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PREFÁCIO

PREFÁCIO

Em 2007 foi criado o Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior (RJAES)
aprovado pela Lei nº38/2007 de 16 agosto que visa a criação de um sistema de
avaliação compatível com as melhores práticas internacionais. Foi ainda instituída, no
mesmo ano, pelo Decreto-lei 369/2007 de 5 de novembro a Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES), com vista à coordenação da avaliação das
instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudo. A A3ES, desde a sua
entrada em funcionamento em 2009, tem vindo a garantir a qualidade do ensino
superior em Portugal, bem como a sua inserção no sistema europeu.
De forma a promover a acreditação de ciclos de estudo das Instituições do Ensino
Superior, a A3ES definiu e implementou diversos procedimentos, tendo como finalidade
a garantia de cumprimento dos requisitos legais do reconhecimento da oferta
educativa existente.
Também a UTAD, contemplou no seu Plano Estratégico para o quadriénio 2013-2017,
quinze medidas inseridas no Eixo 1 – Ensino e Formação que visam promover a
melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem.
Na UTAD, os procedimentos relativos às acreditações e avaliações são assegurados
pelo GESQUA, coordenado pela Pró-Reitora para a Gestão da Qualidade.
Esta 2ª Edição do MANUAL DE PROCEDIMENTOS - ACREDITAÇÕES/AVALIAÇÕES PELA
A3ES – de abril 2013, agora designada por MANUAL DE PROCEDIMENTOS DAS
AVALIAÇÕES E ACREDITAÇÕES DOS CICLOS DE ESTUDO PELA A3ES, resulta da introdução
de alterações efetuadas ao nível de documentação de diversos Processos, da
introdução de novo guião para Pedido Especial de Renovação da Acreditação de Ciclos
de Estudos Não-Alinhados (PERA) definido pela A3ES e da descrição de outros
procedimentos não contemplados no manual anterior. Mantém o objetivo de definir os
procedimentos que devem ser assumidos desde o início do processo até ao seu final,
mantendo a uniformidade interna nos trâmites relativos à acreditação e avaliação dos
ciclos de estudo da UTAD e a sua submissão à A3ES.
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SIGLAS

SIGLAS

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior
AAUTAD – Associação Académica da UTAD
ACEF – Acreditação do Ciclo de Estudos em Funcionamento
CA – Conselho de Administração
CAA – Comissão de Autoavaliação
CAE – Comissão de Avaliação Externa
CC – Conselho Cientifico
CP – Conselho Pedagógico
CR – Conselho de Revisão
DC – Diretor de Curso
DD – Diretor de Departamento
DGES – Direção Geral do Ensino Superior
DR – Diário da República
GESQUA – Gabinete de Gestão da Qualidade
GP – Gestor de Procedimento
IES – Instituição do Ensino Superior
NCE – Novo Ciclo de Estudos
PAPNCE – Pedido de Acreditação Prévia NCE
PE – Presidente de Escola
PEP – Pessoa Encarregada do Pedido
PERA – Pedido Especial de Renovação de Acreditação
PRGQ – Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade
RIES – Responsável da Instituição de Ensino Superior
RJAES - Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior
RUO – Responsável pela Unidade Orgânica
SA – Serviços Académicos
SIA3ES – Sistema de Informação da A3ES
UTAD – Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro



1. INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

O presente manual tem como objetivo esclarecer os seus utilizadores sobre os processos e
procedimentos inerentes às avaliações e acreditações de ciclos de estudo realizadas pela A3ES.

Este manual permite dar a conhecer e uniformizar os procedimentos internos relativos a estes
processos, tratando-se de um documento em aberto, o que permite a sua constante reestruturação e
atualização.

