
ACEF/1718/0125382 — 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/1112/25382

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2013-10-29

 

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._Anexo1(Ponto2)_Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos.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.

 Ver ponto 2

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

 See field 2

 
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.

 Ver ponto 2

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

 See field 2

 

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

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

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

 Ver ponto 2

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

 See field 2

 
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.

 Ver ponto 2

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/876008d0-4d4f-cc04-1581-5a533cbdf48b


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

 See field 2

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

 Sim

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

 Ver ponto 2

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

 See field 2

 
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.

 Ver ponto 2

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

 See field 2

 

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 Turismo

 
1.3. Study programme.

 Tourism Degree

 
1.4. Grau.

 Licenciado

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

 1.5._Publicacao_novo_plano_estudos_DRepublica.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 812. Turismo e lazer (TUR)

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 812. Tourism and leisure (TUR)

 
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). 

8

 
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. 

81

 
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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/93d5093a-cf8c-793c-ff65-5a533c4dae49


Março (CNAEF), se aplicável. 
812

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

 180

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

 6 Semestres

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

 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 50

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

 n/a

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

 n/a

 
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 nacionais do ensino secundário, em uma das seguintes provas de ingresso: 09 -
Geografia;11 - História; 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.Regimes Especiais de Ingresso - D.L. 393-A/99 e Portaria nº 854-B/99 
 3. Concursos Especiais - D.L. 393-B/99 Portaria nº 854-A/99

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

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

 
1.11. Specific entry requirements.

 1. General Admission Requirements - Institutional Contests - Holders of High School Education or equivalent and approval,
achieved through national exams of fish school education in one of the following entrance exams: 09 - Geography, 11 -
History; 18 - Portuguese.

 Can also apply to the study cycle students who hold portuguese courses not legally equivalent to the portuguese high
shcool education system, the entry required exams may be substituted for the final exams of those course disciplines
under Article 20ºA of Decree-Law no. No 296-A/98 updated by DL n. º 90/2008.

 2. Entry Special Requirements - DL 393-A/99 and Ordinance No. 854-B/99
 3. Special Contests - DL 393-B/99 Ordinance No. 854-A/99

 3.1 Special Contest for holders of Superior Studies, Medium Courses or a CET
 3.2. Over 23 Years - No D.L. 64/2006

 4. Re-entry requirements, transfer and change of course - Ordinance No. 401/2007

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Pós Laboral

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 n/a

 
1.12.1. If other, specify:

 n/a

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Instituto Superior de Ciências Educativas

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

 1.14._regulamento_creditacao_ISCE.pdf
 1.15. Observações.

 n/a

 
1.15. Observations.

 n/a

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/99c90b72-8544-0848-b4fb-5a533cb66185


 

2. Estrutura Curricular

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

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

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

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

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

 No applicable

 

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

812. Turismo e lazer TUR 63 3
220. Humanidades HUM 39 18
340.Ciências empresariais CEM 24 3
310. Ciências sociais e do
comportamento CSC 12 0

480. Informática INF 12 0
462. Estatística EST 6 0
(6 Items)  156 24

2.3. Observações

2.3 Observações.
 <sem resposta>

 
2.3 Observations.

 <no answer>

 

3. Pessoal Docente

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Nuno Alexandre Pereira Abranja

 

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - António Alexandre Branquinho de Oliveira Pinto Pessoa



3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Alexandre Branquinho de Oliveira Pinto Pessoa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Ana Catarina Guedes Afonso Alcântara

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Catarina Guedes Afonso Alcântara

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Ana Margarida Afonso Gonçalves

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - António Alberto da Cunha Abrantes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Alberto da Cunha Abrantes

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Bonifácio Humberto do Rosário Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Bonifácio Humberto do Rosário Rodrigues

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Catarina Rosa Nunes

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Fernando Miguel Farropas Garrido

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando Miguel Farropas Garrido

 
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 - Inês dos Anjos da Silva Teixeira Ribeiros

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/8e809f68-3c0c-0ab4-cea0-5a538d1161c3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/f1a006c4-8a1f-902d-5f43-5a8702bba4cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/56087a5c-dfbd-7759-745c-5a8702f0ed51
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/414d4efe-ddfb-21d7-0b5f-5a87029c76cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/9d1383cf-a119-ffe7-5a7e-5a870257c650
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/76df8627-5de9-f558-efff-5a870384d732
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/54bda154-081a-0130-e3bc-5a870307d727
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/800472eb-ed69-757d-2c8b-5a8703eddecb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/e07602b3-be28-4038-658f-5a870336bddb


Anexo I - Luis Filipe Mendes Barrosa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luis Filipe Mendes Barrosa

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Luís Miguel Correia Marujo Picado

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Marco Catarino Espada Estevão Correia

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Maria Noémi Nunes Vieira Marujo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Noémi Nunes Vieira Marujo

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Natasha Luzhkova

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

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Nuno Alexandre Pereira Abranja

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Alexandre Pereira Abranja

 
3.2.2. Ficha curricular do docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo I - Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro dos Santos Ribeiro Mucharreira

 
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

António Alexandre
Branquinho de Oliveira
Pinto Pessoa

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Gestão 100 Ficha
submetida

Ana Catarina Guedes
Afonso Alcântara

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Turismo 100 Ficha

submetida
Ana Margarida Afonso
Gonçalves

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Ensino do Português e do

Espanhol 100 Ficha
submetida

António Alberto da Cunha
Abrantes

Professor Adjunto ou
equivalente

Mestre Título de
especialista (DL

Gestão de Empresas 100 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/c9dbd773-cc64-4c03-2c65-5a87039fb813
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/509301d8-f992-2177-8f45-5a8704c30cef
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/a75f5c44-861d-ac63-96c4-5a8704cbcb74
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/b8163d2a-0e50-befa-f48c-5a8704758996
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/beae09b2-b7c0-0a7e-6500-5a870401e96f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/2735b2f2-bd5c-91de-4b40-5a8704dfc562
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/1d7a55e2-dc03-99bc-2289-5a8704e52c58
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/8e809f68-3c0c-0ab4-cea0-5a538d1161c3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/f1a006c4-8a1f-902d-5f43-5a8702bba4cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/56087a5c-dfbd-7759-745c-5a8702f0ed51
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/414d4efe-ddfb-21d7-0b5f-5a87029c76cf


