular na dimensão internacional
(CAE 7.2.9).

 
10.3. Conditions (if applicable):

 1-In the immediate
 (i) Present new tables A 13.4 and A 14.5, including review of the CUs "Estatística aplicada à Educação Social" and

 "Análise de Dados aplicados à Educação Social" (new CU file; teacher file) and reclassification of scientific areas (see
CAE A 11.3.2; 9.2 and 9.3)

 (ii) Review the main CNAEF area of study course in the area of CE/142 (CAE A 11.2.2)
 (iii) Review the general objectives of the study cycle (CAE 1.4/6)

  
 
2-Within 12 months:

 -Establish indicators that make it possible to determine the extend that teaching-learning methodologies developed in
the SC facilitate the participation of students in scientific activities, as well as their involvement in initiatives aimed at
the socio-educational intervention (CAE 6.3.7).

  
3-Within 36 months:

 -Increase the scientific production of the teaching staff in the specific area of the SC in particular on the international
dimension (CAE 7.2.9).

 
10.4. Fundamentação da recomendação:

 Com base em todas as informações disponíveis, RAA, visita e resposta, a CAE recomenda a acreditação condicional
do ciclo de estudos tendo em consideração a congruência do CE com a missão da instituição; tradição de formação
neste domínio; qualidade das relações pedagógicas e do clima de aprendizagem; esforço de qualificação dos recursos
humanos nos últimos anos; corpo docente globalmente qualificado e disponível; organização global do ciclo de
estudos; capacidade de identificação de pontos críticos; recursos disponíveis.

 A CAE identificou diversas fragilidades referidas em secções deste relatório, substantivas e formais, e que devem ser
objecto de reflexão da instituição a par das que ela própria identificou na análise SWOT.

 Em particular, a CAE recomenda a necessidade de rever a proposta de reformulação do plano de estudos apresentada
(ver CAE 9.2 e 9.3), melhorar a participação dos estudantes em actividades científicas e incrementar a produção
científica do corpo docente no âmbito da Educação Social, em particular na dimensão internacional (ver condições
acima). 

 Algumas destas fragilidades necessitam de tempo para a instituição as poder superar. 
  

 
 

 
10.4. Justification:

 Based on all available information, SER, visit and reply, the CAE recommends the conditional accreditation of this SC
taking into consideration its congruence with the mission of the institution; tradition of training in this area; quality of
pedagogical relationships and learning climate; qualifying effort of human resources in recent years; in general,
available and qualified faculty; global organization of the course of study; ability to identify critical points; resources
available.

 The CAE identified several weaknesses referred to in sections of this report, both formal and substantive, that must be
the subject of reflection of the institution in addition to the ones itself has identified in the SWOT analysis.

 In particular, the CAE recommends the need to revise the reformulation proposal of the curriculum plan presented (see
CAE 9.2 and 9.3), improve the participation of students in scientific activities and increase the scientific production of
the teaching staff in Social education, in particular on the international dimension (see conditions above).

 Some of these weaknesses require time to be resolved by the institution.

 


