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1 Enquadramento 
 
O presente relatório tem como fim último proceder à revisão do SIGQ-UTAD, avaliando o seu grau de concretização e a 

sua eficácia. 

O relatório está estruturado em quatro capítulos, neste primeiro capitulo do relatório é apresentado e caracterizado, de 

forma genérica, o SIGQ-UTAD. No segundo capítulo é feita uma síntese e balanço do SIGQ-UTAD, refletindo-se sobretudo 

nos principais resultados de 2018, mas tendo em consideração a evolução em anos anteriores, que se inicia por 

apresentar o resultado da concretização da Política da Qualidade, desdobrada nos Objetivos Estratégicos do PE 2017-21 

e, posteriormente, reflete-se sobre a garantia da qualidade nos processos nucleares de missão, na gestão de recursos e 

serviços de apoio e, por fim, na gestão e publicitação da informação. No capítulo três é feita uma reflexão sobre a 

capacidade do SIGQ-UTAD ser, efetivamente, o sistema de garantia da qualidade da Universidade, apresentando os 

resultados obtidos através dos mecanismos de medição, análise e melhoria existentes. No último capítulo são 

apresentadas as principais conclusões, relativas aos pontos fortes e oportunidades de melhoria que deverão 

consubstanciar o planeamento do próximo ciclo do SIGQ-UTAD. 

 

1.1 O Sistema de Garantia da Qualidade da UTAD | SIGQ-UTAD 

 

O SIGQ-UTAD encontra-se estruturado de acordo com um modelo que assenta numa abordagem por processos, 

assegurando a implementação de uma estratégia institucional para a qualidade, adequada às suas especificidades e 

garantindo a adoção e o cumprimento dos referenciais do Plano Estratégico da UTAD. 

A estratégia institucional para a qualidade assume, como princípio nuclear, a visão partilhada da missão e valores da 

Universidade, traduzida no Plano Estratégico aprovado no Conselho Geral. O Plano Estratégico é concretizado 

operacionalmente através de planos específicos de ação, tanto a nível institucional como das Escolas e Serviços. 

Atualmente, a estratégia da UTAD assenta nos pilares abaixo identificados: 

 

Visão UTAD, uma ECO-UNIVERSIDADE para o futuro 

Missão 

“De acordo com os seus Estatutos, a UTAD é uma instituição de alto nível, orientada para a 

produção e difusão do conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e 

científica dos seus estudantes, num quadro de referência internacional.” 

Valores 

Centralidade do estudante; Liberdade académica; Valorização das pessoas; Participação; 

democrática; Valorização da igualdade e inclusão; Compromisso com o rigor e a qualidade; 

Transparência na decisão e ação; Inovação, criatividade e empreendedorismo; Prestação de 

contas; Promoção da sustentabilidade; Internacionalização; Responsabilidade social.” 
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Eixos Estratégicos 

INVESTIGAÇÃO & VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

Investigação de dimensão global e com impacto no território 

ENSINO, AÇÃO SOCIAL E CULTURA 

Estudantes no epicentro de uma “Universidade Amiga e Inclusiva” 

QUALIDADE E COMUNICAÇÃO  

Cultura de qualidade e afirmação da marca UTAD 

ORGANIZAÇÃO E RECURSOS  

As pessoas no centro de um campus sustentável 

INTERNACIONALIZAÇÃO 

Abertura ao Mundo 

Política da 

Qualidade 

A Política da Garantia da Qualidade constitui-se como prioridade no Plano Estratégico da UTAD, 

tendo como principais orientações: 

• O desenvolvimento de uma cultura organizacional, visando a melhoria e o estímulo à 

criatividade e à responsabilidade, envolvendo e motivando toda a comunidade 

académica nos processos relativos à qualidade;  

• Interiorização de uma cultura de qualidade transversal a todas as atividades e projetos, 

na qual a avaliação seja encarada como um elemento natural da atividade da instituição;  

• Conciliar a perspetiva da melhoria institucional com a obrigação de fornecer informação 

crítica e demonstrar a capacidade de cumprimento da missão estatutária da UTAD na 

sociedade. 

A política para a garantia da qualidade procura promover de forma transversal a participação dos 

seus membros no aprofundamento da cultura da qualidade através do seu comprometimento e 

contributo para a melhoria contínua em cada um dos processos. 

  

2 Síntese e Balanço do SIGQ-UTAD 

2.1 Política para garantia da qualidade 

A Política da Garantia da Qualidade constitui-se como prioridade no Plano Estratégico da UTAD, tendo como principais 

orientações: 

• O desenvolvimento de uma cultura organizacional, visando a melhoria e o estímulo à criatividade e à 

responsabilidade, envolvendo e motivando toda a comunidade académica nos processos relativos à qualidade;  

• Interiorização de uma cultura de qualidade transversal a todas as atividades e projetos, na qual a avaliação seja 

encarada como um elemento natural da atividade da instituição;  

• Conciliar a perspetiva da melhoria institucional com a obrigação de fornecer informação crítica e demonstrar a 

capacidade de cumprimento da missão estatutária da UTAD na sociedade. 

A política para a garantia da qualidade da UTAD pretende promover de forma transversal a participação dos seus 

membros no aprofundamento da cultura da qualidade através do seu comprometimento e contributo para a melhoria 

contínua em cada um dos processos. 
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Atualmente, e apesar das mudanças sentidas no seio das instituições de ensino superior, há uma mudança de paradigma 

que coloca nos Sistemas da Qualidade um maior enfoque pelo papel que estes atribuem à gestão das organizações e suas 

ferramentas, permitindo-lhes ser mais competitivas, criativas e eficientes.  

A abrangência do conceito da qualidade na UTAD evoluiu, bem como as estruturas com ação direta sobre as matérias da 

qualidade, que em coordenação com a Vice-Reitoria do Planeamento Estratégico, procuram fomentar maior articulação 

nas áreas de missão institucional (ensino, investigação, interação com a sociedade e internacionalização) com a garantia 

da qualidade. Neste sentido, foram revistos os estatutos, os quais referem a criação do ambiente educativo apropriado 

à sua missão e a manutenção de um sistema de avaliação e garantia da qualidade da oferta formativa e das atividades 

de ensino e de aprendizagem desenvolvidas como atribuição fundamental da instituição. 

Agora é tempo de avaliar a adequação do sistema às reais necessidades da Instituição, de eliminar os processos que não 

acrescentam valor e manter e melhorar aqueles que são essenciais, em função da sua cadeia de valor. É com este 

propósito que o SIGQ tem sido atualizado, de modo a proporcionar um mapeamento de processos que facilitem a 

concretização da estratégia e a prestação de serviços de elevada qualidade aos stakeholders da UTAD.  

A concretização da política de garantia da qualidade da UTAD, ocorreu em articulação com os diferentes serviços e 

unidades orgânicas, de acordo com o conjunto de iniciativas propostas no início do ciclo de gestão e que se encontram 

plasmadas no Plano de Atividades. A cada objetivo estratégico, distribuídos pelas quatro perspetivas do Balanced 

Scorecard, foram associados indicadores representativos do seu nível de prossecução.  

 

Tabela 1 
OE	 OBJETIVO	ESTRATÉGICO	 EFICÁCIA	

(PONTOS)	
META	
(PONTOS)	 %	

1 Formar mais estudantes 52 50 ●104% 
2 Aumentar o impacto do conhecimento produzido 11 50 ●40% 
3 Melhorar a qualidade do ensino 49 50 ●76% 
4 Reforçar a cultura de qualidade e avaliação 45 50 ●93% 
5 Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente 21 50 ●50% 
6 Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de género e a fruição cultural 40 50 ●85% 
7 Fomentar a inovação e o empreendedorismo 28 50 ●68% 
8 Internacionalizar o ensino e a investigação 53 50 ●104% 
9 Focalizar e dinamizar a investigação 37 50 ●76% 
10 Ajustar e reformar a oferta educativa 37 50 ●72% 
11 Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social 56 50 ●109% 
12 Promover a participação em redes e plataformas colaborativas 67 50 ●132% 
13 Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência da gestão 82 50 ●160% 
14 Consolidar o novo modelo de governo e de gestão 35 50 ●77% 
15 Rejuvenescer,  valorizar e motivar os recursos humanos 46 50 ●94% 
16 Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e digitais 33 50 ●265% 
17 Assegurar a sustentabilidade económica e financeira 32 50 ●72% 

Legenda: ●Superado	●Bom	●Alerta	●Mau 
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Neste contexto, e no sentido de perspetivar o nível de execução da estratégia para o final do ciclo, direcionando 

atividades e focalizando áreas de intervenção, apresentam-se os resultados obtidos em 2018.  

Em termos médios, a execução das metas atinge os 99%. No entanto, de acordo com a tabela abaixo, uma análise mais 

detalhada mostra que existem desequilíbrios entre resultados, com alguns largamente ultrapassados e outros que ficam 

aquém do estabelecido. 

 

Ao nível dos indicadores, comparando os resultados obtidos com as metas estabelecidas para o mesmo ano, verifica-se 

que 11 foram superados, 10 foram atingidos, 25 ficam aquém da meta e 8 estão abaixo do valor de alerta estabelecido 

para o ano de 2018. 

 

3 Garantia da Qualidade nos Processos Nucleares da Missão Institucional 

3.1 Ensino-Aprendizagem 

 

A análise dos dados relativos aos indicadores do Ensino-Aprendizagem dos anos letivo de 2014/2015 a 2017/2018 e os 

disponíveis para o primeiro semestre ano letivo 2018/2019, mostra uma evolução positiva (Tabela 2). Partindo dos 

resultados dos anos de 2014/2015, a UTAD definiu uma estratégia de melhoria, particularmente dos indicadores 

“estudantes matriculados pela 1ª vez “e “número total de estudantes”, que têm grande impacto orçamental e são 

reveladores da visibilidade externa da UTAD. Com este fim, foram desencadeadas ações de melhoria da divulgação da 

oferta educativa, que mostraram maior eficácia, e desenvolvidos o Programa de Tutoria e o Programa Apoiar do 

Observatório do Abandono Escolar para os cursos de 1º ciclo. Este programa e este observatório foram a uma estratégia 

de crescimento e desenvolvimento, com criação de indicadores no PE e indicadores complementares para o seu melhor 

acompanhamento (https://bit.ly/2JiJMP9). Os novos indicadores, considerados no PE para estas atividades, confirmaram 

o seu crescimento e eficácia. 

 

Progressão de estudantes 

O acompanhamento, a integração e o sucesso académico dos estudantes da UTAD são promovido pelos o Programa de 

Tutoria (PT-UTAD; (https://www.utad.pt/tutoria/) e pelo programa Apoiar do Observatório Permanente do Abandono e 

Promoção do Sucesso Escolar (https://www.utad.pt/programa-apoiar/). O Programa Apoiar está vocacionado para 

detetar e resolver casos de insucesso ou abandono escolar iminente e o PT-UTAD, através de um contacto entre o 

docente tutor e os estudantes dos 1º e 2º anos do 1º ciclo e mestrado integrado, acompanha o percurso e adaptação do 

estudante, identificando situações de desadaptação académica ou social e desencadeia procedimentos adequados. A 

eficácia e abrangência destes programas são monitorizados, sendo elaborados relatórios anuais (Programa de Tutoria - 

a perspetiva dos tutores e dos tutorandos; https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/). O reforço da abrangência e eficácia 

do PT-UTAD são um objetivo, devendo procurar-se, numa primeira fase, a sua extensão ao 1º e 2º ano de todos cursos 

de 1º ciclo e mestrado integrado, e posteriormente a generalização a todos os estudantes de 1º e 2º ciclo.  
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Tabela 2 - Indicadores do Ensino Aprendizagem 
Indicador 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19* 

Índice de força (nº de preferência de 1ª opção na 1ª fase do CNA/nº de vagas) 0,73 0,78 0,74 0,78 0,80 

Índice de ocupação CNA 1ª fase (colocados que efetivaram a matricula/ colocados) 84% 85% 86% 89% 90% 

Índice de ocupação CNA ( colocados que efetivaram a matricula/ vagas iniciais) - 91% 92% 94% 94% 

Números de cursos     	
1º	Ciclo	 33 32 32 32 31	
Mestrado	Integrado	 1 3 3 3 3	

2º	Ciclo	 40 49 42 42 43	

3º	Ciclo	 14 12 15 16 16	

CTESP	 - - - 0 1	

Nº de inscritos 1ª vez (estudantes que, independentemente do regime de acesso se 
encontram inscritos, em 31 de dezembro no 1º ano curricular de um ciclo de estudos) 2283 2145 2115 2135 2256 

1ª Ciclo 1245 1226 1278 1297 1361 

Mestrado Integrado 96 117 141 172 156 

2º ciclo 825 724 610 581 597 

3º ciclo 117 78 86 85 122 

CTESP - - - - 20 

Nº total de estudantes 6784 6897 6609 6651 6708 

1ª Ciclo 4593 4414 4286 4244 4276 

Mestrado Integrado 532 561 630 743 756 

2º ciclo 1409 1607 1451 1383 1349 

3º ciclo 250 315 242 281 307 

CTESP      

Nº de diplomados      

1ª Ciclo 1070 1062 1041 949 ** 

Mestrado Integrado  68 57 74 ** 

2º ciclo 440 572 454 241 ** 

3º ciclo 62 101 91 83 ** 

Nº de cursos de 1º ciclo e Mestrado Integrado com programa de tutoria (PT-UTAD) 0 9 12 12 26 

Estudantes aprovados/ Estudantes avaliados 82% 89% 89% 92% ** 

Estudantes aprovados / Estudantes inscritos 57% 72% 75% 76% ** 
Taxa de retenção dos sinalizados (nº de estudantes retidos/nº de estudantes sinalizados 
pelo Observatório do Abandono Escolar) - - 40% 68% ** 

Números de anulações de matriculas (1ºCiclo e Mestrado Integrado) 69 111 132 95 ** 

% anulações de matriculas (1ºCiclo e Mestrado Integrado) 1,4% 2,2% 2,7% 1,9% ** 

* Dados do 1º semestre de 2018/19 ** Não Disponível 

 

Também se deverá continuar a reforçar a formação dos docentes (tutores) e estudantes (mentores) que participam no 

PT-UTAD. A UTAD prepara-se para integrar a Rede Portuguesa de Mentoria/Tutoria Interpares no Ensino Superior, sendo 

uma das instituições promotoras. 

 

Tabela 3 - Evolução do número de participantes no PT-UTAD 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
N.º Cursos 9 12 12 
N.º Tutores 41 87 81 
N.º Mentores 65 89 21 
N.º Tutorandos 301 527 572 
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Os antigos estudantes da UTAD são importantes ligações da UTAD com o mercado de trabalho, participando 

frequentemente em seminários curriculares ou extracurriculares e na oferta de estágios aos alunos de 1º e 2º ciclos. A 

UTAD desenvolveu a página web alumniUTAD (https://bit.ly/2V5r4mg) e a página do facebook (https://bit.ly/2Dg2C7p), 

fomentando a ligação com os seus antigos estudantes. Todavia, a auscultação dos antigos estudantes, através de 

questionários e outros instrumentos, deve ser reforçada. A relação da sua formação académica com a empregabilidade 

e a atividade profissional deve ser analisada de modo a orientar a oferta formativa da UTAD. O Observatório do Percurso 

Profissional dos diplomados deve retomar a sua atividade. 

 

A UTAD apoia a transição dos estudantes para o mercado de trabalho, iniciativas de promoção da empregabilidade, 

valorização dos estudantes e identificação de novas profissões, gere um portal de emprego, desenvolve um plano de 

Soft-skills e de voluntariado. Os estudantes da UTAD têm disponíveis atividades de promoção das competências de 

desenvolvimento pessoal e profissional de cariz científico, técnico ou cultural, tais como o Plano de Soft-skills 

(https://bit.ly/2uWO5Jl), que permite adquirir competências transversais e de desenvolvimento pessoal e um programa 

de voluntariado (https://voluntariado.utad.pt), podendo estas atividades constar no Suplemento ao Diploma. A UTAD 

deve desenvolver procedimentos e indicadores que permitam melhorar a sua abrangência e eficácia. 

 

A UTAD apoia o empreendedorismo dos estudantes que queiram lançar a sua ideia de negócio através da mentoria 

estruturada na Idealização (geração de ideias inovadoras, amadurecimento e Prova de Conceito (Modelo de Negócios, 

análise de Mercado e testes de Mercado) e plano de negócios e angariação de fontes de financiamento. Finalizado o 

período de mentoria, os empreendedores que decidiram avançar com a formalização do negócio podem instalar-se na 

incubadora de empresas da UTAD, onde a mentoria contínua numa vertente mais de gestão e na intermediação de 

contactos. De 2014 a 2017 foram apoiados mais de 150 alunos e criados 37 novos negócios. 