Todos os atos e formalidades praticados nos procedimentos de avaliação e de acreditação serão
efetuados e registados numa plataforma eletrónica da A3ES, o Sistema de Informação da A3ES
(SIA3ES), disponível em www.a3es.pt.
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2. ENQUADRAMENTO LEGAL

LEGISLAÇÃO

Lei n.º 49/2005, de 30 de agosto, que procedeu à alteração da Lei de Bases do Sistema Educativo (Lei 
nº 46/86, de 14 de outubro), designadamente em matéria de ensino superior;

Decreto-Lei nº 74/2006, de 24 de março, que aprovou o novo regime jurídico de graus e diplomas de 
ensino superior e consagra, pela primeira vez, a acreditação de ciclos de estudos e instituições de 
ensino superior (adaptação a Bolonha); diploma este entretanto alterado pontualmente pelo Decreto-Lei 
n.º 107/2008, de 25 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º115/2013, de 7 de Agosto;

Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto, que aprovou o regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino 
superior;

Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, que estabelece o regime jurídico das instituições de ensino 
superior regulando designadamente a sua constituição, atribuições e organização, o funcionamento e 
competência dos seus órgãos e, ainda, a tutela e fiscalização pública do Estado sobre as mesmas, no 
quadro da sua autonomia;

Decreto-Lei n.º 369/2007, de 5 de novembro, que instituiu a Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior e aprovou os seus Estatutos, que do mesmo são parte integrante, para além de ter 
ainda regulado alguns aspetos relevantes do regime de acreditação das instituições e ciclos de estudos 
do ensino superior;

Decreto-Lei nº 206/2009, de 31 de agosto, que aprovou o regime jurídico do título de especialista a que 
se refere o artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
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Intervenientes - UTAD

Responsável da Instituição de Ensino Superior (RIES)
É o Reitor da Universidade, cuja função é, no âmbito dos processos de avaliação e acreditação de ciclos de estudo, subscrever os pedidos a submeter
à A3ES.

Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade (PRGQ)
É o elemento da equipa reitoral, nomeado pelo Reitor para o efeito, cuja principal função é coordenar os processos internos e externos de avaliação e
acreditação dos ciclos de estudo.

Responsável pela Unidade Orgânica (RUO) / Presidente de Escola (PE)
É o elemento responsável por todos os processos de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo que integram a sua Escola. Todos os
processos/decisões carecem da sua validação e aprovação.

Pessoa Encarregada do Pedido (PEP)
É o elemento da IES, nomeado pelo RUO, geralmente o Diretor de Curso (DC), responsável pelo acesso à plataforma eletrónica da A3ES (SIA3ES) e
respetivo preenchimento dos formulários solicitados no processo de avaliação e acreditação dos ciclos de estudo, bem como por outras solicitações
da A3ES no referido processo, incluindo as visitas institucionais.

Comissão de Autoavaliação (CAA)
É nomeada pelo PE e é constituída pelo Diretor e Vice-diretor de Curso e por 2 docentes definidos para o efeito. Esta comissão tem como principal
função preparar a informação necessária para dar resposta aos guiões de autoavaliação.

Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA)
Sob a dependência da Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade, é o interlocutor entre a UTAD e a A3ES. Tem como funções, também, reunir toda a
informação institucional necessária para dar resposta aos guiões de autoavaliação e apoiar/acompanhar as CAA em todo o processo.

Intervenientes - A3ES

Conselho de Administração (CA)
É o órgão da A3ES responsável pela prática de todos os atos ordenados à prossecução dos fins da Agência, competindo-lhe proferir decisão sobre a
avaliação e acreditação dos ciclos de estudos das Instituições de Ensino Superior (IES).

Comissão de Avaliação Externa (CAE)
É o conjunto de peritos externos designados pela A3ES, cuja função é avaliar o funcionamento dos ciclos de estudo das IES, determinando se uma
instituição ou ciclo de estudos cumpre critérios mínimos de qualidade.

Gestor de Procedimentos (GP)
É o elemento nomeado pela A3ES, cuja principal função é acompanhar e instruir o respetivo procedimento. O GP é o interlocutor do procedimento
entre a A3ES, a CAE e a IES.