206/2009)
Bonifácio Humberto do
Rosário Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Turismo, Lazer e Cultura –

Turismo e Desenvolvimento 100 Ficha
submetida

Catarina Rosa Nunes
Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Gestão 33 Ficha
submetida

Fernando Miguel Farropas
Garrido

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Licenciado
CTC da
Instituição
proponente

Gestão Turística e Hoteleira 33 Ficha
submetida

Helena Paula de Medeiros
Correia Raposo

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa
Descritiva 100 Ficha

submetida

Inês dos Anjos da Silva
Teixeira Ribeiros

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Linguística Portuguesa 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Mendes Barrosa Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Sociologia 100 Ficha
submetida

Luís Miguel Correia Marujo
Picado

Professor Coordenador
ou equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha

submetida
Marco Catarino Espada
Estevão Correia

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Motricidade Humana 100 Ficha

submetida

Maria Noémi Nunes Vieira
Marujo

Equiparado a
Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Turismo 20 Ficha
submetida

Natasha Luzhkova Professor Coordenador
ou equivalente Doutor

Geographical ecology
(Geoecology - Hiking Tourism
Management)

100 Ficha
submetida

Nuno Alexandre Pereira
Abranja

Professor Coordenador
ou equivalente Doutor Ciências do Trabalho –

Empreendedorismo Turístico 100 Ficha
submetida

Pedro dos Santos Ribeiro
Mucharreira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Educação, especialidade em

Formação de Professores 100 Ficha
submetida

     1386  

<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.
 16

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 13.86

 

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: 13 93.8

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): 6 43.3

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI Percentagem*

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/9d1383cf-a119-ffe7-5a7e-5a870257c650
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/76df8627-5de9-f558-efff-5a870384d732
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/54bda154-081a-0130-e3bc-5a870307d727
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/800472eb-ed69-757d-2c8b-5a8703eddecb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/e07602b3-be28-4038-658f-5a870336bddb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/c9dbd773-cc64-4c03-2c65-5a87039fb813
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/509301d8-f992-2177-8f45-5a8704c30cef
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/a75f5c44-861d-ac63-96c4-5a8704cbcb74
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/b8163d2a-0e50-befa-f48c-5a8704758996
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/beae09b2-b7c0-0a7e-6500-5a870401e96f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/2735b2f2-bd5c-91de-4b40-5a8704dfc562
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/annexId/1d7a55e2-dc03-99bc-2289-5a8704e52c58


/
FTE

/ 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): 5 36.1

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):

5 36.1

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: 13 93.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 3 21.6

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

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

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

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

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

4 - Licenciados
 4 - Ensino Secundário

 3 – Ensino Básico 
  

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

4 - Licensed
 4 - Secondary Education

 3 - Basic Education
  

 

5. Estudantes

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
25

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 44
Feminino / Female 56

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 10
2º ano curricular 5
3º ano curricular 10
 25

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 35 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 11 6 16
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 5 16
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 8 5 12
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 113.2 111.9 108.1

Nota média de entrada / Average entrance mark 135.9 137.2 120.2

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) 

A natureza heterogénea das turmas de turismo do ISCE atribui um enriquecimento cognitivo e social ao curso, que
beneficia todos os estudantes que vivem esta realidade. Não obstante, sentem-se desigualdades entre discentes em
termos de domínio de informação, causadas pelas diferenças de idades e pela ‘distância’ que alguns têm da sua
conclusão do ensino secundário (ingresso especial maiores de 23 anos). 

 Estas diferenças também se registam devido à maturidade pessoal e laboral que alguns estudantes apresentam, por
trabalharem há alguns anos na grande área do turismo e, com isso, beneficiarem de um conhecimento mais sólido do
mercado.

 Por outro lado, percebe-se que os alunos que proveem do ensino profissional de turismo, ou áreas afins, aprendem os
conteúdos da área científica 812.Turismo e lazer com maior facilidade.

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

The heterogeneous nature of the ISCE's tourism classes ascribes a cognitive and social enrichment to the cycle of studies,
which benefits all students who live inside of this reality. Nevertheless, there are inequalities between students in terms of
the information domain, caused by the differences in ages and by the 'distance' that some have of their secondary
education completion (special admission More than 23 years). 

 These differences are also due to the personal and labour maturity that some students present, working for some years in
the large area of tourism and benefit from a more solid market knowledge.

 On the other hand, it is understood that students who provide from tourism professional education, or related areas, learn
the contents of the scientific area 812. Tourism and leisure more easily.

 

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 7 9 16
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 6 9 13
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 0 2

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



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

0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável

 
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). 

Not applicable

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

A coordenação do ciclo de estudos realiza todos os anos uma análise comparativa do sucesso escolar nas diferentes
áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas UC, de forma a comunicar os resultados aos respetivos docentes para
encontrarem soluções de melhoria. Assim, em relação ao ano letivo 2016/17 a média global do curso foi muito positiva,
com destaque positivo para a área científica 812.Turismo e lazer, nomeadamente nas UC de ‘Estágio/Projeto’ (16,83 val.) e
de ‘Gestão de Destinos e Mercados Turísticos’ (16,53 val.), mas em contraciclo com as UC de Metodologia de Investigação
(10,13 val.) e de Estrutura Política e Legislação do Turismo (10,50 val.). Na área científica 220.Humanidades a média
mantém-se regular, com realce positivo para o idioma ‘Espanhol’ e maiores dificuldades crescentes no ‘Inglês’. Onde se
verifica a média mais baixa deste ciclo de estudos é na área científica 310.Ciências sociais e do comportamento, com
evidência negativa nas UC de ‘Economia do Turismo’ (8,64 val.) e ‘Introdução à Economia’ (9,59 val.). A área do CNAEF
340.Ciências Empresariais tem vindo a melhorar nos últimos anos, a destacar-se pela positiva ‘Gestão Financeira’, ‘Gestão
Hoteleira’ e ‘Estratégia e Marketing Digital’ e no outro extremo a ‘Contabilidade’. A área científica 462.Estatística tem
apresentado uma ligeira melhoria, com enfoque na UC de ‘Métodos Estatísticos em Ciências Sociais’ (12,34 val.), em
contraciclo com o que seria expectável na área científica 480.Informática, com as UC de ‘TIC e Software aplicado à
Hotelaria’ (11,86 val.) e ‘TIC e Software aplicado ao Turismo’ (10,80 val.) a revelarem uma descida na média.