 

Tabela 4  - Indicadores de atividades de promoção das competências dos estudantes 
Indicador 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

Ofertas de emprego/estágios/bolsas de investigação 
divulgadas na página da UTAD 1.452 938 976  

Empresas/organizações envolvidas no recrutamento 482 114 313 300 

Nº de estudantes em estágio curricular em contexto de 
trabalho 145 544 631 673 

Nº de parcerias oficializadas com empresas 64 62 119 130 

Interface na colocação de estágios 3 15 27 36 

Eventos organizados para promoção do 
empreendedorismo e outros 26 25 30 23 

Empreendedores apoiados 27 161 109 113 

Projetos de empreendedores apoiados  18 58 70 60 

Projetos de apoio ao empreendedorismo (prestação de 
serviços e Fundos Comunitários) 6 4 5 2 

Estudantes inscritos no programa  Soft-skills 55 105 104 70 

Estudantes inscritos na Bolsa de Voluntariado _ 120 320 250 
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Quando divulga a sua oferta educativa junto de escolas secundárias (1ºciclo) e interessados internos ou externos (2º e 3º 

ciclo) a UTAD procura enfatizar as saídas profissionais e a empregabilidade dos diplomados, sendo que sempre que se 

cria, restrutura ou fecha cursos, a empregabilidade é um dos critérios de ponderação.  

Diversos cursos de primeiro ou segundo ciclo preveem estágios curriculares de modo a estimularem o conhecimento do 

mercado de trabalho e uma maior facilidade de inserção. Noutros casos alguns cursos preveem UC de seminário para as 

quais são convidados elementos de empresas que apresentam a sua experiencia profissional, na perspetiva de ajudarem  

os alunos a melhor compreenderem o mercado de trabalho. Sobretudo nos cursos de 2º ciclo é frequente a preocupação 

de que os trabalhos da tese sejam realizados em empresas, ou similar, de modo a garantir uma mais fácil inserção dos 

estudantes no mercado de trabalho no fim do seu curso. A UTAD tem um gabinete que é responsável pela elaboração de 

protocolos com númerossas empresas e que procura estimular esta inserção (Tabela 4). 

 

3.1.1 Criação, revisão e descontinuação de cursos 

No período de 2016 a 2018 foram submetidos a avaliação pela A3ES cinquenta cursos de 1º, 2º e 3º ciclos, não tendo 

ainda respostas para vinte e um cursos. Os restantes cursos avaliados, vinte e nove (29), tiverem aprovação para períodos 

entre um e 6 anos (14 cursos com 6 anos). 

 

Tabela 5 - Cursos submetidos a avaliação de 2016 a 2018 
Ano de 

Avaliação Estado atual Ciclo Curso Período de 
Acreditação 

2016 Acreditado 2ºCiclo Assessoria Linguística e Revisão Textual 6 anos 
   Bioinformática e Aplicações às Ciências da Vida 6 anos 
   Bioquímica 3 anos 
   Psicologia do Desporto e Desenvolvimento Humano 6 anos 
  3ºCiclo Agribusiness e Sustentabilidade 6 anos 
   Ciências da Educação 3 anos 
   Ciências da Linguagem 5 anos 
   Ciências Veterinárias 4 anos 
   Didática de Ciências e Tecnologias 4 anos 
   Estudos Literários 5 anos 
   TechAgro - Tecnologias Emergentes aplic. Sistemas Agro-Florestais 6 anos 

2017 Acreditado 1ºCiclo Ciências da Nutrição 1 ano + 5 anos 
  2ºCiclo Ciências da Educação 3 anos 
  3ºCiclo Ciência, Tecnologia e Gestão do Mar  6 anos 
 Em avaliação 3ºCiclo Cadeias de Produção Agrícola - da mesa ao campo  

2018 Acreditado 1ºCiclo Ciências do Desporto 6 anos 
   Engenharia Civil 6 anos 
   Línguas, Literaturas e Culturas 3 anos 
  2ºCiclo Ciências do Desporto - Atividades de Academia 6 anos 
   Ciências do Desporto - Avaliação e Prescrição na Atividade Física 6 anos 
   Ciências do Desporto - Jogos Desportivos e Coletivos 6 anos 
   Ciências Económicas e Empresariais 2 anos 
   Enfermagem 4 anos 
   Engenharia Civil 6 anos 
   Ensino de Informática 2 anos 
   Gerontologia: Atividade Física e Saúde no Idoso 6 anos 
  3ºCiclo Ciências da Cultura 2 anos 
   Ciências do Desporto 6 anos 
   Genética Molecular Comparativa 2 anos 
 Acreditado 

condicionalmente 1ºCiclo Turismo 1 ano 
 Em avaliação 1ºCiclo Ciências da Comunicação  
   Educação Básica  
   Engenharia e Gestão Industrial  
   Engenharia Informática  
   Gestão  
   Psicologia  
   Tecnologias da Informação e Comunicação  
  2ºCiclo Ciências da Comunicação  
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Ano de 
Avaliação Estado atual Ciclo Curso Período de 

Acreditação 
   Engenharia Informática  
   Engenharia Informática e Tecnologia Web  
   Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino 

Básico  
   Gestão  
   Gestão dos Serviços de Saúde  
   Mestrado em Turismo  
   Mestrado Enfermagem da Pessoa em Situação Crítica  
   Psicologia  
  3ºCiclo Ciências Químicas e Biológicas  
   Engenharia Eletrotécnica e de Computadores  
   Informática  
   Programa Doutoral em Desenvolvimento Sustentável da Floresta  

Total    50 
 

Em geral, mas especialmente nos cursos acreditados por 1 ano, foram introduzidas medidas corretivas – restruturações dos 

planos curriculares, reforço do corpo docente, melhoria da instalações e outras - refletindo as recomendações das comissões 

de avaliação externas de modo a garantir a renovação da acreditação por períodos mais prolongados. Por exemplo: 1º ciclo 

em Ciências da Nutrição; as recomendações da CAE foram consideradas, nomeadamente na mudança de Diretor de Curso, 

que passou a ser um doutorado na área, na adequação do plano de estudos (DR nº 147/2018, Série II de 2018-08-01), o 

corpo docente foi reforçado com 2 doutores na área das ciências da nutrição, e o reforço da componente infraestrutural de 

apoio à lecionação do ciclo de estudos, bem como o reforço do perfil de formação profissional exigido a um nutricionista, 

nomeadamente com o cumprimento do referencial da formação académica do nutricionista da Ordem dos Nutricionistas. 

No período de 2016 a 2018 a UTAD descontinuou 17 cursos (Tabela 6). A análise dos indicadores do índice de ocupação 

CNA na 1ª fase (1º ciclo), número de inscritos 1ª vez, número total de estudantes, a sobreposição da oferta educativa e 

a existência de um corpo docente com elevada carga horária, levou à descontinuação destes ciclos de estudo. No ano de 

2018, a análise destes fatores, o interesse percecionado junto de potenciais candidatos e reforço de vagas na área das 

Tecnologias Digitais pelo Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, determinaram o fecho do curso da 

licenciatura em Tecnologias da Informação e Comunicação e o reforço do curso de Engenharia Informática, com aumento 

da oferta do número de vagas. 

 

Tabela 6 - Números de Cursos Descontinuados de 2016 a 2018 
 2016 2017 2018 Total 

1ºCiclo 0 5 1 6 
2ºCiclo 3 4 4 11 
Total 3 9 5 17 

 

3.1.2 Avaliação do Ensino-Aprendizagem 

 

Questionários Pedagógicos 

Em 2016/2017 e 2017/2018 foram realizados questionários pedagógicos relativos às UC dos 1º, 2º e 3º ciclos de estudo 

e mestrados integrados através da aplicação online. As respostas aos questionários foram obtidas no fim do período 

letivo do 1º semestre e do 2º semestre, durante duas semanas consecutivas (mínimo). De acordo com o Regulamento de 

Avaliação da Qualidade Pedagógica, a participação nos questionários é obrigatória, sendo, no entanto, possível aos 

estudantes optarem pelo não preenchimento, tendo em vista salvaguardar o caso de não ter frequentado regularmente 
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as aulas da UC em avaliação. Com o caracter de obrigatoriedade, as taxas de resposta por parte dos estudantes mostram 

níveis satisfatórios, entre 51% e 56% em 2016/2017 e 2017/2018, respetivamente. 

 

 

Tabela 7 - Avaliação das unidades curriculares (Módulo II do Questionário Pedagógico) no ano letivo 2016/2017 
  Aluno/UC 

 Avaliação das UC 

 Escola Nº inscritos Nº respostas  
Amostragem 

Nº UC 
tratadas 

Nº UC tx 
amostragem <20% 

Nº UC 
criticas %UC criticas Nº UC 

excelentes 
%UC 

excelentes 

1ª semestre 

ECAV 5978 3827 64% 136 0 7 5% 8 6% 
ECHS 8848 5882 66% 251 1 9 4% 7 3% 
ECT 5237 3180 61% 177 0 5 3% 10 6% 

ECVA 7205 4634 64% 189 3 4 2% 20 11% 
ESS 2148 1204 56% 36 0 0 0% 0 0% 

UTAD 29416 18727 64% 789 4 25 3% 45 6% 

2ª semestre 

ECAV 6207 3711 60% 138 3 3 2% 5 4% 
ECHS 9204 5899 64% 277 5 13 5% 13 5% 
ECT 5303 2931 55% 170 2 10 6% 3 2% 

ECVA 7276 4495 62% 186 1 6 3% 19 10% 
ESS 1829 996 54% 28 2 0 0% 0 0% 

UTAD 29819 18032 60% 799 13 32 4% 40 5% 
 TOTAL 59235 36759 62% 1588 17 57 4% 85 5% 

 
 
 

Tabela 8 - Avaliação das unidades curriculares (Módulo III do Questionário Pedagógico) no ano letivo 2016/2017 
  Aluno/docente/curso/UC Avaliação do docente 

 Escola Nº inscritos 
nas UC 

Nº respostas 
tratadas Amostragem 

Nº pares 
docente/curs

o/UC 
tratados 

Nº pares 
docente/curs
o/UC com tx 
amostragem 

<20% 

Nº pares 
docente/curs

o//UC em 
situação 
critica 

% pares 
docente/curs

o//UC em 
situação 
critica 

Nº pares 
docente/curs

o//UC em 
situação 
excelente 

% pares 
docente/curs

o//UC em 
situação 
excelente 

1º semestre 

ECAV 15368 9386 61% 281 2 8 3% 113 40% 
ECHS 10888 7011 64% 314 2 5 2% 128 41% 
ECT 9727 5444 56% 298 4 9 3% 70 23% 

ECVA 13987 8242 59% 364 13 5 1% 103 28% 
ESS 10756 4356 40% 148 37 0 0% 15 10% 

UTAD 60726 34439 57% 1405 58 27 2% 429 31% 

2º semestre 

ECAV 14248 8059 57% 253 2 4 2% 74 29% 
ECHS 11823 7691 65% 355 1 15 4% 132 37% 
ECT 11085 5092 46% 314 25 11 4% 58 18% 

ECVA 15396 8416 55% 381 13 4 1% 122 32% 
ESS 11289 4857 43% 139 2 0 0% 9 6% 

UTAD 63841 34115 53% 1442 43 34 2% 395 27% 
Total 124567 68554 55% 2847 101 61 2% 824 29% 

 
 

Tabela 9 - Avaliação das unidades curriculares (Módulo II do Questionário Pedagógico) no ano letivo 2017/2018 
   aluno/UC avaliação das UC 

 

escola Nº 
inscritos 
nas UC 

Nº 
respostas 

Amostragem Nº UC 
tratadas 

Nº UC 
amostragem 

<20% 

Nº UC criticas %UC Criticas Nº UC 
Excelentes 

%UC 
Excelentes 

1º Semestre 

ECAV 6468 4552 70% 161 1 5 3% 23 14% 
ECHS 8976 6079 68% 280 2 3 1% 12 4% 
ECT 5575 3439 62% 168 1 5 3% 9 5% 

ECVA 7375 4784 65% 203 0 2 1% 15 7% 
ESS 2401 1565 65% 43 0 0 0% 2 5% 

UTAD 30795 20419 66% 855 4 15 2% 61 7% 

2º Semestre 

ECAV 6440 3762 58% 143 3 3 2% 10 7% 
ECHS 9077 5813 64% 289 3 8 3% 21 7% 
ECT 5570 3197 57% 153 1 5 3% 7 5% 

ECVA 7409 4378 59% 197 1 1 1% 18 9% 
ESS 1914 982 51% 31 0 0 0% 4 13% 

UTAD 30410 18132 60% 813 8 17 2% 60 7% 
Total 61205 38551 63% 1668 12 32 2% 121 7% 
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Tabela 10 - Avaliação das unidades curriculares (Módulo III do Questionário Pedagógico) no ano letivo 2017/2018 
   aluno/docente/curso/UC avaliação do docente 

 

escola  Nº 
inscritos 
nas UC 

Nº 
respostas 
tratadas 

Amostra-
gem 

Nº Pares 
Docente/Curso/U

C tratados 

Nº Pares 
Docente/Curso /UC 
com  amostragem 

<20% 

Nº Pares 
Docente/Curso//
UC em Situação 

Critica 

% Pares 
Docente/Curso 

/UC em Situação 
Critica 

Nº Pares 
Docente/Curso 

/UC em Situação 
Excelente 

% Pares 
Docente/Curso 

/UC em Situação 
Excelente 

1º Semestre 

ECAV 18091 10946 61% 346 15 3 1% 105 30% 
ECHS 11238 7469 66% 349 0 4 1% 128 37% 
ECT 10030 5676 57% 285 7 10 4% 73 26% 

ECVA 14165 8372 59% 378 8 3 1% 157 42% 
ESS 6480 3905 60% 96 0 0 0% 26 27% 

UTAD 60004 36368 61% 1454 30 20 1% 489 34% 

2º Semestre 

ECAV 14910 7810 52% 263 3 11 4% 74 28% 
ECHS 12195 7324 60% 377 1 5 1% 132 35% 
ECT 10454 4843 46% 260 1 13 5% 74 28% 

ECVA 14204 7349 52% 379 5 1 0% 128 34% 
ESE 7720 2999 39% 95 0 0 0% 17 18% 

UTAD 59483 30325 51% 1374 10 30 2% 425 31% 
Total 119487 66693 56% 2828 40 50 2% 914 32% 

 

As UC e os docentes cuja avaliação pedagógica é crítica (Módulo II ou Módulo III do Questionário Pedagógico) são alvo 

de uma análise por uma comissão em que participam alunos, docentes, direção do curso e conselho pedagógico, que visa 

analisar os problemas referenciados e implementar medidas de melhoria. A monitorização da atividade destas comissões 

e dos seus resultados deve ser reforçada. 

Algumas das questões do Módulo II e do Módulo III do Questionário Pedagógico têm sido alvo de contestação por parte 

de docentes, levando a que a os objetivos de melhoria da qualidade das UC e os docentes sejam atingidos mais 

dificilmente. Assim o Questionário Pedagógico deve ser reanalisado em breve. 

 

Relatórios de autoavaliação de UC (RUC)  

Os RUC, elementos essenciais do processo de ensino-aprendizagem, têm com objetivo permitir conhecer a opinião dos 

docentes sobre o funcionamento global da UC que lecionou, permitindo uma autoavaliação do seu desempenho. As 

questões são maioritariamente de resposta fechada, permitindo, no entanto, no fim de cada grupo, especificar os 

motivos de resultados menos bons e apresentar sugestões de melhoria. Cada docente preencher online, através do SIDE, 

semestralmente  - em janeiro, relativamente às UC do 1º semestre e, em junho, relativamente às UC do 2º semestre.  São 

produzidos relatórios individuais por docente/UC. 

 

Tabela 11 - Números de RUC preenchidas 

Ano letivo RUC preenchidas 
RUC nos 

questionários 
pedagógicos 

% de RUC 
preenchidas 

2015/2016 788   

2016/2017 289 1688 17% 

2017/2018 165 1588 11% 

Total  1142   
 

O número de RUC preenchidas pelos docentes tem sido reduzido, situando-se em 2017 em 11%. Este facto deve-se em 

parte à plataforma dos questionários, baseada no LimeSurvey ter utilização pouco prática, pelo que se revela essencial 

desenvolver uma aplicação informática para este fim, que permita uma mais fácil utilização pelos docentes e uma análise 

dos resultados mais rápida. 
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Tabela 12 - Respostas dos docentes a algumas perguntas da RUC sobre o funcionamento da UC 
Questão 

 Ano letivo 
 2015 2016 2017 

O programa/objetivos da UC foi cumprido? 