Conselho de Revisão (CR)
É o órgão de recurso das decisões do CA em matéria de avaliação e acreditação.

3. INTERVENIENTES NOS PROCESSOS
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PROCESSOS

Pedido de acreditação prévia (PAPNCE)
É o pedido que as IES apresentam à A3ES, destinado a obter a acreditação de um Novo Ciclo de Estudos
(NCE).
O processo de acreditação inicia-se com o pedido e termina com a decisão final proferida pela A3ES. A
decisão de acreditação favorável permite a entrada em funcionamento do respetivo ciclo de estudos,
após registo na Direção Geral do Ensino Superior (DGES).

Acreditação do Ciclo de Estudos em Funcionamento (ACEF)
É o processo de acreditação dos ciclos de estudos em funcionamento das IES, integrados nas áreas de
formação em avaliação definidas pela A3ES. Este processo é da responsabilidade da A3ES, que verifica
e reconhece, formalmente, que um determinado ciclo de estudos conducente à atribuição de um grau
académico (licenciado, mestre, doutor), satisfaz os requisitos exigidos para a sua criação e
funcionamento.

Pedido Especial de Renovação de Acreditação (PERA)
É o pedido que as IES apresentam à A3ES dos ciclos de estudo “não alinhados”, ou seja, os ciclos de
estudo cujo período de vigência de acreditação termina nesse ano, mas não se encontram integrados
nas áreas de formação em avaliação desse mesmo ano (ANEXO 1).

4. PROCESSOS DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO
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1ª FASE: Do Pedido à Submissão
PROCESSOS

PAPNCE ACEF APERA

1º

A3ES estipula o período de abertura da plataforma SIA3ES para submissão dos processos (ver ponto 7 
deste manual).

X X X

O GESQUA informa, por email, sobre o período estipulado pela A3ES para submissão dos processos, os 
Presidentes de Escola (PE), Presidentes dos Conselhos Pedagógicos (CP) e Científicos (CC).

X X X

2º

Os PE enviam ao GESQUA as designações de NCE e respetivos PEP. X

Os PE enviam ao GESQUA a constituição da Comissão de Autoavaliação (CAA) e respetivo PEP. X X

O GESQUA submete no SIA3ES o formulário Apresentação Preliminar de NCE. X

3º

A A3ES gera as credenciais de acesso ao SIA3ES, atribuindo um nº ao processo, um GP, nome de utilizador 
e palavra-chave da PEP (que apesar do SIA3ES permitir, não pode ser alterada).

X X X

O GESQUA envia as credenciais de acesso à PEP (a mesma PEP pode ser responsável por mais do que um 
processo, mas cada processo tem uma palavra-chave) e aos PE, CP e CC respetivos.

X X X

4º

O GESQUA e a PEP preenchem o formulário disponível para o efeito no SIA3ES (ANEXO 2). O GESQUA presta 
todo o apoio à PEP, sempre que solicitado,  relativamente ao preenchimento dos formulários em ambas as 
versões (português e inglês). Após preenchimento de todos os campos, a PEP tem a responsabilidade de 
validar o formulário (zero erros). O preenchimento do formulário deverá estar finalizado e devidamente 
validado até uma semana antes do término do prazo limite estipulado pela A3ES. O GESQUA apenas se 
responsabiliza pela submissão dos formulários cujo preenchimento e validação esteja concluído até essa 
data (uma semana antes do término do prazo limite estipulado pela A3ES). 

X
ANEXO 3

X
ANEXO 4

X
ANEXO 5

O GESQUA solicita à A3ES nota de débito para efetuar o pagamento das taxas relativas aos processos a 
submeter, cujo comprovativo de pagamento deverá ser enviado à A3ES, por email, antes da submissão dos 
formulários.