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

Each year the coordination of the cycle of studies performs a comparative analysis of the school success in the different
scientific areas of the cycle of studies and its units. These results are then reported to the respective teachers, so they can
find improvement solutions. As a result, in relation to the academic year 2016/17 the overall average of the course was very
positive, with a positive highlight for the scientific area 812.Tourism and leisure, specifically in the units: 'Internship /
Project' (16,83 val.) and 'Management of Destinations and Tourist Markets' (16,53 val.), as opposed to the units of Research
Methodology (10,13 val.) and Political Structure and Tourism Legislation (10,50 val.). In the scientific area 220.Humanities
the average is still regular, with positive emphasis on the 'Spanish' language and increasing difficulties in 'English'. The
lowest average of this cycle of studies occurs is in the scientific area 310.Social and behavioral sciences, with negative
evidence in the units of 'Tourism Economy' (8,64 val.) and 'Introduction to Economics' (9, 59 val.). The area of CNAEF
340.Business sciences has been improving in the last years, with positive stand out to the units: 'Financial Management',
'Hotel Management' and 'Strategy and Digital Marketing', opposing to 'Accounting'. The scientific area 462.Statistics has
presented a slight improvement, focusing on the unit of 'Statistical Methods in Social Sciences' (12,34 val.), in countercycle
with what would be expected in the scientific area 480.Informatics, with the units of 'ICT and Software applied to
Hospitality' (11.86 val.) And 'ICT and Software applied to Tourism' (10,80 val.) which have revealed an average decrease.

 

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 Turismo (812) 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
tourism is included (812) 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 turismo e
lazer (812.) está diluída no grupo vasto de Serviços Pessoais –, que inclui também, por exemplo, as áreas de Desporto; 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 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 Turismo (em vigor no ISCE) revela-
nos, em Agosto de 2017, que perto de 90% encontraram emprego em turismo, restauração e/ou hotelaria 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 tourism and leisure (812) area is
diluted in the vast group of Personal Services – which also includes, for example, Sports Areas; 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 tourism courses
alumni (in force in ISCE) reveals to us, in August 2017, that near 90% found employment in tourism, restaurant and/or
hospitality 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

CI-ISCE n/a Instituto Superior de Ciências
Educativas 14 n/a

Centro de Estudos Geográficos (CEG-UL)
– Núcleo de Investigação TERRITUR Excellent Fundação da Universidade de

Lisboa 1 n/a

CITUR - Centro de Investigação Aplicada
em Turismo n/a

Instituto Politécnico de Leiria,
Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar, Peniche

2 n/a

CEGOT (Centro Estudos Geografia e
Ordenamento do Território) Good Universidade de Coimbra 1 n/a

CPES - Centro de Pesquisa e Estudos
Sociais n/a Universidade Lusófona de

Humanidades e Tecnologias 1 n/a

CLUNL – Centro de Linguística Muito bom Universidade Nova de Lisboa 1 n/a
PREVENGO-UMH - Análisis e
Intervención Psicológica en la Prevención
de Conductas de Riesgo para la Salud

n/a Universidad Miguel Hernández
de Elche 1 n/a

CIPER - Centro Interdisciplinar de Estudo
da Performance Humana Muito bom

Faculdade de Motricidade
Humana da Universidade
Técnica de Lisboa

1 n/a

CISAAS - Centro de Investigação em
Sociologia e Antropologia "Augusto da
Silva"

n/a Universidade de Évora 1 n/a

UIDEF Fair Instituto de Educação da
Universidade de Lisboa 1 n/a

V.B. Sochava n/a
Institute of Geography – The
Siberian Branch of the Russian
Academy of Sciences

1 n/a

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/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93
 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/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93
 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 Turismo do ISCE desenvolve neste momento as seguintes atividades de natureza comunitária
nacionais:

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93


- Projeto de intervenção comunitária em conjunto com o Exército de Salvação junto dos Sem Abrigo, que consiste na
formação voluntária de turismo a esta comunidade, envolvendo docentes, ex-alunos e estudantes no projeto, com o
objetivo de atribuir aptidões para exercerem funções de guias de turismo locais.

 - Projeto de assessoria à comunidade e a empresas, disponibilizando um balcão de aconselhamento turístico gratuito. 
 - Dinamiza a Unidade de Apoio ao Empreendedorismo, destinada aos estudantes e ex-alunos de Turismo, apoiando em

dois anos de existência duas novas empresas de ex-alunos. 
 - Projeto de formação conjunto com a Universidade Sénior de Odivelas, envolvendo os estudantes e ex-alunos de turismo

na lecionação voluntária de módulos formativos em turismo naquela universidade.
 - Na formação avançada disponibiliza o curso de Pós-graduação/Especialização em Organização e Gestão de Eventos de

Negócios, Desportivos e Animação Turística (em integração com a AIM International Group, Hotel Penha Longa Resort e
Milaventuras). 

 - Dinamiza o Gabinete de Emprego e de Estágio, destinado a todos os estudantes e ex-alunos do Departamento de
Turismo, conseguindo atribuir entre 10 e 25 empregos por ano.

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

The ISCE Tourism Department is currently developing the following national community activities:
  - Project of community intervention with the Salvation Army to work with the Homeless, which consists of voluntary

training of tourism to this community, involving teachers, alumni and students, with the objective of assigning skills to can
act as guides of local tourism.

  - Project to advise the community and companies, providing a free tourist advice desk.
  - Stimulates the Entrepreneurship Support Unit, for students and former students of Tourism, supporting two new alumni

start ups in two years of existence.
  - Joint training project with Senior University of Odivelas, involving students and former students of tourism in the

voluntary teaching of training modules in tourism at that university.
  - In the advanced training, we offer the Postgraduate/Specialization degree in Organization and Management of Business,

Sport and Tourism Events (in integration with AIM International Group, Hotel Penha Longa Resort and Milaventuras).
  - Stimulates the Employment and Internship Office, for all students and alumni of the Tourism Department, managing to

allocate between 10 and 25 jobs per year.