Sem resposta 31 23 18 
Sim 720 256 141 
Não 37 10 6 
Total 788 289 165 

   Existe articulação entre o programa teórico e prático? 

Sem resposta 84 51 30 
Sim 702 236 132 
Não 2 2 3 
Total 788 289 165 

 Os métodos de avaliação utilizados foram os mais adequados? 

Sem resposta 31 22 19 
Sim 746 266 144 
Não 11 1 2 
Total 788 289 165 

  O funcionamento da UC decorreu de forma normal? 

Sem resposta 32 25 19 
Sim 714 245 136 
Não 42 19 10 
Total 788 289 165 

 

Relatórios de autoavaliação de curso (RAC)  

O RAC tem como objetivo compilar toda a informação do Curso relativa a um ano letivo, com base em todos os dados 

recolhidos nos instrumentos de diagnóstico aplicados (questionários pedagógicos, RUC, estatísticas sobre preenchimento 

de sumários e registo de faltas, reuniões com entidade que proporcionam estágio, relatórios da avaliação dos cursos pela 

A3ES e outros), que refletem a contribuição de todas as partes interessadas. Cada Diretor de Curso deve preencher online, 

através do SIDE, anualmente o RAC.  Este relatório é de acesso restrito e é disponibilizado ao Conselho Pedagógico. Cada 

Comissão de Análise, nomeada pelo Conselho Pedagógico, após análise de cada RAC e demais informações propõe um 

plano de melhoria do curso (PMC). O Conselho Pedagógico monitoriza e implementa as ações de melhoria propostas no 

Plano de Melhoria do Curso. A análise do SIGQ-UTAD revela a necessidade de a UTAD reforçar o controlo e monitorização 

da realização do PMC e das ações daí decorrentes. Até ao presente tem havido uma reduzida realização de RAC e, 

consequentemente, de PMC, facto que o SIGQ-UTAD deve considerar para melhoria. Com frequência as melhorias dos 

cursos resultam apenas das recomendações das CAE da A3ES. No final deste documento, anexam-se exemplos de RAC. 

 

3.2 Investigação e Desenvolvimento 

Unidades de investigação 

As atividades de investigação da UTAD concentram-se em seis unidades de investigação e em oito polos de centros outras 

Instituições de Ensino Superior, reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Estas unidades de I&D 

constituem a base da organização do sistema científico e tecnológico, reunindo massa crítica adequada à sua missão e 

promovendo um ambiente de trabalho propício à criatividade científica, à promoção de talento e ao desenvolvimento 

de competências e carreiras científicas. Na Avaliação de Unidades de I&D realizada 2013, quatro das Unidades de 

investigação da UTAD tiveram a classificação de Muito Bom ( 

Tabela 13).  

O programa de recuperação para Unidades de I&D sem financiamento ou com financiamento reduzido permitiu o 

financiamento extraordinário das duas Unidades com classificação de Bom, nomeadamente o Centro de Ciência Animal 

e Veterinária (CECAV) e o Centro de Estudos em Letras (CEL). 
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Tabela 13 - Caracterização dos centros de investigação da UTAD (dezembro 2018) 

Unidade  Classificação 
Global  

Nº de Investigadores 
Doutorados Integrados* 

Investigadores Doutorados 
Integrados* Ponderados para 

Financiamento base 

Centro de Química - Vila Real (CQVR) Muito Bom 31 31 
Centro de Ciência Animal e Veterinária 

(CECAV)  Bom 39 38,2 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-
Ambientais e Biológicas (CITAB) Muito Bom 102 98,7 

Centro de Investigação em Desporto, Saúde e 
Desenvolvimento Humano (CIDESD) Muito Bom 64 62 

Centro de Estudos Transdisciplinares para o 
Desenvolvimento (CETRAD) Muito Bom 45 44 

Centro de Estudos em Letras (CEL) Insuficiente 23 21,7 
 Total   304 295,6 
* da UTAD e de outras instituições 

 

Os resultados da avaliação de 2013 e as recomendações das comissões levaram a reorganizações das atividades destes 

centros de investigação, o que se refletiu positivamente na produção científica dos seus investigadores. Desde setembro 

de 2017 até ao fim de 2018 os centros de investigação estiveram em preparação para a avaliação externa que viria ser 

marcada para 2019. Esta preparação obedeceu a uma estratégia conjunta que procurou assegurar a coerência 

institucional e estabelecimento de uma marca da UTAD, dentro do previsto no Plano Estratégico para 2017-2021. 

A gestão dos centros de investigação depende das normas da FCT e das entidades financiadoras dos projetos de 

investigação devendo, contudo, ser alvo de mais eficaz monitorização e definição de procedimentos. 

 

A análise critica da área de I&D das unidades de investigação, levada a cabo em conjunto com as direções dos centros e 

com os seus Conselhos Científicos, permitiu uma melhor abordagem na sua avaliação e perspetivou a sua participação 

em Laboratório Colaborativos em algumas áreas, tendo a UTAD integrado duas candidaturas que mereceram o estatuto 

CoLab nas áreas da vinha e do vinho e da floresta. Esta análise também evidenciou a necessidade de um maior 

desenvolvimento dos procedimentos e indicadores do SIGQ-UTAD nos centros e polos de investigação, de modo a 

permitir maior ligação ao PE e uma melhor monitorização. 

 

Tabela 14 - Indicadores da investigação 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Docentes e investigadores integrados em unidades de 
investigação (%) 70 78 78 78 78 

Receita de Projetos de I&D (M€) 5,4 8,4 14,9 9,7 6,6 

Verba executada/financiamento total (%) 86 70 78   

Bolseiros de investigação (nº) - - 288 224 327 

Atividade de comunicação e divulgação cientifica (nº)   25 33  

Cursos de 3º ciclo e formação avançada no âmbito do 
Colégio Doutoral 

- - - - 80% 
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Financiamento e número de projetos 

A UTAD tem vindo a aumentar significativamente o financiamento para atividades de I&D fora do âmbito da FCT, tendo 

sido aprovadas diferentes candidaturas ao abrigo do programa H2020 e outros, bem como três programas doutorais, que 

vão permitir melhorar os indicadores de produtividade científica nos próximos anos (Tabela 15).  

 
Tabela 15 – Número de projetos e fontes de financiamento dos projetos da UTAD de 2016 a  2018 

 2016 2017 2018 

Rótulos de Linha 
Montantes 
aprovados Nº de projetos 

Montantes 
aprovados Nº de projetos 

Montantes 
aprovados Nº de projetos 

FCT 980096 14 341734 4 1953146 23 
Programas Doutorais 445483 1 742472 2   
H2020 36865 1 831192 3 499163 2 
ICDT 6308357 4     
SAMA 1365972 2 1277221 4 1354484 4 
SIAC 1136992 5 2194131 6   
POSEUR 2922157 11 181254 3 10000 1 
PDR   1837625 16 654378 7 
Copromoção 731445 4   942762 6 
Erasmus 545011 6 385390 4 305395 1 
Interreg- Espaço Atlântico   814517 3 283000 1 
Mobilizador   456953 3   
Interreg-SUDOE  257500 2   183000 1 
Turismo     399457 1 
PAC   392915 1   
IFAP   216468 2   
Interreg-POCTEP 124815 1     
POISE     32399 1 
Vales   20000 1   
FCG   8750 1   
Total Geral 14854694 51 9700623 53 6617184 48 

 

Infraestruturas de investigação 

As infraestruturas de investigação são avaliadas regularmente, procurando-se a sua capacitação mediante intervenções 

físicas e a aquisição de novos equipamentos, vital para a criação de condições para acreditação de laboratórios e 

prestação de serviços especializados. 

 

Colégio Doutoral 

Foi constituído o Conselho do Colégio Doutoral que integra cinco personalidades externas de reconhecido mérito. 

Trata-se de uma unidade transversal que assume a coordenação das atividades de ensino e investigação ao nível do 3º 

ciclo e formação avançada, em estreita articulação com as escolas e centros de investigação. A UTAD procurará um 

mínimo de 80% dos cursos de doutoramento que integre este centro.  

 

Indicadores de publicações 

A UTAD, sentindo a sua ausência nos indicadores internacionais, aderiu em 2018 ao SCOPUS. Tal permitiu à UTAD ter 

uma visão mais eficaz da sua posição nos rankings internacionais.  A publicação em revistas indexadas no SCOPUS 

aumentou de 681 para 846. 
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Figura 1 - Evolução do número de publicações (fonte: Scopus) 

 

UTAD tem quatro áreas disciplinares no Ranking de Shanghai. Este é um dos mais prestigiados rankings do mundo, sendo 

a avaliação suportada por indicadores de produtividade científica e qualidade da investigação, número de publicações, 

publicações editadas em revistas de grande impacto e número de citações. O Shanghai Ranking’s Global Ranking of 

Academic Subjects 2018, divulgado a 18 de setembro, a UTAD contempla em quatro áreas disciplinares do seu Ranking: 

• Ciências Veterinárias - lugares 151-200; 

• Ciências Alimentares - lugares 201-300; 

• Ciências Agrárias - lugares 401-500; 

• Farmácia - Ciências Farmacêuticas- lugares 401-500. 

 

Participação dos estudantes nas atividades de investigação 

Aos estudantes de 1º e 2º ciclos é facultada a possibilidade de integrarem equipas de investigação, sendo essas atividades 

certificadas em Suplemento ao Diploma desde que cumpridos os requisitos estabelecidos (Regulamento de creditação 

de estágio voluntário em Suplemento ao Diploma). Os estudantes de 1º ciclo, cujos cursos contemplem a UC de Estágio 

ou outra de caráter eminentemente prático, podem ter a oportunidade de contactar direto com atividades de 

investigação, dado que é prática frequente a sua integração em grupos de investigação, por via da orientação e supervisão 

efetuada por docentes e investigadores integrados em Centros de Investigação. O mesmo tipo de prática é efetuado com 

os estudantes de 2º ciclo nas UC de Seminário ou Projeto de Investigação, orientadas para a preparação da Dissertação. 

Paralelamente, as unidades de investigação promovem com regularidade eventos dirigidos aos estudantes dos diversos 

ciclos de estudo, como forma de captarem o interesse pela investigação desenvolvida na Instituição/Centro de 

Investigação. É ainda frequente a realização de jornadas, onde os bolseiros de investigação expõem à Academia os seus 

estudos e projetos de investigação.  

Verifica-se que o registo e análise da participação dos estudantes nas atividades de investigação é ainda reduzido, pelo 

que o desenvolvimento do SIGQ deve prever a revisão e desenvolvimento dos respetivos processos. 

 

Inovação 

Na área da Inovação procurou-se intervir no sentido de consolidar o ciclo de inovação da UTAD em todos os seus estágios. 

Assim, desde a identificação de resultados de investigação, até à promoção da incubação, foram desenvolvidas de ações, 
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que se traduzem na valorização da UTAD em termos de centros e investigação, qualidade de investigadores e corpo 

docente e melhoria dos indicadores que contribuem para os rankings internacionais.  

 

Atividades de divulgação: 

• O evento Summer Innovation Campus, editado nos dias 26 e 27 de setembro de 2018, com participação de 

alunos, empresários e investigadores, proporcionou uma forma de divulgar os projetos e as tecnologias 

desenvolvidos na UTAD, e criou oportunidades para estabelecer novas parcerias entre investigadores e 

empresas. Permitiu integrar os alunos recém chegados à academia e apresentar-lhes as áreas e os resultados da 

ciência produzida na UTAD. 

• Seminários Temáticos - Hidrogénio; Tecnologias atuais e perspetivas para o futuro; Empreendedorismo, 

Inovação e Transferência de Tecnologia; Engenharia Informática: perspetivas, tendências e oportunidades; 

Desenvolvimento de Aplicações em Equipa; Robotics and their Applications – Autonomous Mobile Robot; 

Innovation in Genomic Technologies; Electronics Innovation in the Wine Sector - permitiram criar grupos de 

interesse multidisciplinares, incluindo investigadores, centros de investigação e empresas, alinha temas de 

trabalho e objetivos. Estes eventos representam um estímulo forte para o estabelecimento de parcerias 

universidade-empresa. 

• O Projeto Inov@UTAD, desenvolvido no sentido de promover os processos de transferência de tecnologia, e que 

permitiu suportar as atividades correntes de licenciamentos de propriedade industrial e atividades subsidiárias 

de estabelecimento de parcerias e negociação com empresas. 

• As Parcerias com Empresas Tecnológicas permitiram fomentar o desenvolvimento económico da região, através 

da criação de emprego qualificado, assente em empresas de referência e nos recursos humanos especializados, 

formados na UTAD. Noutro plano, a UTAD está a promover a fixação destas empresas na área de Vila Real, 

colaborando na formação especifica dos seus trabalhadores, bem como aumentando os alunos de 2º e 3º ciclos 

nas áreas tecnológicas. Destas empresas destaca-se a Critical Software, que contratou no primeiro ano (2018) 

30 trabalhadores de tecnologias de informação. Espera-se que nos próximos 2 anos estas empresas contratem 

e fixem em Vila Real 250 trabalhadores qualificados. 

• A Revisão da Incubadora de Empresas da UTAD, permitiu melhorar o processo de incubação de empresas, 

essencial para o sucesso de inovação e da transferência de tecnologia, através do mecanismo de Spinoff. Esta 

restruturação, iniciou-se com a criação de novos regulamentos e procedimentos. 

• Promoção da Criação de Spinoffs, de que resultou a criação efetiva de três novas empresas, a RobotCode 

Generation,  SpawnFoam e a Tree Plus. Estas Spinoffs representam uma melhoria no processo de valorização do 

conhecimento produzido na UTAD e do processo de inovação e valorização deste conhecimento. 

• Estabelecimento de Ligação com Universidades da Índia, para colaboração entre as universidades indianas e as 

universidades do consórcio UNORTE, com o objetivo de promover a colaboração científica e empresarial entre 

instituições, investigadores e empresas, nas áreas de interesse comum. Em 2018 foram estabelecidos os 

primeiros contactos com a Delhi Technical University. 
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A análise da investigação e Desenvolvimento da UTAD revela, de forma geral uma evolução positiva, com uma 

participação crescente das partes interessadas, internas e externas, e o aumento da produtividade. Como pontos a 

melhorar no SIGQ-UTAD para esta área identificaram-se a necessidade de desenvolver procedimentos e indicadores 

adaptados à realidade que está a surgir, e o desenvolver uma plataforma de gestão de projetos de investigação, essencial 

atendendo ao elevado número de candidaturas submetidas e de projetos aprovados, bem como à necessidade do reforço 

da execução física e financeira. 

3.3 Cooperação com a Sociedade 

A apreciação geral das atividades da Cooperação com a Sociedade inclui a prestação de serviços à comunidade, as 

atividades de promoção cultural, artística e desportiva, das atividades em cooperação com outras instituições, nacionais 

ou internacionais, incluindo ciclos de estudo em conjunto e participação em atividades e projetos de investigação. A 

Universidade tem mecanismos para desenvolver a política de colaboração e cooperação interinstitucional e com a 

comunidade da UTAD ao nível académico e da investigação e desenvolvimento, designadamente acordos e parcerias.  

 

Prestação de serviços à comunidade 

A UTAD possui um conjunto de competências e serviços, identificados e colocados ao serviço da comunidade (empresas, 

autarquias, organismos públicos, entidades do terceiro sector e cidadãos em geral). Ciente da importância do 

conhecimento na dinâmica das empresas e das regiões, sobretudo em territórios de baixa densidade populacional, como 

Trás-os-Montes e Alto Douro, a UTAD procura ser um parceiro no desenvolvimento regional, contribuindo ativamente 

para a formação inicial e ao longo da vida, para a transferência de conhecimento, a promoção da inovação e capacitação 

do território. 

 

Na prestação de serviços especializados são utilizados como indicadores o números de serviços prestados e as receitas 

financeiras captadas. Este último, monitorizado regularmente, contribui para assegurar a sustentabilidade financeira da 

UTAD (Figura 2), sendo definidas metas a alcançar ao longo dos anos.  