X X X

O GESQUA submete o formulário destinado para o efeito no SIA3ES até ao prazo limite estipulado pela A3ES. X X X

5. FASES DOS PROCESSOS

10



5. FASES DOS PROCESSOS
Fluxograma: DO PEDIDO À SUBMISSÃO
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2ª FASE: O Processo de Avaliação
PROCESSOS

PAPNCE ACEF APERA

5º

A A3ES aprecia liminarmente o processo, podendo solicitar correções ou informação adicional. X X X

A PEP reúne esclarecimentos e informação adicional, caso seja solicitada, e envia, por email, ao GESQUA, 
que submete no SIA3ES.

X X X

6º

A A3ES disponibiliza no SIA3ES a constituição da CAE. X X X

O GESQUA dá conhecimento, por email, da nomeação e constituição da CAE aos PE, CP, CC, PEP e DD. X X X

A CAE analisa o processo submetido, podendo solicitar esclarecimentos ou informação adicional. X X X

O GESQUA dá conhecimento da solicitação da CAE, por email, aos PE, CP, CC e PEP. X X X

O PEP reúne a informação adicional e envia ao GESQUA que submete no SIA3ES. X X X

A CAE disponibiliza no SIA3ES a proposta de data e de programa resumido da visita à instituição. X

O GESQUA dá conhecimento, por email, da proposta de data e de programa da visita à instituição aos PE, 
CP, CC e PEP.

X

A PEP elabora o programa detalhado com o apoio do GESQUA que o submete no SIA3ES (ver pontos 8 e 9 
deste manual).

X

A PEP e o GESQUA organizam a visita da CAE à instituição (ver pontos 8 e 9 deste manual). X

A CAE visita a instituição. X

7º

O Relatório Preliminar da CAE é disponibilizado no SIA3ES, com a intenção de acreditar ou não. X X X

O GESQUA dá conhecimento do Relatório Preliminar da CAE, por email, aos PE, CP, CC e PEP. X X X

A PEP elabora pronúncia, que deverá ser enviada ao GESQUA, por email, 3 dias antes do prazo limite de 
submissão estipulado pela A3ES. O GESQUA apenas se responsabiliza pela submissão das pronúncias no 
SIA3ES que sejam recebidos até essa data (ver ponto 7 deste manual).

X X X

O GESQUA submete no SIA3ES a pronúncia, após receber email do PE validando o documento a ser 
submetido.

X X X

A CAE elabora, com base na pronúncia apresentada, o Relatório Final com a intenção de acreditar ou não o 
ciclo de estudos e disponibiliza-o no SIA3ES.

X X X

5. FASES DOS PROCESSOS
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5. FASES DOS PROCESSOS
Fluxograma: PROCESSO DE AVALIAÇÃO
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3ª FASE: Decisão do CA
PROCESSOS

PAPNCE ACEF APERA

8º

A A3ES disponibiliza no SIA3ES a decisão do CA, que pode ser de concordância, total ou parcial, ou não 
concordância com a intenção da CAE. O GESQUA dá a conhecer, por email, aos PE, CP, CC e PEP,
a decisão do CA (ver ponto 5 deste manual).

X X X

O PE pode apresentar recurso da decisão do CA ao Conselho de Revisão da A3ES. Este procedimento 
necessita de autorização expressa do SR. Reitor. Após autorização do Sr. Reitor, o PE elabora o recurso 
que será submetido pelo GESQUA no SIA3ES (ver ponto 7 deste manual).

X X X

O CA analisa o recurso e decide. Caso a decisão seja favorável à IES, a A3ES devolve à IES a taxa paga 
pelo respetivo recurso.

X X X

9º

O GESQUA envia, por email, os documentos (processo, pronúncia e informação adicional submetidos, 
decisão do CA e identificação da PEP) aos Serviços Académicos de forma a serem diligenciados os 
procedimentos necessários ao registo na DGES e publicação em DR.

X X* X*

Os Serviços Académicos dão conhecimento, por email, à Pró-Reitoria para a Gestão da Qualidade e ao 
PE da publicação em DR.