 
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. 

- Criação e gestão da revista científica Tourism and Hospitality International Journal, com 17 números publicados desde
2013, 9 deles em parcerias com universidades internacionais

 - Projeto de investigação em curso com a Un. UDCA (Colômbia) “Relación entre los estilos de aprendizaje e
implementación de estrategias didácticas para el desarrollo de competencias comunicativas y la comprensión de una
lengua extranjera de los estudiantes de la UDCA Colombia y del ISCE Portugal”, aplicado aos 1º e 2º anos de Turismo do
ISCE

 - Projeto de investigação em curso com Un. Pedagógica Nacional (Colômbia) “Turismo Comunitário: empreendedorismo
turístico, políticas sociais e do turismo comunitário”, com aplicação em Sucre, San Onofre, corregimiento de Salvanetica;
Aguarda financiamento Erasmus+ (ICM)

 - Projeto “Português sem Fronteiras” [Edições 2015 e 2016] de intercâmbio internacional com o Dept. of Languages,
Literatures & Linguistics, York University (Canadá); aguarda financiamento da Gulbenkian.

 
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. 

- Creation and management of scientific journal - Tourism and Hospitality International Journal -, with 17 issues published
since 2013, 9 of them in partnerships with international universities

 - Research project underway with Un. UDCA (Colombia) "Relationship between learning styles and implementation of
didactic strategies for the development of communicative competences and the understanding of a foreign language of
students from UDCA Colombia and ISCE Portugal", applied to the 1st and 2nd years of Tourism from ISCE

 - Research project underway with Un. Pedagógica Nacional (Colombia) "Community Tourism: tourism entrepreneurship,
social policies and community tourism", with application in Sucre, San Onofre, Corregimiento de Salvanetica; awaiting
Erasmus+ funding (ICM)

 - "Portuguese without Frontiers" Project [Editions 2015 and 2016] of international exchange with Dept. of Languages,
Literatures & Linguistics, York University (Canada); awaiting Gulbenkian funding.

 

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 12
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) 6.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 6.5



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). 
-Integração no consórcio europeu Erasmus+ com Univ. da Madeira e ISAG-European Business School, para mobilidade de
estudantes em estágio

 -Grupo de Cooperação Académica entre ISCE, ISCE Douro, UPN e UNITEC (Colômbia), que impulsiona a relação de
trabalho conjunto técnico e científico, com a mobilidade de estudantes colombianos para estudo no ISCE/ISCE Douro (2ª
titulação) e estágio em PT, e mobilidade de docentes

 -Acordo Internacional com a Warsaw University of Life Sciences, para a organização conjunta de ações académicas, como
a International Conference PROBLEMS OF LANDSCAPE PROTECTION AND MANAGEMENT IN XXI CENTURY’ 20-22, em
2017 em Warsaw

 -Acordos internacionais entre revistas científicas: THIJ (ISCE), Cenário (Un. de Brasília), Hamutay (Un. Alas Peruanas) e
Lúdica (UPN Colômbia)

 -9 publicações especiais do THIJ em parceria internacional com as Universidades de la Coruña, Guanajuato, les Iles
Balears, Pernambuco, Autónoma de Barcelona, Extremadura, Vigo, Aberta e Portucalense.

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

-Integration in the European consortium Erasmus+ with Un.of Madeira and ISAG-European Business School, for the
practices mobility students

 -Academic Cooperation Group between ISCE, ISCEDouro, UPN and UNITEC (Colombia), which promotes the joint technical
and scientific working relationship, with the mobility of Colombian students to study in ISCE/ISCE Douro (2nd degree) and
internship in PT, and teacher mobility

 -International agreement with Warsaw University of Life Sciences, for joint academic actions, such as the International
Conference PROBLEMS OF LANDSCAPE PROTECTION AND MANAGEMENT IN XXI CENTURY '20-22, in 2017 in Warsaw

 -International agreements among scientific journals: THIJ (ISCE), Scenario (Un.of Brasília), Hamutay (Un. Alas Peruanas)
and Lúdica (UPN Colombia)

 -9 special publications of THIJ in an international partnership with the Universities of La Coruña, Guanajuato, les Iles
Balears, Pernambuco, Autónoma de Barcelona,   Extremadura, Vigo, Aberta and Portucalense.

 

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_TUR_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

http://isce.pt/pdfs/manual_da_qualidade.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/e28b1a27-70b9-2462-3485-5a538df1ac93/questionId/be9a021c-281c-eec3-89a5-5a533c905c88


Apoio; Fiabilidade dos Sistemas de Informação; Divulgação Pública de Resultados; Incentivo a Práticas Contínuas de
Investigação; Colaboração Externa, Interinstitucional e Meio Local e Incentivo e Avaliação às Iniciativas de
Internacionalização. O Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade (criado em 2010/2011) é a face visível do
compromisso assumido na mobilização da Comunidade ISCE para a construção de uma Cultura Organizacional de
Conhecimento e Qualidade, partilhada por todos e com a participação ativa de alunos, docentes, colaboradores não
docentes, parceiros externos, nacionais e transnacionais e tem por missão reforçar permanentemente a qualidade da
Comunidade de Educação e Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, desenvolvendo um referencial
aberto e democrático partilhado por alunos, docentes e parceiros institucionais, no respeito pelas exigências avaliativas
nacionais e internacionais de referência para o sector. 

 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
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 Turismo estabelecem a relação entre o funcionamento institucional e os eixos do Plano Estratégico,
assim como a monitorização do cumprimento das metas estabelecidas, constituem também formas adicionais de
avaliação e acompanhamento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The ADPD is held every three years through the Coordination Council for Teacher Evaluation and validated by the CTC.
The procedure is described in the ISCE Teaching Staff Performance Evaluation Regulation, available on the website. The



evaluation of the performance depends on the contracting for an indefinite period of the adjunct professors, renewal of the
teachers' contracts and for the purpose of changing the remuneration position. ISCE has an advanced training plan for
teachers for the study cycle, supporting the continuous development of their teachers and stimulating further training.

 Without prejudice to the formal three-year evaluation, the teacher's performance in the pedagogical component (learner
activity) is monitored at the end of each academic semester through the analysis of the QAPQ reports, namely the answers
to the Pedagogical Quality Assessment Questionnaire -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 das
entidades 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 do Turismo 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 actions (design, implementation and evaluation) are developed with the recognition of the entities of
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

Tourism with articulation between conferences and debates, in some cases, and in others, articulation between
conferences and workshops.