 

 
 

Figura 2 - Receitas da prestação de serviços entre 2014 e 2018 
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Outro indicador a controlar no âmbito da prestação de serviços à comunidade é o número de protocolos celebrados por 

área e tipologia, tendo em consideração a sua eficácia. No entanto, a sua monitorização tem-se revelado insuficiente, 

sendo essencial, de modo a melhorar a sua eficácia, desenvolver uma plataforma para registo dos protocolos com 

entidades externas.  

Os Projetos em cooperação com as empresas foram registados e monitorizados, de forma trimestral, pelo GAP, que 

elaborou relatórios de execução enviados ao CG, sendo posteriormente essa informação refletida no Relatório de 

Atividades da UTAD de 2018. O desenvolvimento de uma plataforma de gestão de protocolos é essencial para o seu 

acompanhamento e monitorização.  

Relativamente às patentes, esta informação é monitorizada pelo GAP, que evidencia os respetivos resultados nos 

relatórios de atividades e no plano estratégico da UTAD. 

 

Formação 

O gabinete de formação realiza ações de formação, sendo a definição do programa resultante da auscultação das partes 

interessadas internas e externas à instituição. Em 2018 realizou 70 ações que totalizaram 2061 horas e abrangeram 

2798 formandos (estudantes, docentes, funcionários e elementos externos à UTAD).  

A análise do controlo da qualidade revelou a necessidade de implementar uma metodologia mais eficiente na elaboração 

do plano de formação, sua monitorização e avaliação. Também devem ser revistos e aplicados, de forma sistemática e 

generalizada, os questionários de satisfação - já em aplicação – bem como a análise dos respetivos resultados, refletindo-

se na nova oferta. 

 

Tabela 16 - Ações de formação realizadas de 2016 a 2018 
 2016 2017 2018 

Ações 
Nº ações 

de 
formação 

Horas Formandos 
Nº ações 

de 
formação 

Horas Formandos 
Nº ações 

de 
formação 

Horas Formandos 

Cursos Livres de Línguas 8 270 119 12 480 246 8 300 234 
Congresso 1 10 394 1 10 317 2 13 278 
Congresso Internacional 1 30 10    1 8 115 
Formação Continua de Professores 12 334 288 7 121 241 5 97 178 
Formação Pedagógica de Docentes    11 48 296 15 64 384 
Formação não Conferente de Grau 17 930 397 15 702 331 15 703 290 
Planos de formação para alunos    1 18 66 2 30 151 
Pós-graduações    2 456 29 2 676 44 
Seminários 3 35 114    8 91 461 
Workshops 16 86 735 14 97,5 921 12 79 663 
Total Geral 58 1695 2057 63 1933 2461 70 2061 2798 

 

Colaboração e cooperação interinstitucional 

Em 2017 a UTAD acolheu as Cimeiras Ibéricas de reitores portugueses (CRUP) e espanhóis (CRUE), e ainda dos deputados 

portugueses e espanhóis, que contou com a presença do Presidente da Assembleia da República e da Presidente das 

Cortes de Espanha. A UTAD foi aceite como membro do Grupo Tordesilhas e formalizou a adesão à UNIMED. União das 

Universidades do Mediterrâneo, associação que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento científico, 

cultural, social e económico dos países da bacia do Mediterrâneo. Foi reforçada a participação da UTAD no consórcio 
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UNorte.pt procurando a criação de sinergias nos serviços, no ensino e na investigação, com efeitos positivos no 

desenvolvimento de indicadores e processos do SIGQ-UTAD. 

 

Cultura 

A Missão e Visão para a UTAD sustentam-se num conjunto de valores que, de diferentes formas e a diferentes níveis de 

ação, fazem das artes e da cultura um ingrediente central do sucesso da estratégia. Com esse desígnio, a universidade 

dispõe do Grupo de Missão para a Cultura responsável pela programação e desenvolvimento de atividades que 

contribuem para a afirmação da Universidade como um espaço distinto e criativo, do ponto de vista cultural, humanístico 

e tecnológico, e para potenciar sinergias e reforçar a constituição de parceiras e a definição de programas culturais 

articulados com entidades locais, regionais e nacionais. A monitorização da colaboração e cooperação com a comunidade 

é realizada pela Reitoria, depois de coligidas as metas e os indicadores relativamente aos eventos culturais realizados 

cada ano (Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Indicadores do Grupo de Missão para a Cultura 
Indicador 2015 2016 2017 2018 

Conferências/aulas abertas (nº) 4 3 2 18 

Colóquios e encontros (nº) 14 8 14 8 

Exposições (nº) 12 9 5 5 

Concertos e outras exibições musicais(nº) 16 19 11 4 

Filmes exibidos (ciclos de cinema) (nº) 20 33 55 51 

Protocolos culturais assinados (nº) 2 0 3 3 

Festivais e comemorações de datas culturais (nº) 3 4 7 6 

Exibições teatrais (nº) 23 27 23 30 

 

3.4 Internacionalização 

A UTAD assume a internacionalização enquanto desígnio vital nas suas diferentes dimensões, desde a investigação e 

transferência de conhecimento, até ao ensino e interação com a sociedade. A universidade dispõe de serviços 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades de índole internacional, que funcionam na dependência das Vice-

Reitorias. A mobilidade (estudantes, docentes e não docentes) é operacionalizada pelo Gabinete de Relações 

Internacionais e Mobilidade (GRIM) em articulação com os interlocutores nomeados por cada UO, existindo 

procedimentos devidamente definidos e implementados para a sua concretização. A monitorização e avaliação das 

atividades de índole internacional é realizada através da aferição dos resultados previstos e alcançados com base em 

indicadores de desempenho definidos, de forma a manter a estratégia para a Internacionalização em sintonia com a 

estratégia da UTAD. O aluno internacional tem ao seu dispor na página da internet da instituição informações relevantes 

para a sua candidatura. Através do GRIM, a UTAD participa em projetos internacionais, articulando com as Escolas, e 

sempre que solicitado, programas conjuntos para Ciclos de Estudos conferentes de grau de Mestre e Doutor com 

universidades estrangeiras.  
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Visando debater as perspetivas e prioridades das partes interessadas no quadro da internacionalização a UTAD realizou 

em 2018 o I Fórum para a Internacionalização, com cerca de 60 participantes.  

 

A atividade da UTAD neste domínio desenvolveu-se em torno da promoção de contactos com IES estrangeiras e públicos 

internacionais, para dar a conhecer a oferta educativa e a investigação, da promoção da mobilidade de estudantes, 

docentes, investigadores e demais trabalhadores e do reforço do envolvimento em redes, programas de cooperação e 

acordos académicos nacionais e internacionais, projetos e consórcios, envolvendo diversos países da Europa e do Mundo, 

promovendo de forma global a internacionalização.  

 

Divulgação da oferta educativa e da investigação 

A UTAD esteve representada em encontros/feiras em diferentes regiões do mundo, com materiais de divulgação em 

versão portuguesa e inglesa. Esteve representada na Conferência FAUBAI e no Salão do Estudante do Brasil e participou 

nos “Rencontres Universitaires de la Francophonie”, organizados pelo Campus France.  

 

Redes e programas de cooperação 

A UTAD aderiu à  UNIMED, associação que tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento científico, cultural, 

social e económico dos países da bacia do Mediterrâneo, e assinou a Magna Charta Universitatum, alinhando-se com os 

princípios fundamentais da liberdade académica e da autonomia institucional como diretrizes para a boa governação das 

universidades. Destaca-se ainda a adesão e participação em organizações internacionais, como a Rede das Universidades 

do Sudoeste da Europa (CRUSOE), o Grupo Tordesilhas e Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET); reforço da 

cooperação no âmbito do CRUP, para promover a visibilidade internacional da oferta educativa em feiras internacionais 

em vários países (Brasil, Colômbia e Moçambique). 

 

Promoção do intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e demais pessoal 

Foi promovido o intercâmbio de estudantes, docentes, investigadores e demais pessoal em projetos Erasmus, envolvendo 

países da Europa, América Latina, Ásia e Médio Oriente. Foram realizados contactos com instituições europeias e outros 

continentes, com destaque para o Brasil, para a celebração de acordos de cooperação, incluindo a oferta conjunta de 

mestrados e doutoramentos. A UTAD apoiou o “Erasmus Student Network” e as iniciativas associativas de estudantes 

estrangeiros (África, Brasil, China), visando a inclusão e visibilidade na comunidade académica. Foi realizado acolhimento 

a estudantes internacionais oriundos da China e África do Sul. Destacam-se ainda iniciativas como a Welcome Week 

Erasmus e o acolhimento de delegações de Universidades de vários países. 

No domínio do ensino, o desempenho da UTAD no programa Erasmus+ foi considerado muito bom pela Agência Nacional, 

atendendo aos indicadores de execução. Contudo, a atração de estudantes e de investigadores internacionais encerra 

potencialidades que exigem novas medidas, como a oferta de cursos em língua inglesa, comunicação interna e externa 

privilegiando o marketing digital, integração em redes, as quais requerem financiamentos específicos. 

 

Desenvolveram-se atividades de atração de estudantes e investigadores de várias nacionalidades, para frequentar cursos 

de terceiro ciclo ou como bolseiros em projetos de investigação. 
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A UTAD deve reforçar o número de disciplinas com oferta de formação em segunda língua, com o objetivo de facilitar a 

integração de estudantes internacionais (no ano letivo de 2017/18 aumentou o número de unidades curriculares 

lecionadas em língua inglesa) reforçar o número de não docentes em mobilidade OUT/ IN, a participação de docentes 

estrangeiros, percentagem de estudantes no curso ao abrigo de programas internacionais e duração média da mobilidade 

OUT de docentes e de não docentes.  A análise dos proveitos resultantes dos acordos e parcerias com Universidades 

estrangeiras deve ser implementada de modo mais objetivo. 

 

Tabela 18 - Indicadores de Internacionalização 
  2015 2016 2017 2018 

Estudantes ao abrigo do estatuto do estudante internacional (nº) 39 51 44 42 
Estudantes estrangeiros (nº)       284 
Nacionalidades (nº)       30 
Projetos internacionais          
Mobilidade de docentes, não docentes e discentes 456 514 497   
•         Estudantes enviados/ outgoing    198 176   
•         Docentes enviados / outgoing   74 65   
•         Estudantes recebidos/incoming     169 189   
•         Docentes recebidos/incoming    57 55   
Programa Erasmus Mundus e Ciência Sem Fronteiras   14 15   
Universidades parceiras em acordos Erasmus       238 
Cooperação internacional M€     4,7   
Projetos internacionais de I&D+I        20 

 

4 Garantia da Qualidade na Gestão dos Recursos e Serviços de Apoio  

4.1 Recursos Humanos  

Os recursos humanos da UTAD, a 31 de dezembro de 2018, era constituído por 952 trabalhadores: 569 docentes, 380 

não docentes e 3 investigadores. 

 

Figura 3- Evolução dos recursos humanos 
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4.1.1 Pessoal docente e investigador 

Para o desenvolvimento da sua atividade a UTAD dispõe em 2018 de 433 docentes de carreia, repartidos pelas carreiras 

do ensino universitário (410 docentes: ECAV 99, ECHS 94: ECT 117, ECVA 104) e ensino politécnico (23 docentes todos da 

ESS) Apenas 3 docentes do quadro não exerceram atividade em regime de exclusividade. A estes docentes acrescem 136 

docentes convidados contratados, em geral, em regime de tempo parcial por períodos de um ano. Tendo em 

consideração a natureza e duração dos contratos dos docentes convidados, a sua análise como base em ETI é mais 

esclarecedora. No ano de 2018 a UTAD dispôs de 510,5 ETI. Os docentes convidados representaram 77,5 ETI. 

Os docentes de carreira da UTAD desenvolvem as suas atividades nas vertentes do ensino, da investigação, da extensão 

e, pontualmente, na área da gestão.  Os docentes convidados exercem a atividade exclusivamente no campo do ensino. 

A contratação da maioria dos docentes convidados foi realizada em regime de tempo parcial por períodos de um ano, 

para atender necessidades de especialistas em algumas áreas de ensino, como o ensino clínico, a substituição de docentes 

de carreira com baixa médica ou licença sem vencimento.  

O corpo docente do quadro da UTAD está adequado à sua missão e tem um grau de qualificação elevado, possuindo 

exclusivamente docentes doutorados em diversas áreas científicas. Setenta e oito docentes do quadro têm o grau de 

agregado (19% do total), dos quais 77 são da carreira universitária e 1 da carreira politécnica.  O corpo docente do quadro 

da carreira universitária da UTAD é constituído por 306 professores auxiliares (74% dos docentes do quadro), 74 

professores associados (18%) e 30 professores catedráticos (8%). O conjunto dos professores catedráticos e associados 

representam 25% do total dos professores de carreira da UTAD, não atingindo o mínimo de 50% recomendado pelo nº1 

do artigo 84.ºdo ECDU. Estes números têm mostrado uma tendência para se degradarem nos últimos anos em resultado 

das aposentações, que incidem sobretudo nos docentes das categorias mais elevadas, e da impossibilidade da UTAD 

realizar recrutamento de docentes atendendo às limitações das dotações orçamentais decorrentes do orçamento de 

estado. Apenas se verificaram entrada de docentes no quadro da UTAD, ao abrigo do regime transitório do ECDU, por 

terem concluído o doutoramento (3 em 2015 e 1 em 2016). O corpo docente do quadro da carreira politécnica é 

constituído por 7 professores coordenadores e 13 professores adjuntos. 

A impossibilidade de realização de novas contratações teve efeitos negativos no envelhecimento do corpo docente de 

carreira da UTAD. A idade média destes situou-se em 53 anos em 2018. Em 2018 os docentes da carreira politécnica 

apresentavam idade média (56) superior aos da carreira universitária (52). A idade média dos professores catedráticos, 

associados e auxiliares docentes era de 61, 56 e 50 anos, respetivamente. A idade média dos docentes da carreira 

politécnica era de 60 e 54 respetivamente para os professores coordenadores e adjuntos. É assim essencial iniciar a 

contratação de novos docentes de modo a garantir uma transição progressiva entre os docentes mais velhos e novos 

contratados, de modo a garantir a continuidade da qualidade do ensino e da investigação na UTAD.  

O corpo docente da UTAD é qualificado e responde às suas necessidades de imediato. Apresenta contudo algumas 

fragilidades, nomeadamente 1) existência de algumas áreas disciplinares onde o corpo docente do quadro é insuficiente 

devido a aposentações, licenças sem vencimento ou aumento da oferta educativa que devem ser corrigidas através de 

novas contrações, 2) rejuvenescimento do corpo docente que deve ser conseguido através da contratação de novos 

docentes com a categoria de professor auxiliar ou de professor adjunto e 3) aumento do número de professores 
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catedráticos e associados através da abertura de concursos para estas categorias. A resolução destes três pontos tem 

que recorrer a concursos com regras claras que estimulem a entrada de docentes com competência reconhecida e que 

contribuam para a qualidade do ensino e das atividades de investigação. As dotações financeiras terão que ser 

encontradas numa gestão criteriosa dos meios da Universidade e de aumento da receita própria, dando continuidade ao 

que foi realizado nos últimos quatro anos, que permitam canalizar as verbas poupadas com as aposentações e rescisões 

para novas contratações ou para a progressão na carreira. Ao abrigo do emprego cientifico institucional serão abertos 

em 2019 catorze concursos para professores auxiliares. 

 

 

Tabela 19 - Pessoal docente e investigador (2018) 
 Categoria Mulheres Homens Total ETI ETI 

Docentes do Ensino Superior 
Universitário 

Professor Catedrático 21 9 30 30,0 
Professor Associado com Agregação 34 11 45 45,0 
Professor Associado 22 7 29 29,0 
Prof. Auxiliar com Agregação 19 13 32 32,0 
Professor Auxiliar 132 142 274 274,0 
Total 228 182 410 410,0 

Docentes do Ensino Superior Politécnico  

Professor Coordenador com Agregação 1 0 1 1,0 
Professor Coordenador sem Agregação 1 5 6 6,0 
Professor Adjunto 8 9 16 16,0 
Total 10 14 23 23,0 

TOTAL DOCENTES CARREIRA 238 196 433 433,0 

Docentes convidados 

Prof. Auxiliar Convidado 25 19 44 44,0 
Assistente Convidado 33 23 56 19,4 
Leitor 0 3 3 2,2 
Prof. Adjunto Convidado e Assistente 
Convidado 12 21 33 11,9 

TOTAL DOCENTES CONVIDADOS 70 66 136 77,5 
TOTAL DOCENTES 308 262 569 510,5       

Investigadores 

Investigador Auxiliar com Agregação 1 0 1 1 
Investigador Auxiliar 1 1 2 2 
Investigadores Doutorados – Emprego 
Cientifico 1 1 2 2 

TOTAL DE INVESTIGADORES 3 2 5 5 
 

 

Os docentes da UTAD estão em fase de conclusão do período de avaliação, terminado o ciclo de 2016 a 2018. O 

preenchimento dos dados do processo de avaliação será realizado em plataforma informática específica.  Após a 

conclusão deste processo de avaliação, o Regulamento de Avaliação dos Docentes da UTAD deve ser reanalisado, 

refletindo sobre a sua aplicação e a sua contribuição para a melhoria dos indicadores do Plano Estratégico, e para a 

implementação do SIGQ-UTAD, nomeadamente nas áreas pedagógica e da investigação.  