X X* X*

* Em caso de alteração de planos de estudo

5. FASES DOS PROCESSOS

Fluxograma: VISITA INSTITUCIONAL
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5. FASES DOS PROCESSOS

NOTA:
Todos os documentos disponibilizados no SIA3ES pela A3ES ou CAE são enviados, simultaneamente, à instituição via email, sendo estes rececionados
pelo elemento da Reitoria com delegação de competências nesta área, Pró-Reitora para a Gestão da Qualidade, responsável pelo Gabinete de Gestão
da Qualidade.
O GESQUA dá, sempre, aos Presidentes de Escola, Conselho Pedagógico, Conselho Científico e PEP o comprovativo de submissão no SIA3ES dos
diversos formulários, bem como todos os email recebidos da A3ES que traduzem a situação dos processos a decorrer.

Fluxograma: DECISÃO CA
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DECISÃO DE ACREDITAÇÃO DO CA

Decisão de Acreditação Favorável
A decisão de acreditação favorável tem como consequência a autorização da entrada ou continuidade de
funcionamento do respetivo ciclo de estudo. O período de vigência de acreditação favorável é,
atualmente, de seis anos.

Decisão de Acreditação Condicionada
Decisão favorável à acreditação, mas condicionada às recomendações da A3ES, dentro do prazo por esta
fixado. Caso a IES não proceda às alterações exigidas pela a A3ES, a decisão inicial de acreditação
condicionada passa a acreditação desfavorável. O período de vigência de acreditação favorável pode ser
de um, dois ou três anos (ver ponto 6 deste manual).

Decisão de Acreditação Desfavorável / Não Acreditação
A decisão de acreditação desfavorável/não acreditação tem como consequência o cancelamento da
anterior acreditação ou autorização de funcionamento do ciclo de estudos em causa.
(Resolução n.º 53/2012. D.R. 2ª série, n.º 245, de 19 de dezembro de 2012)

6. TIPOS DE ACREDITAÇÃO

16



OUTROS PROCESSOS

Relatórios de follow-up
Em situações de acreditação condicional, as IES terão que apresentar um relatório de follow-up, logo
que estejam reunidas as condições exigidas pela A3ES aquando o processo de acreditação. O prazo
limite de entrega do referido relatório é até ao final do mês que antecede o termo do período de
acreditação (ver ponto 7 deste manual), sendo as instituições avisadas pela A3ES com,
aproximadamente, um mês de antecedência (ANEXO 6).
Após o PEP elaborar o Relatório de follow-up, o GESQUA enviará, por email, à A3ES.

Alteração de Plano de Estudos
Em situações cuja alteração do Plano de Estudos conduza a uma modificação dos objetivos de um ciclo
de estudos, ou seja, quando há alteração de um ou mais dos elementos caracterizadores do mesmo
(ANEXO 7 - Deliberação n.º 1859/2013, DR, 2.ª série, n.º 200, de 16 de outubro de 2013), essas alterações devem ser
submetidas pela IES à A3ES. Após apreciação, a A3ES pode decidir pela aceitação dessas alterações,
necessitando, apenas, o registo na DGES por parte da IES, ou pela necessidade da criação de um novo
ciclo de estudos.
Em situações cuja alteração do Plano de Estudos de um ciclo de estudos não conduza a uma modificação
dos seus objetivos (ANEXO 8 - Deliberação n.º 2392/2013. D.R. 2ª série, n.º 250, de 26 de dezembro de 2013), a IES
deverá, apenas, remeter o Plano de Estudos alterado à DGES para efeitos de registo. Este procedimento
é da responsabilidade dos Serviços Académicos (SA), que disponibilizam os formulários necessários aos
órgãos responsáveis pelo ciclo de estudos para os devidos efeitos (ANEXO 9).