 

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
Objetivos adequados à história, missão e projeto do ISCE enquanto instituição de ensino politécnico e às UC

 Desenvolvimento de competências pessoais e sociais, facilitadoras de uma prática profissional, analítica e crítica,
ajustada à realidade, para um desempenho de qualidade

 Estrutura organizacional do curso que envolve docentes e estudantes nas tomadas de decisão
 Existência de um gabinete de qualidade afeto ao curso

 

http://isce.pt/pdfs/regulamentodeavaliacao.pdf


Recolha de informação, acompanhamento e avaliação regular do curso e brainstormings para definição de melhorias
 Infraestruturas, equipamentos e materiais afetos ao ciclo de estudos

 Cooperação interinstitucional com empresas e setor público e intrainstitucional com outros cursos do ISCE para ações
conjuntas

 Elevado nº de parcerias de estágios sólidas e ativas e com IES congéneres, centros de investigação e associações do
setor (ver www.isce-turismo.com)

 Parcerias muito ativas com escolas secundárias do concelho
 Parcerias internacionais muito dinâmicas, destacando o Centro de Excelência em Turismo da Un. de Brasília (Brasil),

Sochava Institut of Geography (Rússia), York University (Canadá), UPN e UNITEC (Colômbia)
 Parceria nuclear com a Academia Vítor Sobral e Intercontinental Hotels

 Elevado nº de docentes a tempo integral com uma ligação à instituição superior a 3 anos e com grau de doutor e título de
especialista nas áreas core do curso

 Docentes em doutoramento a concluir em <3 anos
 Avaliação regular do desempenho do pessoal docente e não docente

 Pessoal não docente em tempo integral, com experiência e qualificação adequadas
 Cursos de formação avançada para docentes e não docentes

 Docentes dinâmicos que contribuem com projetos científicos valiosos para o curso
 Relacionamento sólido entre coordenação, docentes e não docentes

 Nº de estudantes sustentável e sucesso escolar regular
 Estruturas e medidas de apoio pedagógico, de emprego e empreendedorismo

 Ações culturais e científicas regulares organizadas pela coordenação e estudantes
 Aposta forte na mobilidade, competitividade, autonomia e investigação

 Ambientes de aprendizagem diversos (sala, laboratórios, empresas, exterior)
 Aplicação dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria de soluções

 Estágios obrigatórios (Portugal) e voluntários (estrangeiro_Erasmus+)
 Elevada empregabilidade dos estudantes

 Estrutura curricular adequada aos princípios de Bolonha
 Integração dos estudantes na investigação científica

 Adaptação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das UC e da carga média de
trabalho ao nº de ECTS

 Sucesso escolar na área científica core do curso
 Comunicação fluída entre os docentes das áreas científicas

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em turismo em <3 meses
 Grande envolvimento com a comunidade regional com formações e eventos gratuitos a todos os estudantes secundários

do concelho
 Elevada integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de turismo em parcerias nacionais e internacionais

 
8.1.1. Strengths 

Framework of objectives in the history, mission and tasks of ISCE while polytechnic institution
 Development of personal and social skills, to facilitate a professional practice, in an analytical and critical approach,

adjusted to real contexts to a professional performance
 Promotion of professional autonomy

 An organizational structure responsible for the cycle of studies with the engagement of professors and students
 Existence of a Quality Office affected to the cycle of studies

 Collecting information, monitoring and evaluation of the cycle of studies and brainstormings
 Infrastructure, equipment and materials affected to the cycle of studies

 Interinstitutional cooperation with companies and the public sector and intrainstitucional with the others ISCE cycle of
studies for joint actions

 High number of solid and active internship partnerships and with congened higher education institutions, research centres
and associations of the sector (see www.isce-turismo.com)

 Very active partnerships with local secondary schools
 Very dynamic international partnerships, highlighting the Center of Excellence in Tourism of the Brasilia Un. (Brazil),

Sochava Institut of Geography (Russia), York University (Canada), UPN and UNITEC (Colombia)
 Nuclear partnership with Victor Sobral Academy and Intercontinental Hotels

 High number of full-time teachers with a connection exceeding 3 years to the institution and with PhD degree and Expert
title in the core areas of the cycle of studies

 Non-PhD teachers with a PhD completed in <3 years
 Regular performance evaluation of the teaching staff and non-staff

 Full-time non-staff with adequate experience and qualification
 Dynamic teachers who contribute with valuable scientific projects to the cycle of studies

 Solid relationship between coordination, teachers and non-staff
 Sustainable number of students and regular school success

 Structures and measures for pedagogical support, employment and entrepreneurship
 Regular cultural and scientific actions organised by coordination and students

 Strong bet on mobility, competitiveness, autonomy and research
 Diverse learning environments (classroom, laboratories, companies, exterior)

 Application of student satisfaction surveys results in the solutions improvement
 Mandatory internships (PT) and volunteers (Erasmus +)

 High employability of students
 Curriculum structure appropriate to the principles of Bologna

 Students engagement in scientific research
 Teaching methodologies and didactics adaptated to the units learning objectives and the average workload to the ECTS

number
 School success in the core scientific area of the cycle of studies

 Communication flowing between the scientific areas teachers
 Large graduates % who obtained employment in tourism in <3 months 



Great involvement with the regional community: free courses and events to all county secondary students
 High engagement of the scientific, technological and artistic tourism activities in national and international partnerships

 
8.1.2. Pontos fracos 

- Embora os objetivos gerais estejam adequados ao ciclo de estudos não enfatizam ainda a importância do turismo
responsável e turismo acessível.

 - A implementação das medidas de qualidade resultantes da avaliação obtida tem elevados custos humanos e
organizacionais, acentuados pelo atual momento socioeconómico, não permitindo à Instituição fazer uma reestruturação
imediata.

 - Ainda se verificam resistências por parte de alguns estudantes e docentes em responder aos questionários de avaliação,
o que requer, naturalmente, especial cuidado na leitura e generalização dos resultados.

 - Baixo aproveitamento das potencialidades das instalações e recursos afetos e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos por
parte de alguns docentes.