Reconhecendo a importância da Formação Pedagógica de docentes do Ensino Superior e conscientes da necessidade de 
atualização permanente de conhecimentos, competências científicas e pedagógicas e do uso de novas tecnologias por 
parte do corpo docente, em 2018 a UTAD prosseguiu o Plano de Formação Pedagógica e de Competências Pessoais para 
Docentes, em articulação com o consórcio - UNorte.pt, o qual visa contribuir para a melhoria da qualidade da formação 
de docentes nestas IES. 
Neste plano de formação e atualização de conhecimentos participaram docentes de todas as UOs.  Foram, também, 
disponibilizados cursos de formação para os docentes que lecionam o Ciência e Tecnologia Web, em associação com a 
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com a Universidade Aberta, em formato e-learning, para que ficassem aptos a entender o modelo e a utilizar a plataforma 
usada no ensino à distância. 
Recentemente a UTAD criou o Grupo MEA, no qual participam docentes, com o intuito de dinamizar a área da formação 

pedagógica. A preocupação com a melhoria da qualidade tem-se refletido na crescente participação dos docentes nas 

ações de Formação Pedagógica. 

Na carreira de investigação científica, os 3 investigadores estão todos em regime de dedicação exclusiva. Para além 

destes, contou-se em 2018 com mais 2 investigadores doutorados contratados a termo resolutivo certo, no âmbito do 

emprego científico – projetos.  Para esta carreira revela-se necessário criar um Regulamento de Avaliação dos 

Investigadores. 

 

 

4.1.2 Pessoal não docente 

Relativamente ao pessoal não docente tem-se registado uma diminuição (2016 – 407: 2017 – 391; 2018 – 38). Os 

trabalhadores não docentes distribuem-se por cargo/carreira/categoria, conforme Tabela 20. Seis trabalhadores não 

docentes detêm o grau de doutor, 19 o grau de mestre, 87 licenciatura e seis o bacharelato, o que corresponde a 118 

colaboradores com habilitações académicas ao nível do ensino superior. Os demais possuem o 12.º ano (163), tendo 

menos que 12 anos de escolaridade 110 trabalhadores. 

 

 

Tabela 20  - Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria em 2018 

Categoria Escolas Serviços Reitoria 
&Gabinetes 

Estruturas 
Especializadas Total 

Administrador   1  1 
Técnico Superior 23 15 22 6 66 
Assistente Técnico 68 70 14 10 162 
Assistente Operacional 27 15 4 72 118 
Especialista de Informática 2 8 4  14 
Técnico de Informática 2 15 2  19 
 Total 122 123 47 88 380 

 
 
Para a Avaliação de Desempenho dos Funcionários da UTAD é aplicado o sistema integrado de gestão e avaliação do 

desempenho na Administração Pública – SIADAP, Lei n.º 66-B/2007. Com o intuito de melhorar a avaliação das 

competências e do desempenho dos funcionários no próximo ciclo avaliativo 2019-20, este sistema de avaliação, e a 

forma da sua aplicabilidade na Universidade está a ser revista, com partição de uma auditora externa. 

 Tendo em conta a relevância da qualificação dos trabalhadores, e na perspetiva de melhorar de forma continua a 
resposta às exigentes mudanças a que se têm assistido, a oferta de oportunidades e de desenvolvimento profissional é 

proporcionada aos trabalhadores de acordo com um Plano de Formação ( 

 
 
 

Figura 4), previamente estabelecido de acordo com as necessidades auscultadas. 
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Figura 4 - Plano de Formação do Funcionários não docentes e não investigadores 

 
 
Através dos indicadores que lhe estão associados, é possível constatar que a formação dos Funcionários não docentes e 

não investigadores no ano de 2017/2018 abrangeu 56% dos trabalhadores. A UTAD já procede à avaliação da eficácia 

da formação, utilizando indicadores que permitem medir o desempenho e a taxa de execução dos planos definidos. No 

entanto, pretende-se que estas “avaliações” sejam feitas de forma mais sistemática e generalizada, estando previsto a 

implementação de medidas/ iniciativas concretas que promovam esta questão.  
 

Tabela 21 – Abrangência das ações de formação de dos recursos humanos 
Indicador 2016/17 2017/18 

Docentes com formação pedagógica 11% 22% 

Trabalhadores com formação profissional 21% 56% 

 
No ano de 2018, a UTAD introduziu o indicador relativo ao “Índice de rotatividade dos trabalhadores” que, na ótica da 

opção dos próprios trabalhadores e por decisões estratégicas a nível superior, mensura a evasão dos colaboradores dos 

SRH, permitindo avaliar as condições do clima de trabalho, o entusiamo dos elementos da equipa e a eficácia na retenção 

de talentos. 
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A revisão dos Estatutos da UTAD em 2016 levou à criação da figura do Provedor do trabalhador não docente e não 

investigador. Todavia, para apuramento do grau de satisfação dos colaboradores, o SIGQ deve reforçar esta audição, 

através da implementação, sistemática, de instrumentos/ mecanismos fundamentais para a melhoria contínua dos 

serviços, com o objetivo de identificar aspetos que fragilizam/ potencializam o nível de satisfação e, deste modo, poder 

atuar, desenvolvendo ações que aumentem a satisfação dos colaboradores e a qualidade dos próprios serviços. 

 

4.2 Recursos Materiais  

A visão da UTAD está ancorada num Eco Campus com gestão ambiental exemplar, promovendo o bem-estar dos seus 

utilizadores, e local de boas práticas no âmbito da sustentabilidade e da ecoeficiência. Esta politica está traduzida na 

melhoria contínua de desempenho ambiental, nas áreas do planeamento e ordenamento do campus, na eficiência 

energética e nas fontes de energia renovável e qualidade do ar, a gestão de resíduos, a gestão da água e efluentes. 

Em 2017 e 2018, a UTAD continuou a aposta na garantia de uma gestão eficiente dos recursos, nomeadamente de 

energia, água e resíduos. Recorrendo a fundos estruturais no âmbito da Modernização Administrativa, POSEUR e do 

Fundo Ambiental, desenvolveram-se ações visando melhorar a eficiência energética de edifícios, a promoção da 

mobilidade elétrica e sustentável, e a certificação energética e ambiental do campus.  

Está em curso a certificação do Eco Campus pelos referencias NP EN ISO 1400 - Sistema de Gestão Ambiental, 

demonstrando o seu compromisso com a proteção do meio ambiente, e NP EN ISO 50001 Sistemas de gestão de energia, 

para o estabelecimento de processos de melhoria no desempenho energético, reduzindo os custos com a energia, a 

emissão de gases do efeito estufa e outros impactos ambientais.  

Durante o ano letivo 2017-2018, todos os edifícios foram certificados pelo Sistema de Certificação Energético de Edifícios, 

no âmbito do Decreto-Lei nº 118/2013, de 20 de agosto e nas suas sucessivas alterações, e da Portaria n.º 349-A/2013, 

de 29 de novembro nas suas sucessivas alterações. Esta certificação permitiu apurar o real estado dos edifícios e por 

conseguinte dos seus espaços interiores. Foram detetadas possibilidades de melhoria e no presente, a UTAD está a 

investir cerca de 3M€ em medidas que vão conduzir a uma melhoria significativa das condições de ocupação ao nível do 

conforto térmico e de luminosidade nas áreas de trabalho. Estas melhorias vão traduzir-se na redução da fatura de 

energia e de emissões de CO2. 

Durante o ano de 2018, foram requalificados 9545m2 de espaços interiores aos edifícios, melhorando salas de aula, 

laboratórios e espaços comuns. A quantificação da área requalificada é monitorizada pelos autos de medição, necessários 

para conclusão das diversas empreitadas. Salienta-se a requalificação das Instalações Sanitárias nos 4 grandes edifícios 

(Polos I de cada Escola). Foram requalificadas 67 Instalações Sanitárias. Foram concluídas os obras dos bares da Aula 

Magna, do Polo I da ECVA, do Polo I da ECT e do Polo I da ECHS. Para além das áreas ocupadas por alunos e trabalhadores, 

foram também requalificadas as áreas de serviço, respeitando todas as disposições legais. Tais exigências são 

monitorizadas, através de auditorias externas, pelo Sistema de Garantia de Qualidade dos Serviços de Ação Social. 

Durante o ano letivo de 2017-2018, iniciou-se um programa de reforma de mobiliário de salas de aula, substituindo 

mobiliário obsoleto, pouco confortável. Foram substituídos 680 lugares em salas de aula (mesas e cadeiras). O programa 

contempla para 2018-2019 renovação de igual número de lugares em salas de aula. 
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Como resultado da aprovação das Medidas de Autoproteção junto da ANPC, foram realizados simulacros, procurando 

identificar aspetos a melhorar na capacidade interna de resposta a acidentes. 

No âmbito da mobilidade elétrica, outro indicador importante, foram adquiridas duas viaturas elétricas e instalados 

quatro postos de carregamento de viaturas elétricas (3 no campus e 1 no complexo residencial de codessais) com 

financiamento pelo Programa ECO.mob do Fundo Ambiental. Foram também disponibilizadas à academia as primeiras 

30 bicicletas elétricas no âmbito do projeto de mobilidade U-bike.  

A plataforma Jardim Botânico Digital/Plataforma Smart Eco Campus inclui um programa de monitorização inteligente 

para a gestão eficiente de recursos, incluindo rega em jardins, de agricultura de precisão e das instalações pecuárias. 

Foi iniciado um plano de gestão de resíduos e um plano de gestão de podas e sobrantes do Jardim Botânico.   

No Jardim Botânico, foram concluídos cerca de 2000 m de caminhos pedonais, efetuado o arranjo paisagístico do talude 

Norte do Complexo Laboratorial e do Complexo Desportivo, dotando um campo de areia para a prática de desportos de 

praia. 

 

Para cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos, bem como Gestão de Recursos (energia e água), está implementada 

uma plataforma de comunicação com a academia (https:\\fater.utad.pt). Esta plataforma, monitoriza os recursos da 

UTAD (energia, água e resíduos) e permite também uma análise detalhada de ações de melhoria, sua eficácia e respetivos 

resultados. 

 

Tabela 22  - Indicadores de Recursos Materiais 
Indicador 2017 2018 
Requalificação de paisagens em áreas interiores (m2) 28168  

Caminhos pedonais (m)  2000 
Requalificação de Instalações Sanitárias (nº lugares)  67 

Plano de gestão de resíduos  1 
Requalificação de bares (nº)  4 
Substituição de postos de trabalho em salas de aula (nº)  680 

Plataforma Jardim Botânico Digital/Plataforma Smart Eco 
Campus 

 1 

 

Como conclusão, a UTAD tem implementado medidas que visam fundamentalmente a melhoria das condições de 

ocupação dos espaços interiores e exteriores a alunos e trabalhadores. De forma indissociável, estas medidas têm 

garantido a descarbonização do Campus Universitário (redução de 75% das emissões de CO2 de responsabilidade direta 

da UTAD até ao final de 2019), ao mesmo tempo que se aumenta a eficiência na utilização de recursos (redução de 25% 

no consumo de energia até ao final de 2019). 

 

O Sistema de informação da UTAD é composto por um conjunto alargado de sistemas (subsistemas) e aplicações que 

suportam os processos existentes, em desenvolvimento constante, de modo a melhorar a funcionalidade e 

interoperabilidade. Os subsistemas e aplicações suportam processos das áreas do Ensino, da Investigação, da 

Comunicação e da Gestão e constituem um serviço de suporte do SIGQ-UTAD.  
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Como já foi referido noutros pontos deste relatório, o desenvolvimento do Sistema de Informação revela-se uma peça 

essencial para um SIGQ mais eficaz. Será o caso do desenvolvimento do repositório institucional, da plataforma de gestão 

de projetos, desenvolvimento da gestão centralizada da atividade académica, entre outros. Igualmente o 

desenvolvimento de infraestruturas, como a rede wireless revela-se importante, estando já a ser implementado o seu 

reforço. 

4.3 Serviços 

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro dispõe de um conjunto de Serviços, para o apoio técnico e administrativo 

permanente necessário ao bom funcionamento da mesma e de toda a sua estrutura organizativa, Serviços de Recursos 

Humanos (SRH) e Serviços de Informação e Comunicação (SIC), Serviços de documentação e bibliotecas (SDB), os Serviços 

Académico (SA) e Serviços Patrimoniais e Financeiros (SPF).  

Com a conceção e implementação do Sistema da Gestão da Qualidade (SGQ) para certificação dos seus serviços, pela 

norma ISO 9001, é possível afirmar que todos os processos de gestão e suporte estão documentados, de acordo com as 

normas internacionais para a gestão da qualidade, garantindo níveis de qualidade e a melhoria contínua no âmbito dos 

diversos serviços disponibilizados a todas as partes interessadas, seja o apoio ao estudantes, a disponibilização de 

conteúdos, a gestão de recursos humanos, entre outros.  

Ainda no âmbito dos processos do Sistema de Gestão da Qualidade, relativos à NP EN ISO 9001, será dada continuidade 

à sua implementação e pretende-se, aquando das suas revisões, prosseguir com a execução do seu plano de ações de 

melhoria, bem como no contexto da gestão corrente e na melhoria do próprio sistema. 

Do ponto de vista da satisfação das partes interessadas relativamente aos serviços prestados e à sua eficiência, embora 

ainda não no patamar desejado, a UTAD, no âmbito da ISO 9001, tem vindo a preparar (e já a implementar) mecanismos/ 

instrumentos que permitam auferir os diferentes indicadores que lhe estão associados. 

No âmbito dos processos de Segurança da Informação, relativos à ISO/IEC 27001, em 2018 os SIC iniciaram a sua 

implementação, visando a obtenção desta certificação. Procuram a certificação dos processos de centro de dados, 

sistemas e serviços instalados, serviços de suporte e segurança de TI associados e processos de infraestruturas de 

comunicações. A implementação e certificação de um SGSI permitirá dispor de um sistema de forma a conhecer e 

controlar o estado da segurança da informação, demonstrar capacidade de proporcionar os seus serviços com qualidade, 

cumprindo com a legislação e as boas práticas, e ter o reconhecimento por parte de uma organização independente, 

acreditada, na aplicação das boas práticas na gestão da segurança da informação. 

Para o apoio técnico e administrativo à Reitoria a UTAD dispõe centralmente dos Gabinetes, especializados e sob a 

coordenação da equipa reitoral. O Gabinete de Formação (Gform), na dependência da VRE, promove a formação não 

conferente de grau, como Cursos de Especialização, Formação Avançada e Cursos Livres, e ações de formação para 

docentes internos e externos, promoção e certificação de eventos científicos e técnicos. O Gabinete de Apoio à Inserção 

na Vida Ativa (GAIVA), na dependência da VRE, apoia a transição dos estudantes para o mercado de trabalho, iniciativas 

de promoção da empregabilidade. O GAP (Gabinete de Apoio a Projetos), na dependência da PRPE, apoia candidaturas a 

programas nacionais e internacionais de financiamento, a atração de projetos de prestação de serviços especializados e 

articulação com os atores regionais. O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM), na dependência da 

VREI, promove ações no âmbito das relações internacionais e mobilidade, casos de iniciativas de mobilidade e cooperação 



30 
 

europeia e à escala global, de atração de estudantes internacionais, integração de estudantes e docentes estrangeiros e 

acompanha participação da UTAD em redes internacionais. O Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) na dependência 

da PRCI, é responsável pela comunicação e da identidade visual da UTAD, promoção institucional, e realização de 

indicativas externas e internas de atração de estudantes. O Gabinete de Inovação (GI), na dependência da VRII e PRITT, 

assume as atividades de transferência de tecnologia, criação de start ups e spin offs e a ligação às empresas. O apoio à 

reitoria inclui ainda a Assessoria de Planeamento e Jurídico (APJ). A APJ apoia em matérias jurídicas e de planeamento, 

incluindo a monitorização do Plano Estratégico, preparação de Relatórios e Planos de Atividades, gestão da plataforma 

BSC e acompanhamento da implementação dos compromissos relativos à Agenda 2030 da ONU. 