7. OUTROS PROCESSOS
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CALENDARIZAÇÃO, PRAZOS, TAXAS E FORMULÁRIOS 

Ações Calendário e taxas Taxas Formulários do SIA3ES 

PAPNCE
Definido anualmente pela A3ES
(usualmente de 1 setembro

a 15 de outubro)
4000€

1ºFormulário: Apresentação preliminar
(em português e inglês)

2ªFormulário: Apresentação do pedido
(em português e inglês)

ACEF
Definido anualmente pela A3ES
(usualmente de 16 de outubro

a 28 de dezembro)
4000€

Formulário: Guião para a autoavaliação
(em português e inglês)

APERA
Definido anualmente pela A3ES
(usualmente de 16 de outubro

a 28 de dezembro)
2000€

Formulário: Apresentação do pedido
(em português e inglês)

Pedidos de informação
10 dias úteis após receção

dos pedidos
-

Resposta ao pedido de informação adicional
(Texto até 3000 carateres incluindo espaços + 

anexo pdf até 200kb, só em português)

Pronúncias
15 dias úteis após a receção

do relatório preliminar
-

Apresentação de pronúncia
(Texto até 3000 carateres incluindo espaços + 
anexo pdf até 100kb em português e inglês)

Recursos
10 dias úteis após receção

dos relatórios finais
3000€

Apresentação de recurso
(Texto até 3000 carateres incluindo espaços + 
anexo pdf até 150kb em português e inglês)

Relatórios de Follow-Up

1 mês antes do término da
acreditação condicional (podendo ser 
apresentado logo que estejam reunidas 

as condições exigidas pela A3ES)

-
Apresentação do Relatório de Follow-Up, só em 
português (enviado por email pelo GESQUA)

8. CALENDARIZAÇÃO, PRAZOS, TAXAS E FORMULÁRIOS 
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ITENS
TAREFAS/RESPONSABILIDADES

CAE/A3ES GESQUA ESCOLA/DIREÇÃO DE CURSO

ALMOÇOS
Reserva no restaurante panorâmico e 
coffeebreak

Custo suportado pela Reitoria

ALOJAMENTO Reserva e respetivo custo.

CONVOCATÓRIAS

Aos elementos da equipa reitoral a 
estarem presentes nas reuniões de 
abertura e encerramento; funcionários 
das estruturas especializadas

Aos estudantes, entidades empregadoras, 
diplomados, docentes e não docentes ligados ao 
Curso (administrativos e de laboratório), que 
deverão estar presentes nas reuniões.

DESLOCAÇÕES
Reserva e respetivo custo das 
deslocações da CAE até Vila 
Real.

Reserva de transfer Hotel/UTAD da CAE, 
caso necessário.

Custo de deslocações das entidades 
externas/diplomados suportado pela ESCOLA, 
caso necessário.

EQUIPAMENTOS/A
POIO 

AUDIOVISUAL

Reserva de datashow, computador, tela, 
microfones, etc. para a sala de reuniões 
da reitoria.

Reserva de datashow, computador, tela, 
microfones, etc. para as salas da ESCOLA onde 
decorrerão as reuniões, quando for caso disso.

JANTARES Reserva e respetivo custo.
Reserva dos jantares, quando os mesmos 
são utilizados para as reuniões com 
entidades externas.

Custo suportado pela Reitoria, quando os 
mesmos são utilizados para as reuniões com 
entidades externas.

PROGRAMA
Proposta de programa (2 a 3 
dias) e das datas.

Elaboração do programa, com base na proposta 
da CAE, mencionando os nomes de todos os 
intervenientes em cada reunião e definindo os 
locais a visitar.

SALAS

Reserva das salas de reuniões da 
reitoria grande e pequena para  as 
diversas reuniões (a CAE pode dividir-se 
para falar com alunos de mais do que um 
ciclo)

Reserva de salas da ESCOLA para reuniões, 
quando for caso disso.