 - Dinamização insuficiente das parcerias/colaborações internacionais.
 - Os docentes em doutoramento estão menos disponíveis para colaborar paralelamente no ciclo de estudos.

 - Insuficiente número de produção científica com fator de impacto.
 - Mobilidade internacional ainda reduzida;

 - Dificuldades de comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão.
 - Os estudantes-trabalhadores revelam maiores dificuldades de integração na comunidade académica.
 - Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem revelam uma

participação moderada.
 - Níveis de conhecimento e experiência heterogéneos entre estudantes.

 - Os estudantes trabalhadores têm constrangimentos face a uma estrutura curricular que corresponde aos princípios do
Processo de Bolonha, por não despenderem de muito tempo disponível para atividades extracurriculares.

 - Percentagem de alunos estrangeiros ainda reduzida.
 - Percentagem de docentes em mobilidade ainda insuficiente.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

- Although the overall objectives are appropriate to the cycle of studies, does not emphasize yet the importance of
responsible tourism and acessible tourism 

 - The implementation of quality measures obtained from the evaluation has high human and organizational costs,
accentuated by the current socio-economic moment, not allowing the institution to make an immediate restructuring.

 - Although there is resistance from some students and professors to respond to evaluation questionnaires, which requires,
of course, special care in reading and generalization of results.

 - Low utilization of the potential affects of the facilities and resources and / or used by the cycle of studies by some
teachers.

 - Insufficient stimulation of the dynamics of international partnerships / collaborations.
 - The professors in PhD programme are without time to cooperate more in the cycle of studies.

 - Insufficient number of scientific production with impact factor.
 - International mobility Insufficient

 - Difficulties of commitment of some part-time professors in outreach activities.
 - Working students show greater difficulties in integrating the academic community.

 - The results of surveys of student satisfaction in improving the teaching / learning process reveal a low participation.
 - Levels of knowledge and cognitive experience differ from students.

 - Working students have constraints conserning a curricular structure that corresponds to the Bologna principles, because
they have not time available to spend for extracurricular activities.

 - Insufficient integration of scientific, technological and artistic activities in international projects
 - Low percentage of foreign students

 - Percentage of professors in mobility is still insufficient
 

 
8.1.3. Oportunidades 

-Consórcio Erasmus+ entre o ISCE, a Universidade da Madeira e o ISAG - European Business School, com os objetivos de
aproximar as instituições de ensino ao tecido empresarial europeu e melhorar a qualidade das políticas e práticas de
formação

 -Programa de segunda titulação entre as licenciaturas em turismo do ISCE, da UPN e da UNITEC (Colômbia), que
fomentará a mobilidade de professores e de estudantes

 -Projeto de investigação conjunto com a UDCA (Colômbia) “Relación entre los estilos de aprendizaje e implementación de
estrategias didácticas para el desarrollo de competencias comunicativas y la comprensión de una lengua extranjera de los
estudiantes de la UDCA y del ISCE”, com aplicação nos 2 países

 -Projeto de investigação conjunto com a UPN “Turismo Comunitário”, com aplicação prática em Sucre, San Onofre,
Salvanetica, Colômbia

 -Acordos internacionais entre a revista THIJ e as Revistas Cenário (Un. Brasília), Hamutay (Un.Alas Peruanas, Peru),
Lúdica (UPN, Colômbia)

 -Promoção de medidas de apoio ao empreendedorismo, financiamento e liderança
 -Crescente aposta em formação tecnológica na hotelaria

 -Desenvolvimento de ações de promoção da cultura geral
 -O GAPQ já dispõe de mecanismos e de indicadores de qualidade para o ciclo de estudos

 -Maximizar a utilização das mais recentes instalações físicas, equipamentos e materiais afetos ao ciclo de estudos
 -Continuar a aposta na Biblioteca digital da plataforma de aprendizagem b-learning

 -Maximizar as múltiplas parcerias internacionais e nacionais
 -Incrementar a internacionalização do curso através de novas parcerias já fechadas e em negociação

 -Maximizar os protocolos de investigação e de desenvolvimento de projetos conjuntos com empresas e IES
 -O nº de doutorados permite incrementar o desenvolvimento de investigação e publicações e mobilidade.

 -Vários docentes em conclusão breve do doutoramento na área do ciclo de estudos.
 



-Vários docentes com o título de especialista nas áreas core do ciclo de estudos.
 -Produção e publicação científicas desenvolvidas em grupos de docentes (já em prática)

 -Motivar os docentes em tempo parcial para a prestação de serviços à comunidade (assessoria, atendimento e
aconselhamento turístico gratuito…)

 -Fomento do empreendedorismo através de projetos inter e multidisciplinares com o envolvimento de várias UC e
respetivos docentes

 -Criação de ações de formação e de sensibilização paralelas na área do curso para o pessoal docente e não docente
 -Existência de estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento ao aluno

 -Utilização de recursos tecnológicos no apoio à aprendizagem
 -Existência da Univ. Sénior que reforça o cruzamento e partilha entre gerações 

 -Mobilidade nacional e internacional do estudante: estudos e estágios
 -Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do curso

 -Produção e publicação científicas em parceria por via do THIJ
 -Projetos de investigação desenvolvidos em parceria com instituições congéneres (em curso)

 
8.1.3. Opportunities 

-Erasmus + Consortium between ISCE, Un. of Madeira and ISAG, to bring education institutions closer to European
companies and improving the quality of training policies and practices

 -Second degree program between the cycle of studies in tourism of ISCE, UPN and UNITEC (Colombia), which promotes
the mobility of teachers and students

 -Joint research project with UDCA (Colombia) "Relación between the styles of learning and implementation of didactic
strategies for the development of communicative skills and understanding a foreign language of the UDCA and ISCE
students", with application in the two countries.

 -Joint research project with UPN "Community tourism", with practical application in Sucre, San olanike, Salvanetica,
Colombia.