As estruturas especializadas estão na dependência da equipa Reitoral e servem de suporte às atividades de ensino, de 

investigação e de prestação de serviços especializados. São estruturas especializadas o Hospital Veterinário e o Centro 

de Gestão Agrária. Acrescenta-se a Unidade de Manutenção de Infraestruturas e Sustentabilidade (UATMS), que tem 

como missão assegurar o planeamento, gestão e fiscalização de obras, manutenção e conservação de edifícios, 

equipamentos e espaços exteriores da Universidade, bem como coordenar a política de sustentabilidade ambiental. 

A análise da aplicação do SIGQ-UTAD aos Gabinete e Estruturas especializadas, revela que, em geral, são aqui aplicadas 

as regras definidas para os serviços, mas que as suas especificidades recomendam a criação de alguns procedimentos e 

indicadores adequados à sua atividade. 

 

 

Serviços Sociais 

A Missão, a Visão e os Princípios e Valores definem a Política da Qualidade dos SASUTAD, sofreu muito recentemente 

uma revisão profunda. Uma revisão de uma Política da Qualidade é uma tomada de decisão organizacional que tem 

subjacente um profundo amadurecimento do SGQ. Se pela intenção de uma dupla certificação, organizacional pela ISO 

9001 e Segurança Alimentar ISO 22000 (certificação que será atribuída em novembro de 2019, tendo já sido auditada 

com sucesso, numa primeira visita prévia pela entidade certificado, a APCER) existiam duas políticas da qualidade 

específicas para cada um dos referenciais normativos, pela adaptação à mudança e pelo propósito de uma melhoria 

contínua, que também pode e deve assentar na simplificação do Sistema, foi facilmente entendido como uma mais-valia 

a integração destas duas Normas, e como tal, a necessidade de uma reflexão para uma única Política da Qualidade que 

agregue a essência de toda a organização nestes dois âmbitos de Sistemas de Gestão acima referidos. 

Para o amadurecimento do SGQ foi determinante o trabalho conjunto para implementação da CAF (Common Assessment 

Framework) que teve o seu papel e esperamos possa continuar a ser desenvolvido no futuro, e que se irá consagrar com 

a atribuição, em 2020, do selo EFQM nos SASUTAD.  

 

5 Garantia da Qualidade na Gestão e Publicitação da Informação 

5.1 Comunicação Institucional 

No domínio da comunicação e imagem registou-se a melhoria dos instrumentos de comunicação interna e externa. Em 

termos externos, regista-se a presença nas redes sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, LInkedIn, Google + e 
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Pinterest) e a revista UTAD-magazine. Em termos internos, regista-se a agenda digital, a newsletter, o clipping e a UTAD 

TV. Foi desenvolvido um novo website da UTAD, embora divulgado em fevereiro de 2018. 

 

Um dos objetivos vertidos no plano estratégico da UTAD para 2017-2021 da responsabilidade da Pró-reitoria para a 

Comunicação e Atratividade é a captação de novos Estudantes. Na prossecução deste objetivo, uma das medidas 

definidas passa pela comunicação institucional da oferta educativa, tendo como indicador o número de ações de 

divulgação realizadas in & out UTAD. Aqui são consideradas ações de divulgação, o somatório do número de feiras de 

orientação vocacional em Escolas Secundárias, as visitas de Escolas Secundárias e alunos do secundário à UTAD e a 

presença da UTAD em Feiras temáticas onde é feita a respetiva divulgação da oferta educativa da Instituição. A UTAD 

dispõe no seu Website de formulários próprios onde são realizados todos os pedidos de visita quer de Escolas Secundárias 

ou outras Instituições quer de população de geral (encarregados de educação, pais e alunos). O gabinete de Comunicação 

e Imagem da UTAD através de seu Núcleo de Relações Públicas e Marketing tem como uma das suas funções a 

preparação, calendarização, orientação e acompanhamento destas visitas, em articulação com as exigências de pedido. 

Estas atividades são alvo de registo, com preenchimento de tabelas e através da entrega de relatórios mensais com 

quantificação de datas, número de atividades, número de visitantes e identificação da Instituição/Escola/Aluno.  

 

Tabela 23 - Indicadores de comunicação  
 2017/2018 2018/2019* 

Visitas organizadas de Escolas Secundárias ou outras 
Instituições e de população de geral 168 200 

População estudantil abrangida 15.800  

A atividades levadas a cabo no Dia Aberto 49 60 
Número de alunos presentes na UTAD no Dia Aberto 681  

indicadores da UTAD TV nas redes sociais Maio 2017 Dezembro 2018 

Facebook 5781 gostos 7096 gostos 
Youtube 141 seguidores 238 seguidores 
Twitter 27 seguidores 98 seguidores 

*Previsão 

 
O reforço financeiro permitiu ao GCI planear o aumento do número de presenças em feiras vocacionais e feiras temáticas. 

Também contribuiu para este aumento a análise mensal de seleção da presença da UTAD nas feiras vocacionais com base 

no número de alunos por Escola Secundária e nas suas áreas de conhecimento. 

Ainda no que diz respeito a ações de divulgação da oferta educativa de 1º ciclo, são consideradas as atividades levadas a 

cabo (2018) ou programadas (2019) no Dia Aberto também se prevê um aumento. Este aumento previsto em 2019 deve-

se à preocupação de cobrir mais áreas temáticas, com base em informações recolhidas quer aos alunos quer aos docentes 

que acompanharam os alunos em 2018. 

 

Um outro aspeto que é importante referir no presente relatório diz respeito ao uso do instrumento de comunicação 

institucional que é a UTAD TV, uma vez que foi considerado, em 2017, a necessidade de alterar a sua estrutura e missão. 

A UTAD TV foi criada com o principal propósito de funcionar como laboratório audiovisual e de jornalismo. Embora aberto 

a toda a comunidade académica, a sua atuação esteva fundamentalmente virada para o curso de Ciências da 
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Comunicação. Foi necessário refletir no papel que a UTAD TV desempenhava dentro (e fora) da Academia e que futuro 

se pretendia para o projeto. Desta reflexão foram introduzidas inúmeras alterações e redefinidos os objetivos. São hoje 

objetivos da UTAD TV: (1) Servir os estudantes dos Cursos de Ciências da Comunicação e Comunicação e Multimédia, de 

uma estrutura de apoio e investigação na procura de competências e valorização da aprendizagem adquirida, (2) 

Comunicar internamente (com a academia) e externamente (com a comunidade e a sociedade em geral) a visão e valores 

da universidade e (3) Comunicar e cobrir acontecimentos e eventos onde a UTAD participa. Das alterações efetuadas, 

enumeram-se: (1) a introdução de uma equipa de coordenação gráfica da responsabilidade de docentes do curso de 

Comunicação e (2) a contratação de uma bolseira como jornalista residente que faz o papel de chefe de redação, 

coordenando os trabalhos realizados pelos alunos quer na escrita de peças jornalísticas quer na recolha de reportagem 

e que assegura reportagens, notícias e diretos para as redes sociais e website. A monitorização da atividade é feita pela 

execução de relatórios mensais e permitem observar uma melhoria nos resultados com um maior envolvimento de 

alunos de outras áreas do conhecimento e produção de peças jornalísticas mais diversas. A presença da jornalista 

residente permite ainda a continuidade da comunicação em tempo de paragem letiva.  

6 Garantia da Qualidade do SIGQ-UTAD 

6.1 Estado das ações resultantes das anteriores revisões do SIGQ-UTAD 

Este é o primeiro ciclo do SIGQ-UTAD em que se procede, formalmente, à revisão. No entanto, nos ciclos anteriores, 

ainda que de forma não estruturada, a UTAD realizou uma avaliação dos resultados alcançados, face à política e aos seus 

objetivos, tendo identificado ações de melhoria a implementar, com o intuito de melhorar os seus resultados e a 

qualidade da UTAD, estando estas refletidas nos planos de atividades e nos relatório de atividades dos diferentes anos. 

Destacam-se algumas das ações consideradas relevantes:  

• No planeamento é de destacar, na sequência da eleição do Reitor, a preparação do Plano Estratégico da UTAD 

para o período 2017-2021. Decorreu a preparação do modelo funcional de gestão estratégica, tendo em vista 

implementação do modelo Balanced Scorecard – Portfolio Project Management.  

• No âmbito da promoção e participação da academia, foram realizadas sessões de apresentação do Plano 

Estratégico nas Escolas e com os trabalhadores técnicos e administrativos.  

• Foi criado um Fórum Permanente (https://www.utad.pt/forum/), uma caixa virtual de ideias e da realização de 

outras iniciativas, com formatos subordinados a temáticas a definir. O Fórum Permanente foi considerado um 

exemplo de boas práticas no showcasing de valorização das pessoas, na área de gestão da mudança, pelo 

Instituto Nacional de Administração. 

• Paralelamente com os procedimentos no âmbito do SIGQ-UTAD, a Universidade passou a acompanhar e avaliar 

o desempenho do Plano Estratégico com base na metodologia Balanced Scorecard, monitorizando de modo 

mais eficaz a atividade da instituição.  
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• Foi desencadeado o processo de reflexão sobre o SIGQ-UTAD cobrindo todas as áreas de atividade da UTAD e 

das suas unidades orgânicas e envolvendo as partes interessadas. Procurou-se monitorizar sistematicamente o 

SIGQ-UTAD a todos os níveis e aferir a sua contribuição para a política de qualidade da Universidade.  

• Foi realizada a segunda versão do Manual da Qualidade. Neste clarificou-se os instrumentos que garantem o 

acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do SIGQ-UTAD no processo de Planeamento Estratégico e 

Operacional. Assim, de modo mais evidente passou a prever a avaliação da eficiência do SIGQ-UTAD, mediante 

os resultados alcançados, tendo como base os indicadores definidos no Plano Estratégico da UTAD 

• Continuamente tem sido melhorado o Sistema de Informação com a inclusão de novos módulos, que visaram 

melhorar, particularmente, a monitorização da atividade no Ensino Aprendizagem.  Ademais, foi desenvolvida  

uma plataforma informática para avaliação dos docentes, tendo sido iniciada uma outra para os concursos de 

professores de carreira. 

• Foi criado e aprovado o “Regulamento Geral dos Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, 

Associados e Auxiliares da UTAD”, com regras claras para estes concursos.  

• Foram aprovadas regras de criação áreas e subáreas disciplinares/científicas e criaram-se estas áreas, publicadas 

em despacho reitoral. Prepara-se a aprovação das subáreas. 

• Foi desenvolvida a atividade do Colégio Doutoral, iniciando a definição de um novo perfil curricular para os 

programas doutorais, com enfase na realização dos trabalhos de investigação em ambiente empresarial. 

• Foi realizada a terceira edição da Formação Pedagógica dos Docentes no âmbito do consórcio UNorte.pt; 

• Foi atribuído aos Serviços de Ação Social (SASUTAD), pela APCER, a Certificação da Qualidade Organizacional 

pela Norma ISO 9001:2015. 

Tabela 24 - Indicadores de melhoria da garantia da qualidade do SIGQ-UTAD 
Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 

Relatório produzidos no âmbito do sistema 
de monitorização dos planos estratégicos 1 1 1 1 1 

Projetos de modernização administrativa 
(em execução) 3 6 10 9 9 

Acreditação dos SAS pela norma ISSO 9001 - - - 1  
Sistema de Gestão de Qualidade dos 
Serviços    1  

Manual de Qualidade de acordo com os 
referencias da A3ES    Concluído Revisto 

 

6.2 Reclamações 

Um dos propósitos subjacentes ao SIGQ-UTAD é a recolha de informações e dados sobre a forma como as diferentes 

Unidades, Serviços e Gabinetes recolhem e tratam as reclamações.  

A UTAD disponibiliza, no site institucional, um formulário “Elogios, Sugestões e Reclamações” 

(https://www.utad.pt/elogios-sugestoes-e-reclamacoes/), onde todas as partes interessadas, internas e externas, podem 
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deixar as suas contribuições. Depois de rececionadas, os “Elogios, Sugestões e Reclamações” são analisados pelo GCI e 

enviados para o responsável da área em causa, que as deverá analisar e dar o encaminhamento devido. 

Os Núcleos de Estudantes são auscultados em reuniões com elementos da Reitoria (Reitor, Pró-Reitoria para a área da 

Qualidade, GESQUA) e em reuniões gerais com os Diretores e Comissões de Curso. A Associação Académica é auscultada 

sempre que necessário.  

Para identificar possíveis necessidades dos estudantes, quanto aos serviços de apoio que lhes são disponibilizados, o 

Reitor reúne regularmente com a Associação Académica e com os Núcleos de Estudantes. Nestas reuniões são realizados 

documentos de trabalho para posterior análise. É, também, prática frequente a reunião dos Presidentes de Escola com 

os núcleos ou representantes dos estudantes para que estes sejam ouvidos, podendo expressar a sua satisfação e as suas 

necessidades. Todavia, esta prática de reuniões regulares, embora importante, devem ser completadas por 

procedimento mais generalizados, não dependentes de uma marcação de reuniões, e com possibilidade de ser realizada 

assim que o motivo da reclamação surge. Nesse sentido, e na perspetiva de permitir uma análise regular, de modo a que 

se atue em “tempo útil”, está previsto um desenvolvimento no SIDE e a criação de procedimentos mais sistemáticos e 

generalizados. 

No âmbito da implementação da norma ISO 9001, como referido no ponto 4.3, embora ainda não no patamar desejado, 

a UTAD tem vindo a preparar mecanismos/ instrumentos que permitam auscultar a satisfação das partes interessadas, 

quanto aos diferentes serviços que lhes são disponibilizados. De igual forma, estão já a ser implementados os mecanismos 

de recolha de reclamações e sugestões pelos utentes dos serviços – alunos, docentes, público em geral. Todavia, com 

frequência, as reclamações e os questionários são realizados em papel, como ocorre nos SDB, o que leva atrasos na sua 

leitura e análise, com perda de oportunidade e utilidade.  

Relativamente ao Núcleo de Sistemas de Informação, inserido nos SIC, este recolhe e trata estatisticamente a informação 

referente à utilização do SIDE (Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

Figura 5 – Análise da informação dos utilizadores do SIDE 
Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 
Como classifica o Atendimento 
Técnico - Simpatia 

57 3 5 4,47 ,601 

Como classifica Atendimento 
Técnico - Profissionalismo 

91 2 5 4,60 ,575 

Como Classifica Atendimento 
Técnico - Solução Global 

91 2 5 4,64 ,624 

Qual o grau de satisfação com o 
resultado do seu pedido? 

91 1 5 4,70 ,707 

Valid N (listwise) 57     
 

Os serviços Académicos recebem as reclamações, através do seu email (sautad@utad.pt) e/ ou presencialmente. Estas 

são tratadas de acordo com o procedimento interno em vigor, tendo um prazo máximo de 15 dias para a resposta ao 

reclamante, dando-lhe conhecimento da justificação das medidas tomadas ou a tomar. Adicionalmente, os serviços 

Académicos e todos os outros Serviços têm à disposição dos seus utentes o Livro Amarelo para registo das reclamações, 

que segue o procedimento próprio legislado. 
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O Provedor do Estudante, órgão independente, cuja função é a defesa e a promoção dos direitos e interesses legítimos 

dos estudantes no âmbito da Universidade, age como mediador, dirimindo conflitos entre estudantes e outros 

estudantes, docentes, órgãos e serviços da Universidade, das suas unidades orgânicas de ensino ou de investigação.  

De modo a monitorizar e a avaliar a sua atividade, são emitidos relatórios. Desta forma, é possível analisar que o número 

total de exposições registadas pelo provedor no ano de 2018 foi de 168 (Figura 6). Importa referir que sempre que dois 

ou mais estudantes se dirigem em conjunto ao provedor, é apenas contabilizada uma única exposição.  

A vasta maioria das exposições foi realizada por estudantes (97%), mas foram também registadas 4 (2.4%) exposições de 

ex-estudantes, 2 (1,2%) exposições por estudantes de cursos preparatórios e 1 (0,6%) exposição apresentada por um pai 

de um estudante. As exposições apresentadas são principalmente associadas a problemas Académico/ Administrativos, 

(50%), de natureza pedagógica (45%), da ação social (1%) e de outra natureza (4%). O Provedor foi ainda consultado por 

vários docentes que procuraram esclarecimentos e interpretação sobre o Regulamento Pedagógico. 