SOLICITAÇÕES DA 
CAE

Toda a informação/documentação que 
esteja na posse do GESQUA ou demais 
Serviços/Gabinetes.

Toda a informação/documentação que esteja na 
posse da ESCOLA, Direção de Curso ou 
Docentes.

VISITA ÀS 
INSTALAÇÕES

Marcação da visita à Biblioteca Central.

Marcação de meios de transporte, caso 
seja necessário.

Deverá ser elaborado um pequeno roteiro, de 
forma a incluir as principais instalações e a 
permitir uma eficiente gestão do tempo.

Solicitar aos funcionários da limpeza uma 
limpeza mais aprofundada às instalações em 
visita.

Informar os docentes e não docentes da 
respetiva visita.

OUTROS
Disponibilização de elementos do GESQUA 
para apoio necessário.

9. VISITA INSTITUCIONAL DA CAE: ORGANIZAÇÃO INTERNA
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Reuniões Intervenientes Objetivos

RESPONSÁVEIS 
DA UTAD

Reunião de abertura (Reitor e 
PE)

Estratégia da instituição em relação ao ensino e aos cursos.

Reunião de encerramento

(Reitor, PE, DC)
Apresentação do relatório oral.

RESPONSÁVEIS 
PELOS CICLOS 
DE ESTUDO EM 
AVALIAÇÃO

Comissão de autoavaliação
Análise do relatório de autoavaliação e das propostas de melhoria da qualidade.

PE, DD, DC, CP e CC. Análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças identificadas.

ENTIDADES 
EXTERNAS

Empregadores, comunidade, 
parceiros,…

Recolha de opinião sobre as competências dos diplomados e as necessidades do mercado de 
trabalho,, sobre o contributo do ciclo de estudos para o desenvolvimento e a resolução de 
problemas do meio envolvente e a sua articulação do ciclo de estudos com os potenciais 
empregadores (pode acontecer que a CAE pretenda realizar esta reunião durante um almoço 
ou jantar).

Diplomados (não podendo estar 
a exercer funções na UTAD).

Recolha de opinião sobre a inserção no mercado de trabalho dos diplomados; a relação entre 
as competências adquiridas no ciclo de estudos e as exigências do mercado de trabalho; as 
necessidades do mercado de trabalho na área científica em que se insere o ciclo de estudos 
(pode acontecer que a CAE pretenda realizar esta reunião durante um almoço ou jantar).

FUNCIONÁRIOS

Docentes (não podem estar 
presentes docentes que 
pertençam à direção do Curso).

Análise dos curricula, dos objetivos e finalidades dos ciclos de estudos, dos métodos de 
avaliação dos estudantes, do trabalho pedagógico docente e dos projetos de investigação com 
relevância para o ensino.

Não Docentes
Discussão sobre o contributo para o funcionamento dos ciclos de estudos; a articulação com a 
atividade docente; os recursos existentes e necessários ao desenvolvimento do trabalho letivo.

ESTUDANTES

Estudantes

Recolha de opinião sobre a inserção nos ciclos de estudos/IES dos estudantes, o processo de 
ensino/aprendizagem, o funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu envolvimento nas 
estruturas pedagógicas; discussão dos objetivos da avaliação e recolha de opiniões sobre os 
relatórios de autoavaliação.

Estudantes com funções de 
gestão (CP, AAUTAD, Núcleos,…)

Recolha de opinião dos estudantes sobre a estratégia da instituição para o ensino, sobre o 
processo de ensino/aprendizagem, o funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu 
envolvimento nas estruturas pedagógicas; discussão dos objetivos da avaliação e recolha de 
opiniões sobre os relatórios de autoavaliação.

CAE Elementos da CAE Preparação do relatório oral.

VISITA ÀS 
INSTALAÇÕES

CAE e Direção de Curso Avaliar a adequação das instalações.

10. VISITA INSTITUCIONAL DA CAE: REUNIÕES AGENDADAS
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