 -International agreements between the THIJ journal and the jurnals : Scenario (Un. Brasilia), Hamutay (Un. Alas Peruanas,
Peru), Lúdica (UPN, Colombia)

 -Promotion of measures to support entrepreneurship, financing and leadership
 -Growing bet on new hospitality technology training

 -The GAPQ begins to have mechanisms and quality indicators for the cycle of studies
 -Motivate professors and students more in decision-making processes that affect the teaching / learning system and

quality
 -Maximization of the use of the latest physical facilities, equipment and materials belonging or used by the cycle of studies

 -Continue to invest and promote the Digital library's b-learning platform
 -Maximization of the several national and international partnerships

 -Increase the internationalization of the cycle of studies through new partnerships already closed and under negotiation
 -Continue the establishment of research and development of joint projects agreements with companies and higher

education institutions
 -The number of PhD teachers allows to increase the research and publications development an mobility.

 -Several professors completing the PhD programme in the cycle of studies scientific area
 -Several teachers with the title of specialist in the core areas of the cycle of studies

 -Production and scientific publications developed in professors consortium (already in progress)
 -Motivate part-time teachers to provide services to the community (consultancy and assistance and free tourist advice).

 -Fostering entrepreneurship through inter and multidisciplinary projects with the involvement of several units and its
teachers.

 -Tourism training initiatives creation for professors and non-staff
 -Structures and measures of pedagogical support and advice

 -Use of technological resources in support of learning
 -Senior university that reinforces the crossing and sharing between generations

 -National and international mobility of the student (studies and internships)
 -Use of the results of student satisfaction surveys in the improvement of the course

 -Joint-scientific production and publication trough the Tourism and Hospitality International Journal
 -Joint-research projects developed with higher education institutions (already in progress)

 
8.1.4. Constrangimentos 

-As medidas propostas pelo GAPQ têm assumido investimentos e custos elevados, com especial incidência em tempos de
dificuldade social e económica

 -Os docentes e estudantes ainda não parecem conscientes da importância efetiva da sua participação nos processos de
tomada de decisão que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.

 -Dificuldades de alguns docentes para maximizar a utilização dos mais recentes equipamentos e materiais afetos e/ou
utilizados pelo ciclo de estudos.

 -A situação socioeconómica fragiliza a dinamização das várias parcerias internacionais e nacionais.
 -Arredamento de algum tecido empresarial das novas diretrizes do ensino superior.

 -O facto de alguns docentes estarem a finalizar programas de doutoramento obriga a uma redefinição das dinâmicas do
ciclo de estudos.

 -Esforço financeiro exigido para ajustamento ao quadro legal de referência (RJIES)
 -Os baixos valores nas bolsas de mobilidade associados às condições socioeconómicas do país são um constrangimento

importante à mobilidade.
 -A utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo ensino/aprendizagem

deve ser feita com alguma precaução até ser incrementada a percentagem dos respondentes.
 -Apesar do elevado número de protocolos de mobilidade / parceria internacionais e das medidas para a sua promoção,

existem constrangimentos resultantes do baixo valor das bolsas de mobilidade e de ordem económica e social por parte
dos estudantes.

 -A redução do número de bolsas do FAS trouxe constrangimentos aos estudantes do ensino superior.
 -Limitações temporais dos estudantes para participarem nas atividades extracurriculares desenvolvidas pelo ciclo de



estudos
 -Má preparação de base de alguns estudantes, no que ao rigor científico diz respeito.

 -A situação de crise socioeconómica atual vem provocar uma redução nos recursos disponíveis para a mobilidade
internacional e consequentemente na procura de docentes e alunos estrangeiros pelo ISCE ou outras instituições. Por
outro lado, o mesmo acontece com os docentes e estudantes portugueses.

 
8.1.4. Threats 

-The measures proposed by GAPQ have assumed high investments and costs, with particular focus in economic and
social difficult times.

 -Professors and students still do not seem aware of the importance of their effective participation in decision making
processes that affect the teaching / learning system and quality.

 -Difficulties of some professors to maximize the use of the latest equipment and materials belonging or used by the cycle
of studies.

 -The socioeconomic situation weakens the stimulation of our several national and international partnerships.
 -Separation of some business agents of new guidelines of higher education.

 -The fact of some professors are finalizing PhD programs requires a redefinition of the dynamics of the cycle of studies.
 -Financial effort required for adjustment to the legal framework of reference (RJIES).

 -The low values in the mobility scholarships associated with economic conditions in the country are a major constraint to
mobility.

 -The use of the results of student satisfaction surveys in improving the teaching / learning process should be done with
some caution until it increased the percentage of respondents.

 -Despite the large number of international mobility / partnerships agreements and measures to promote it, there are
constraints resulting from the low value of mobility scholarships and economic and social order by the students.

 -Reducing the number of FAS scholarships brought embarrassment to higher education students.
 -Time limitations of students to participate in extracurricular activities developed by the cycle of studies

 -Low base preparation of some students, concerning scientific rigor.
 -The current socio-economic crisis is causing a reduction in resources available for international mobility and

consequently the demand of foreign professors and students at ISCE or other institutions. On the other hand, the same
happens with Portuguese professors and students.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
a) Reflexão sobre a adição de conteúdos relacionados com o turismo responsável e o turismo acessível na área científica
do turismo e lazer (812).

 b) Consolidação de um projeto de empreendedorismo transversal a várias unidades curriculares, com ações de formação
extracurriculares relacionadas com atitudes empreendedoras, criação de empresas e financiamento.

 c) Continuação da implementação gradual das medidas de qualidade resultantes da avaliação desenvolvida.
 d) Seminários de motivação pela qualidade junto de estudantes e docentes de modo a aumentar a adesão nas respostas

aos questionários.
 e) Comparar os indicadores e tendências disponíveis com os de outros ciclos de estudo de instituições parceiras.

 f) Repetir anualmente o plano de formação em serviço dirigido à explicação e demonstração das potencialidades das
instalações e recursos afetos e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos.

 g) Criação do Gabinete de Live e Business Coaching
 h) Concursos e quizz de cultura geral e turística

 i) Maximizar as possibilidades abrangidas pelas parcerias / colaborações internacionais e nacionais.
 j) Intensificar o envolvimento do ciclo de estudos com a Unidade de Apoio ao Empreendedorismo do ISCE.VIDA.ACTIVA,

com o propósito de aumentar o número de start ups criadas por estudantes.
 k) Estimular a produção científica de impacto por parte de alguns docentes, através da atribuição de pontuação que

reverta positivamente na avaliação de desempenho.
 l) Estimular a mobilidade internacional (outgoing) através da atribuição de pontuação que reverta positivamente na

avaliação de desempenho. Fazer convites diretos a docentes específicos e a todos os alunos.
 m) Aumentar os contactos com instituições de ensino superior estrangeiras, para manifestar a total disponibilidade do