Figura 6 - número total anual de exposições ao longo dos anos 

 
Importa referir que todas as 168 exposições apresentadas em 2018 foram resolvidas durante o ano civil. 

Tabela 25 - Número de exposições por tipo de resolução e encaminhamento 

Tipo de resolução/encaminhamento N.º de exposições 

Recomendação dirigida ao Reitor  3 

Mediação e acordo  6 

Encaminhamento (Serviços, Presidente de Escola, 

Diretorde Curso)  

7 

Arquivados ou improcedentes  12 

Prestação de esclarecimento  60 

Cumprimento da parte contrária  82 

TOTAL  168 

 

Apesar de a grande maioria das reclamações serem tratadas e de haver um controlo das mesmas, é objetivo que no 

âmbito de toda a atividade da Universidade, seja das escolas, serviços, gabinetes e demais unidades, haja uma 

padronização da identificação, registo e tratamento de reclamações.  

6.3 Autoavaliação do SIGQ-UTAD 
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A UTAD tem procurado, de forma sistemática, proceder a melhorias sustentadas do seu SIGQ, quer ao nível da clareza e 

organização da documentação de suporte, sua aprovação e concretização por parte da comunidade da UTAD, bem como 

a sua participação ativa, quer ao nível da abrangência do sistema, eficiência de interligação entre processos e 

metodologias de recolha, análise e utilização dos resultados de avaliação.  

Com efeito, e tendo sidos estabelecidos os princípios orientadores do sistema, baseados nas recomendações nacionais 

nomeadamente da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), a UTAD realizou a avaliação do seu 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ-UTAD), de modo a identificar os estados de maturidade da aplicação 

destes referenciais. 

Para esta reflexão, a UTAD adotou uma ferramenta que permitiu, de forma estruturada e sistemática, identificar e 

caracterizar a realidade atual face ao cumprimento dos referenciais da A3ES. Este tornou-se um processo dinâmico, de 

reflexão crítica, que cobriu todas as áreas de atividade da UTAD e contou com a participação de todas as partes 

interessadas. 

Paralelamente aos procedimentos do SIGQ, e estando a concretização da política de garantia da qualidade da UTAD a 

ocorrer em articulação com os diferentes serviços e unidades orgânicas, de acordo com o conjunto de iniciativas 

propostas no início do ciclo de gestão e que se encontram plasmadas no Plano de Atividades, a Universidade acompanhou 

e avaliou o seu desempenho global também através do Plano Estratégico que, com base na metodologia Balanced 

Scorecard, é monitorizado anualmente.  

Assim, como resultado desta reflexão, a UTAD tem vindo a reestruturar, a implementar e a consolidar o seu modelo, 

baseado em processos, que sustenta o cumprimento dos objetivos estratégicos definidos, numa ótica de melhoria 

contínua, em estreita articulação com todos os agentes envolvidos (internos e externos).  

Para além desta reestruturação, houve, naturalmente, a necessidade de reformular o Manual da Qualidade, cujo seu 

propósito atual é descrever a organização e estrutura do SIGQ nas suas várias vertentes, responsabilidades, atribuições 

e mecanismos, que cobrem os requisitos emanados no quadro normativo da Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior e estabelecer os principais indicadores que permitem uma adequada implementação, manutenção e 

avaliação do Sistema. Por conseguinte, o Manual de Qualidade, cuja elaboração foi caucionada pelo CAQ, foi revisto como 

um esforço de aperfeiçoamento, ampliação, consolidação e formalização do sistema de gestão da qualidade institucional. 

Em resultado desta avaliação foram identificadas diversas áreas de melhoria a implementar, com diferentes natureza, 

impacto e relevância – referidas no capítulo sete. Estas ações de melhoria serão priorizadas, com base no impacto que a 

sua concretização terá no sistema interno de garantia da qualidade da UTAD, na capacidade da UTAD de as implementar 

com sucesso e no seu Alinhamento com a política do Sistema Interno de Garantia da Qualidade UTAD. Posteriormente, 

o conjunto de ações a implementar serão apresentadas num plano de melhoria, a realizar em 2019, cujo seu 

planeamento, acompanhamento e monitorização devem ser garantidos.  
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7 Conclusões  
 

Em resultado da autoavaliação do SIGQ-UTAD e da sua revisão, é feita uma análise sucinta, mas crítica, dos pontos fortes 

do sistema interno de garantia da qualidade, das oportunidades de melhoria e correspondentes medidas de melhoria já 

iniciadas ou implementadas. 

7.1 Pontos Fortes 

• Plano Estratégico e Planos de Atividades alinhados com a política da qualidade, presente no SIGQ-UTAD; 

• Dinâmicas de envolvimento da Universidade na promoção da cultura de qualidade e modelo de governação 

participada nos principais processos de decisão; 

• Compromisso dos órgãos de governo e gestão, incluindo direções das Unidades Orgânicas, Conselhos 

Pedagógicos e Direções de Serviços, com a política da qualidade, associado ao reconhecimento da academia da 

importância da melhoria contínua, recorrendo a instrumentos de inquirição e de monitorização; 

• Investimento no desenvolvimento e implementação de instrumentos informáticos de apoio à gestão e decisão; 

• Desenvolvimento de procedimentos de recolha, análise e divulgação de informação, contribuindo para a 

melhoria contínua das atividades, incluindo um portal de indicadores assente na metodologia Balanced 

Scorecard; 

• Compromisso dos agentes internos na cultura de avaliação e qualidade no ensino (A3ES), da investigação dos 

Centros (FCT), de certas ofertas educativas em instituições internacionais, articulada com uma política de 

melhoria contínua; 

• Norma ISO 9001 implementada nos Serviços de Ação Social e em implementação nos Serviços, garantindo os 

níveis de qualidade e a melhoria contínua no âmbito do planeamento estratégico e operacional, no apoio ao 

estudante, na disponibilização de conteúdos e recursos educacionais, nos recursos educativos, na gestão de 

recursos humanos, na gestão de infraestruturas e equipamentos. 

• Promoção de um campus inclusivo e sustentável (monitorização de energia, água e gestão de resíduos); 

• Envolvimento dos estudantes na política de qualidade, nomeadamente na promoção do sucesso académico e 

da redução do abandono (PT-UTAD, Observatório, Semana de Acolhimento). 

• Crescente reconhecimento da importância dos sistemas internos de garantia da qualidade nas Instituições de 

Ensino Superior a nível nacional e internacional, reforçado pela legislação em vigor e pela atuação da A3ES; 
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• Reforço da participação da UTAD no consórcio UNorte.pt encoraja o desenvolvimento de novos modelos de 

organização e de criação de sinergias nos serviços, no ensino e na investigação, com efeitos positivos no 

desenvolvimento de indicadores e processos do SIGQ-UTAD; 

• Posicionamento da UTAD em redes europeias e transfronteiriças (caso da rede CRUSOE), a par de parcerias com 

as IES nacionais e internacionais de I&D, comprovado pela instalação de um Centro do Instituto Fraunhoffer na 

UTAD; 

• Capacitação da UTAD para responder às solicitações da investigação consolidada e reconhecida pelas empresas, 

nomeadamente nos Laboratórios Colaborativos a instalar na UTAD: da Vinha e do Vinho, e da Floresta e dos 

Fogos;  

• Concentração da atividade de ensino e de investigação num único campus. 

• Adoção formal e a realização da primeira autoavaliação de acordo com os referenciais da A3ES para os SIGQ; 

• Adoção de uma ferramenta simples, mas eficaz, que permite uma reflexão estruturada sobre o estado de 

desenvolvimento das abordagens implementadas para concretizar as orientações da A3ES. 

7.2 Oportunidades de Melhoria e Planeamento do próximo ciclo do SIGQ-UTAD 

 

Decorrente da análise de toda a informação apresentada neste relatório e do trabalho desenvolvido na autoavaliação do 

SIGQ, são agora identificadas as oportunidades de melhoria que conduzem ao seu desenvolvimento e melhoria: 

 

Política Institucional para a Garantia da qualidade: 

• Garantir que a política de qualidade da UTAD é assimilada por toda a comunidade académica, desde a Reitoria 

às UO e Serviços; 

• Transpor as orientações do SIGQ-UTAD nas várias áreas de missão (Ensino, Investigação, Colaboração com a 

Sociedade e Internacionalização) para o nível de gestão das UO; 

• Melhorar o processo de medição, análise e melhoria; 

• Melhorar os Processos de Comunicação Institucional (Comunicação Interna); 

• Potenciar a figura dos “Pivots para a Qualidade” em cada Escola, tendo estes um papel central na 

operacionalização e implementação das medidas veiculadas. 

 

Ensino e Aprendizagem: 

• Uniformizar procedimentos do ensino e da aprendizagem entre as Unidade Orgânicas - Criar fluxogramas ao 

nível dos gabinetes de apoio pedagógico e, através dos “pivot” para a qualidade, implementar procedimentos 

uniformes; 

• Renovar os questionários pedagógicos, procurando torná-los uma ferramenta mais eficaz na análise do processo 

ensino-aprendizagem, com maior participação dos estudantes e aceitação pelos docentes; 

• Reforçar a monitorização das UC (Sumários, Presenças, Fichas das Unidades Curriculares, Preenchimento de 

pautas) e tornar mais expedito e eficaz o processo de criação de relatórios de análise, nomeadamente através 

do desenvolvimento do Sistema de Informação; 
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• Melhorar os procedimentos de audição dos estudantes no processo de ensino-aprendizagem, designadamente 

através das Comissões de Curso, Conselhos Pedagógicos e da sistematização das reuniões com os Núcleos de 

Estudantes e Associação Académica; 

• Prosseguir na procura de inovação nas metodologias de ensino-aprendizagem, de forma a permitir uma 

realização plena do ensino centrado nos estudantes; 

• Valorizar o desempenho pedagógico do docente na sua avaliação; 

• Reforçar a reflexão sobre as recomendações e os relatórios de atividade do Provedor do Estudante. 

 

 

Investigação e Desenvolvimento: 

• Desenvolver um Portal de Indicadores ao nível da I&D, melhorando os índices de apoio à decisão dos órgãos de 

governo e gestão, quer a nível central, quer local. Estando os indicadores da I&D em constante evolução a nível 

mundial, tal consubstancia um desafio constante no que concerne à produção dos indicadores, bem como à 

utilização de técnicas e tecnologia que garantam a qualidade da informação e comunicação entre estes 

indicadores e os da UTAD; 

• Reforçar a comunicação dos resultados obtidos em matéria de I&D, com iniciativas abertas, tais como o 

“summer innovation campus”, e outras formas atrativas e inovadoras de comunicação. É fundamental que esta 

comunicação seja realizada com o auxílio de dados provenientes dos sistemas de monitorização da qualidade e 

que sejam adicionados instrumentos para que o sector empresarial percecione os benefícios que decorram de 

uma interação mais próxima com a comunidade científica e vice-versa; 

• Incrementar a valorização económica da I&D e transferência de conhecimento, tais como a Incubadora de 

Empresas, monitorizando a sua eficácia; 

• Melhorar a clarificação de procedimentos e responsabilidades na área da I&D; 

• Definir regras para a criação, extinção ou fusão de Centros ou Polos de Investigação, tendo por base a avaliação 

realizada pela FCT; 

• Reforçar a participação de entidades externas (empresas, autarquias e outras), formalizando os procedimentos 

de incorporação das sugestões e das avaliações recebidas; 

• Reforçar o envolvimento dos órgãos de gestão científica e pedagógica, dos Presidentes de Escola e dos Diretores 

de Centros de Investigação nos procedimentos do SIGQ-UTAD. 

 

Cooperação com a Sociedade: 

• Melhorar a clarificação de procedimentos e responsabilidades na área da CI&C; 

• Incrementar indicadores complementares relevantes para a avaliação do impacto da colaboração com a 

comunidade na UTAD e na comunidade; 

• Redefinir/ Atualizar o catálogo de serviços e competências, monitorizando os montantes financeiros gerados, a 

qualidade do serviço e a satisfação dos utilizadores; 

• Desenvolver uma plataforma de registo das atividades artísticas e culturais, de modo a tornar mais eficaz a sua 

monitorização;  
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• Desenvolver uma plataforma de registo e controlo dos protocolos existentes na UTAD; 

• Desenvolver atividades com parceiros no âmbito do consórcio UNorte.pt, a fim de reforçar a garantia da 

qualidade, a internacionalização, a articulação e o aproveitamento de sinergias, e o desenvolvimento conjunto 

de áreas estratégicas de investigação. 

 

Internacionalização: 

• Criar um sistema informático de apoio à gestão das mobilidades; 

• Criar mais indicadores complementares para a monitorização da estratégia da internacionalização;  

• Implementar a criação de um Conselho para a Internacionalização, com membros internos e externos, que apoie 

no acompanhamento da estratégia e das ações no âmbito da política internacional; 

• Melhorar o relatório anual dedicado à análise da internacionalização de modo a incluir, de forma sistemática e 

documentada, a construção de planos de melhoria; 

• Produzir materiais de divulgação em língua estrangeira; 

• Promover uma maior integração de processos, no sentido de simplificar e minimizar a interação do estudante 

internacional com os diversos serviços da UTAD, concentrando-a no Gabinete de Relações Internacionais. 

 

Recursos Humanos 

• Preparar documento com procedimentos relativos à contratação de docentes convidados e realizar uma sessão 

de esclarecimento junto dos Presidentes das Escolas e Presidentes dos Conselhos Científicos; 

• Fazer o levantamento de necessidades de docentes de carreira, nas diversas categorias, com identificação da 

área disciplinar/científica, de modo a cumprir com rácios previstos no ECDU ou ECDESP, e monitorizar a sua 

evolução 

• Analisar o Regulamento de Avaliação dos Docentes da UTAD, refletindo sobre a sua aplicação no período de 

2016 a 2018, a sua contribuição para a melhoria dos indicadores do Plano Estratégico, e para a implementação 

do SIGQ-UTAD, nomeadamente na área pedagógica e na investigação; 

• Criar um Regulamento de Avaliação dos Investigadores; 

• Desenvolver mecanismos de aferição do grau de satisfação profissional dos docentes e investigadores e dos 

funcionários; 

• Fazer o levantamento de necessidades de recursos humanos, com identificação do perfil de competências 

ajustado a cada função e posterior publicitação interna das carências de pessoal existentes em cada unidade 

funcional, com processo de candidatura idêntico ao das mobilidades intercarreiras; 

• Elaborar documento identificando áreas estratégicas da Universidade, de modo a executar uma prática de 

recrutamento adequada, analisando as aposentações por unidade funcional, no sentido de constatar potenciais 

ruturas; 

• Acompanhar a evolução do sistema de avaliação de desempenho, implementando medidas que conduzam à sua 

própria melhoria e apreciação regular; 

• Produzir um guião com um conjunto de questões relacionadas com os recursos humanos, designadamente sobre 

a gestão estratégica de RH, a ser enviado, divulgado e analisado junto da Academia; 
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• Alterar o modo de aplicação do sistema de avaliação dos funcionários (SIADAP), de modo a torná-lo mais justo 

e a permitir uma contribuição mais eficaz para a melhoria dos indicadores no Plano Estratégico. 