ISCE em receber, acolher e organizar mobilidades de professores e estudantes estrangeiros (incoming). 
 n) Reforçar o comprometimento de alguns docentes em tempo parcial nas atividades de extensão através da

sensibilização para as funções do professor do ensino superior politécnico.
 o) Ações de formação e de apoio ao grupo de estudantes que apresenta níveis cognitivos e de experiência profissional

mais deficitários.
 p) Ações de sensibilização aos professores para aumentar o seu grau de exigência, em relação à expressão escrita dos

estudantes
 q) Aplicação selecionada de metodologias de aprendizagem específicas, que melhorem o rigor científico dos estudantes.

 r) Períodos de ações de formação extracurricular, visitas e atividades de investigação mais diversificados, para ir ao
encontro da disponibilidade reduzida dos trabalhadores-estudantes.

 s) Incrementar a solicitação de pesquisas e trabalhos autónomos ao estudante.
 t) Aumentar a integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas de turismo desenvolvidas pelo ISCE em

projetos internacionais
 u) Mais e melhores ações de marketing para atrair e captar mais estudantes para o ciclo de estudos

 
8.2.1. Improvement measure 

a) Reflection on the addition of responsible tourism and accessible tourism contents in the Tourism and Leisure (812)
scientific area.

 



b) Cross-entrepreneurship project consolidation to several curricular units, with extracurricular training actions related to
entrepreneurial attitudes, business creation and financing.

 c) Continuation of the gradual implementation of the quality measures resulting from the developed assessment. 
 d) Quality motivation seminars with students and faculty to increase the number of questionnaire replies.

 e) To compare the available indicators and trends with those of other cycles of studies of partner institutions. 
 f) Repeat annually the training plan in service to explain and demonstrate the potential of the facilities and resources

affected and/or used by the cycles of studies.
 g) Live e Business Coaching Office creation.

 h) Contests and quizz of general and tourist culture
 i) Maximise the possibilities covered by the international and national agreements.

 j) Intensify the involvement of the cycles of studies with the ISCE.VIDA.ACTIVA Entrepreneurship Support Unit, for the
purpose of increasing the number of student’s start ups.

 k) Stimulate the impact scientific production by some professors, through the allocation of punctuation that reverses
positively in the performance evaluation.

 l) Stimulate the international mobility (outgoing) through the allocation of punctuation that reverts positively in the
performance evaluation. Make direct invitations to specific teachers and all students.

 m) Increase contacts with foreign higher education institutions, to express the total ISCE availability in receiving,
welcoming and organising mobility of foreign teachers and students (incoming).

 n) To strengthen the commitment of some part-time teachers in the extension activities by raising awareness of the
functions of the Higher Education Polytechnic professor.

 o) Training and support actions for the group of students that presents cognitive levels and professional experience
weaker.

 p) Awareness-raising actions for teachers to increase their demand level in relation to the written expression of students.
 q) Selected application of specific learning methodologies, which improve the scientific rigour of the students.

 r) More diversified periods of extracurricular training, visits and research activities, to fight the reduced availability of
student workers.

 s) To increase the students research and autonomous work request.
 t) To increase the scientific, technological and artistic tourism activities developed by ISCE in international projects

 u) More and better marketing actions to attract and capture more students for the cycle of studies

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

Prioridade Alta – Tempo de implementação: 1 ano
 Alíneas (8.2.1): c); d); e); i); k); l); m); p); q); t)

  
Prioridade Média – Tempo de implementação: 2 anos

 Alíneas (8.2.1): a); f); h); j); o); r); s)
  

Prioridade Baixa – Tempo de implementação: 3 anos
 Alíneas (8.2.1): b); g); n)

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

High Priority – Implementation timeline: 1 year
 Points (8.2.1): c); d); e); i); k); l); m); p); q); t)

  
Medium Priority - Implementation timeline: 2 years

 Points (8.2.1): a); f); h); j); o); r); s)
  

Low Priority - Implementation timeline: 3 years
 Points (8.2.1): b); g); n)

 
 
9.1.3. Indicadores de implementação 

Integração de conteúdos de turismo responsável e acessível em 3 UC de turismo e lazer(812)
 Criação do projeto de empreendedorismo transversal a várias UC

 Implementação imediata das medidas de qualidade de natureza pedagógica
 Aumento de 10%/semestre das respostas aos questionários 

 1 ação formativa/semestre sobre o potencial das instalações e recursos afetos ao curso
 Criação do Gabinete de Coaching

 1 concurso anual de cultura geral e turística
 1 projeto anual em colaboração com um parceiro nacional e outro internacional, capazes de integrar as atividades

científicas, tecnológicas e artísticas de turismo do ISCE
 Apoiar a criação de 1 start up bianualmente

 Publicar anualmente 1 artigo de impacto por professor
 Mobilizar 2 docentes e 10 alunos por ano ao estrangeiro

 Receber 2 docentes e 10 alunos estrangeiros por ano
 1 formação semestral para estudantes com maiores dificuldades cognitivas e profissionais, na área de maior fragilidade

 Envolver 3 alunos por semestre em projeto de investigação

 
9.1.3. Implementation indicators 

Integration of responsible and accessible tourism contents in 3 units of tourism and leisure (812)
  

Units cross-entrepreneurship project creation 
 Immediate implementation of quality measures of a pedagogical contexto

 10%/semestre increase of questionnaires responses
 1 formative action/semester on the spaces and resources potential affected to the cycle of studies



Coaching Office creation
 1 annual competition of general and tourist culture

 1 annual joint project with a national and an international partner, able to integrate the scientific, technological and artistic
tourism activities of ISCE

 Support 1 start up creation biannually
 Publish annually 1 impact paper by professor

 Mobilize (outgoing) 2 teachers and 10 students per year
 Receive (incoming) 2 foreign teachers and 10 students per year

 1 training action per semester for students with larger cognitive and professional difficulties in the more fragile area
 Involve 3 students per semester in research projects

 

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>

 
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>

 