 

Recursos Materiais e Serviços: 

• Concluir o processo de aplicação da norma ISO 9001 nos Serviços Académicos, Patrimoniais e Financeiros, 

Recursos Humanos, Documentação e Bibliotecas e Informática e Comunicação; 

• Conceber mecanismos mais eficazes e expeditos para avaliação dos serviços, por forma a extrair indicadores de 

suporte à adequação dos serviços prestados e a melhorar a sua qualidade; 

• Criar questionários a estudantes com necessidades especiais, por forma a extrair indicadores de suporte ao 

apoio específico a prestar e à qualidade deste; 

• Desenvolver questionários de avaliação do desempenho do SIDE junto dos docentes e dos estudantes, por forma 

a extrair indicadores de suporte à adequação dos serviços prestados e à sua qualidade; 

• Incrementar a monitorizar a implementação das medidas preconizadas nos certificados de Eficiência Energética 

dos edifícios, como garantia da melhoria contínua da utilização racional de energia, da água e da qualidade do 

ar interior nos espaços ocupados pela academia, e da eficácia das medidas corretivas; 

• Supervisionar o regular envolvimento da comunidade académica numa cultura de sustentabilidade, em torno 

dos referenciais NP ISO 14001 (ambiente) e 50001 (energia); 

• Melhorar continuamente os sistemas de segurança, enquadrados nas Medidas de Autoproteção (Decreto-Lei 

nº224/2015 e a Portaria nº 1532/2008), procurando o cumprimento total dos requisitos (verificados pela 

Autoridade Nacional de Proteção Civil) 

• Monitorizar e melhorar continuamente o plano de acessibilidades (Infraestruturas);  

• Desenvolver o Portal dos Indicadores, associado à plataforma de gestão estratégica (BSC), de modo a 

disponibilizar mais indicadores para o SIGQ-UTAD e para a gestão, e mais informação sobre estes; 

• Desenvolver a plataforma de gestão de projetos de investigação, permitindo um maior nível de automatização 

de processos e tarefas relacionadas com as atividades de candidatura, acompanhamento e execução dos 

projetos; 

• Fomentar o desenvolvimento de novas funcionalidades e melhorias do Sistema de informação de Apoio ao 

Ensino (SIDE), tornando a recolha de informação das atividades letivas, tais como o preenchimento de Fichas de 

Unidades Curriculares, Sumários, Registo de presenças, entre outros, mais célere e eficaz;  

• Melhorar e reforçar o SIDE, o Sistema Integrado de Gestão Académica (SIGACAD) e a plataforma de Distribuição 

de Serviço Docente (DSD), de modo a permitir uma gestão mais eficaz do serviço docente, dos cursos e das 

turmas, bem como a realização de horários escolares com programa específico.  

• Produzir novas funcionalidades e serviços na aplicação móvel da UTAD (Informação do processo do aluno e 

outras), permitindo aos estudantes o acesso a informação contextual de forma ubíqua; 

• Criar sistema agregador de informação (BI@UTAD), tendo como objetivo a recolha de dados e informação dos 

diversos subsistemas de informação da UTAD.  

 

Comunicação Institucional: 
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• Tornar mais acessível, às partes interessadas, e em tempo útil, a informação relativa ao SIGQ-UTAD, tais como 

regulamentos, atas de reuniões de órgãos, relatórios de análise, resultados de questionários, indicadores, 

procedimentos, etc; 

• Melhorar procedimentos e indicadores, que permitam aferir a eficácia dos eventos promovidos pelo Gabinete 

de Comunicação e Imagem na melhoria da imagem da UTAD e na captação de estudantes; 

• Melhorar a eficiência do portal institucional da UTAD, ao nível da gestão do back-office da sua capacidade 

comunicacional; 

• Repensar, de uma forma global e estruturada, novas formas de promoção da UTAD, com incremento de 

produção e disseminação de conteúdos audiovisuais, e do reforço da UTAD TV e da utilização das redes sociais, 

particularmente na ligação com os antigos alunos e entidades empregadoras.  

 
Como referido, estas ações de melhoria serão priorizadas com base no impacto que a sua concretização terá no 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UTAD, na capacidade da UTAD as implementar com sucesso e no seu 

alinhamento com a política do Sistema Interno de Garantia da Qualidade UTAD. Posteriormente, o conjunto de ações 

selecionadas para implementar será devidamente planeado e monitorizado, de acordo com os procedimentos em 

vigor, para que assim a UTAD garanta a sua concretização eficaz e a melhoria do seu sistema. 
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Siglas 
A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 
ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil 
APCER - Associação Portuguesa de Certificação 
BSC – Balanced Secorecard 
CAE – Comissão Avaliação Externa 
CAQ - Comissão de Acompanhamento da Qualidade 
CECAV – Centro de Ciência Animal e Veterinária 
CEL – Centro de Estudos em Letras 
CETRAD – Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento 
CISDED – Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano 
CITAB – Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas 
CNA - Concurso Nacional de Acesso 
COLAB - laboratório colaborativo 
CQVR – Centro de Química – Vila Real 
CRUE – Conselho de Reitores das Universidades Espanholas 
CRUP – Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas 
CRUSOE - Conselho de Reitores do Sudoeste Europeu 
CTESP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais 
DSD – Distribuição do Serviço Docente 
ECAV Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 
ECDESP - Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECDESP) 
ECDU - Estatuto da Carreira Docente Universitária 
ECHS - Escola de Ciências Humanas e Sociais 
ECT - Escola de Ciências e Tecnologia 
ECVA - Escola de Ciências da Vida e do Ambiente 
EFQM - Fundação Europeia para a Gestão de Qualidade 
ESS - Escola Superior de Saúde 
ETI – Equivalente a Tempo Integral 
FAUBAI – Associação Brasileira de Educação Internacional 
FCT - Fundação para a Ciência e Tecnologia 
GAIVA - Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa 
GAP - Gabinete de Apoio a Projetos 
GCI – Gabinete de Comunicação e Imagem 
GRIM - Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade 
I&D - Investigação e Desenvolvimento 
I&D+I – Investigação, Desenvolvimento e Inovação 
IES – Instituições de Ensino Superior 
OE – Objetivo Estratégico 
PE - Plano Estratégico 
PMC - Plano de Melhoria do Curso 
PT-UTAD - Programa de Tutoria da UTAD 
RAC - Relatório Anual do Curso  
RIET – Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças 
RUC - Relatório da Unidade Curricular 
SASUTAD - Serviços de Ação Social da UTAD 
SGQ – Sistema de Gestão da Qualidade 
SIADAP - Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 
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SIDE - Sistema de informação de Apoio ao Ensino 
SIGQ-UTAD -  Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UTAD 
UC - Unidade Curricular 
UNIMED – União das Universidades do Mediterrâneo 
UO - Unidade Orgânica 
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 
 
 
 
 
 

Anexos: 
 

RELATÓRIO ANUAL DO CURSO (RAC) 

A PREENCHER PELO DIRETOR DE CURSO 

OBJETIVO: pretende-se que o Diretor de Curso efetue uma análise, com base em diversos dados e documentos 
resultantes da recolha de opinião dos diversos atores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, sobre o 
funcionamento do Curso no presente ano letivo. 

Pretende-se uma análise em termos gerais, devendo, no entanto, serem mencionados os casos específicos em que 
existem situações anormais, as causas das mesmas e as ações a implementar para que tais situações sejam eliminadas. 
A análise deverá ter, sempre que possível, uma comparação com anos letivos anteriores, de forma a refletir a evolução 
dos diversos aspetos e devem ser consideradas as opiniões recolhidas ao longo do ano através de outras vias. 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
CURSO: Animação Cultural e Comunitária 
 
DIRETOR CURSO 
Nome: Marcelino de Sousa Lopes 
Data tomada de posse: 
 
2 - AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários 
Pedagógicos (Módulo II – Avaliação das UC), relativamente ao plano curricular, conteúdos programáticos, métodos de 
avaliação, bibliografia, instalações, equipamentos, acesso informação no SIDE e funcionamento global das UC. 

Numa análise aos Questionários Pedagógicos relativos ao 1º semestre de 2017-2018, é possível perceber que: 
1. A adequação da localização das UCs no Plano Curricular é positiva. Exceção para “Animação infantojuvenil e 
educação no tempo livre”, “Caraterização e maquilhagem” e Educação multicultural”, avaliadas como excelente. 
2. No que respeita à articulação entre as várias tipologias de UC, os estudantes também qualificam positivamente, sendo 
excelente as UCs “Animação infantojuvenil e educação no tempo livre”, “Caraterização e maquilhagem”, “Atelier: 
drama e cultura”, “Educação multicultural”, “O jogo e a animação desportiva” e “Recreação, Lazer e Turismo”. 
3. Sobre a repetição de conteúdos programáticos com outras UCs do mesmo ciclo de estudos e outros ciclos de estudo, 
a avaliação é crítica em “Criação e promoção de roteiros culturais” e “Pedagogia Social e Comunitária”. Excelente em 
“Caraterização e maquilhagem”. 
4. A adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC relativamente aos objetivos de aprendizagem é positiva, 
sendo crítica em “Práticas I: dinamização cultural ecocampus” e excelente em “Animação infantojuvenil e educação no 
tempo livre”, “Caraterização e maquilhagem”, “Atelier: drama e cultura” e “Educação multicultural”. 
5. Sobre a adequação dos elementos de estudo e bibliografia da UC recomendados, é positivo no geral, mas crítico em 
“Criação e promoção de roteiros culturais”, “Pedagogia Social e Comunitária” e “Práticas I: dinamização cultural 
ecocampus”. Excelente em “Caraterização e maquilhagem”. 
6. A adequação das instalações/ equipamentos utilizados para a lecionação da UC é avaliada de forma positiva. 
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7. Em relação à disponibilização da informação da UC no SIDE, em tempo útil, é avaliada como excelente em 
“Caraterização e maquilhagem” e “Recreação, Lazer e Turismo”. 
8. O grau de satisfação com o funcionamento global da UC é positivo, destacando como excelente as UC “Animação 
infantojuvenil e educação no tempo livre”, “Caraterização e maquilhagem”, “Atelier: drama e cultura”, “Educação 
multicultural”, “O jogo e a animação desportiva” e “Recreação, Lazer e Turismo”. 
 
Nos Questionários Pedagógicos relativos ao 2º semestre de 2017-2018, é possível perceber que: 
1. A adequação da localização das UCs no Plano Curricular das UC “Animação cultural para a terceira idade”, 
“Comunicação e tradições orais”, “Educação especial”, “Estágio de inserção profissional” e “Práticas II: dinamização 
cultural em instituições culturais e socioeducativas” são avaliadas como excelentes. 
2. No que respeita à articulação entre as várias tipologias de UC, os estudantes também qualificam positivamente, sendo 
excelente as UCs “Animação cultural para a terceira idade”, “Educação especial”, “Estágio de inserção profissional” e 
“Opção II”. 
3. Sobre a repetição de conteúdos programáticos com outras UCs do mesmo ciclo de estudos e outros ciclos de estudo, 
a avaliação é crítica em “Estágio de inserção profissional” e “Língua estrangeira B II”. Excelente em Animação cultural 
para a terceira idade”, “Comunicação e tradições orais”, “Educação especial”, “Metodologia da investigação” e “Práticas 
II: dinamização cultural em instituições culturais e socioeducativas”. 
4. A adequação dos métodos de avaliação utilizados na UC relativamente aos objetivos de aprendizagem é excelente em 
“Animação cultural para a terceira idade”, “Comunicação e tradições orais”, “Educação especial”, “Estágio de inserção 
profissional” e “Opção II”. 
5. Sobre a adequação dos elementos de estudo e bibliografia da UC recomendados, é considerado crítica em “Animação 
e Organização de eventos”, Práticas II: dinamização cultural em instituições culturais e socioeducativas” e “Projetos em 
animação cultural e comunitária”. 
6. A adequação das instalações/ equipamentos utilizados para a lecionação da UC é avaliada de forma positiva, sendo 
excelente em Animação cultural para a terceira idade”, “Comunicação e tradições orais”, “Educação especial”, e 
“Metodologia da investigação”. 
7. Em relação à disponibilização da informação da UC no SIDE, em tempo útil, é avaliada como crítica em “Expressão 
e comunicação visual” e excelente em “Educação especial” e “Língua estrangeira B II”. 
8. O grau de satisfação com o funcionamento global da UC é positivo, destacando como excelente as UC “Animação 
cultural para a terceira idade”, “Comunicação e tradições orais”, “Educação especial”, “Estágio de inserção 
profissional”. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os docentes expressam através das RUC (GRUPO III – 
Funcionamento da UC), relativamente ao plano curricular, programas e objetivos, métodos de avaliação, nº alunos por 
turma, carga horária semanal, dias da semana/horário e funcionamento global da UC. 

Apenas uma UC foi preenchida pelo docente. Contudo, baseado nesses dados, é possível perceber que a disciplina 
decorreu se problemas. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
3 - AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
Analise a avaliação sobre os docentes do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários Pedagógicos 
(Módulo III – Avaliação dos Docentes), relativamente à capacidade de motivar e de transmitir conhecimentos, 
disponibilidade e pontualidade, cumprimento de regras definidas e de prazos e desempenho global. 

A avaliação do corpo docente demonstra que os estudantes avaliam, de um modo global, os professores como excelentes. 
Em pormenor, percebemos que: 
1. A capacidade do docente para motivar os estudantes para a UC é excelente nas UC de Marcelino de Sousa Lopes 
(Música e Animação), Rui Fonte (Música e Animação), Maria José Cunha (Técnicas de animação educativa), Veronique 
Joukes (Recreação, lazer e turismo) e Susana de Figueiredo (O jogo e a animação desportiva). Porém, é crítica nas UC 
de Maria Emília de Abreu (Relações e regras protocolares; Práticas I: dinamização cultural ecocampus), Marcelino de 
Sousa Lopes (Criação e promoção de roteiros culturais; Pedagogia social e comunitária) e Carla André (Culturas e 
sociedade: perspetivas antropológicas). 
2. A disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido é considerado 
excelente, sendo crítico apenas nas UC de Maria Emília de Abreu (Práticas I: dinamização cultural ecocampus). 
3. A pontualidade do docente às aulas é considerada excelente. 
4. A capacidade do docente de transmitir os conhecimentos é avaliada como excelente. Exceção às UC de Maria Emília 
de Abreu (Relações e regras protocolares; Práticas I: dinamização cultural ecocampus), Maria José Cunha (Animação 
infantojuvenil e educação no tempo livre) e Marcelino de Sousa Lopes (Criação e promoção de roteiros culturais). 
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5. O grau de cumprimento das regras de avaliação definidas no início do ano letivo e publicadas no SIDE é, na maioria, 
excelente, sendo crítico nas UC de Maria Emília de Abreu (Relações e regras protocolares; Práticas I: dinamização 
cultural ecocampus). 
6. O grau de cumprimento dos prazos de publicação, em tempo útil, dos resultados das avaliações é, na maioria, 
excelente. Avaliado como crítico foi a UC de Luís Oliveira (Caraterização e maquilhagem). 
7. O grau de satisfação com o desempenho global do docente é excelente. Exceção para as UC de Maria Emília de Abreu 
(Relações e regras protocolares; Práticas I: dinamização cultural ecocampus), Marcelino de Sousa Lopes (Criação e 
promoção de roteiros culturais; Pedagogia social e comunitária) e Carla André (Culturas e sociedade: perspetivas 
antropológicas). 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
 
4 - PERFIL GERAL DOS ESTUDANTES 
Analise a motivação e perfil dos estudantes do Curso, com base na autoavaliação dos estudantes, expressa nos 
Questionários Pedagógicos (Módulo I) e a opinião dos docentes, expressa nas RUC (Grupo IV). (assiduidade, motivação, 
preparação anterior, sentido crítico, qualidade dos elementos de avaliação apresentados etc.) 

De acordo com os dados disponíveis sobre o perfil geral do aluno que frequenta a ECHS, a maioria dos alunos tem uma 
preparação anterior média para o acompanhamento das UC, tem uma participação elevada, é assídua, procura 
medianamente esclarecer as suas dúvidas e o interesse/motivação pela aprendizagem é também mediano. A qualidade 
dos elementos de avaliação apresentados está entre o médio e o elevado. 
No seguimento dessa análise, centrando a nossa análise especificamente nos alunos de ACC, e de acordo com os 
Questionários Pedagógicos relativos ao 1º semestre de 2017-2018, considera-se que a maioria dos alunos apresenta um 
perfil bastante adequado ao perfil do Animador Sociocultural. 
O animador, entendido como técnico de intervenção, é um profissional dotado de conhecimentos e técnicas necessárias 
para executar projetos no âmbito social, cultural e educativo no interior da comunidade, visando a sua transformação e 
promovendo o desenvolvimento e aprofundamento da cidadania. O animador trabalha numa perspetiva de criação de 
dinâmicas que visem a integração de pessoas, grupos e instituições, com vista à educação e à promoção sociocultural.  
Neste sentido, a formação deste profissional deve integrar as seguintes dimensões: 
- Saber (dimensão cognitiva); 
- Saber fazer (dimensão operativa); 
- Saber ser (dimensão relacional). 
Esta formação pressupõe ainda o desenvolvimento de diversas competências/qualidades que interferem com o perfil de 
animador, nomeadamente: 
- personalidade: maturidade afetiva, equilíbrio psíquico, confiança em si mesmo, sentido de realidade; 
- aptidões/capacidades: imaginação, criatividade, dinamismo, flexibilidade, capacidade organizativa; 
- atitudes: disponibilidade, sentido de justiça, confiança nas pessoas, espírito de solidariedade e compreensão; 
- relações: capacidade de comunicação, liderança, assertividade, espírito de colaboração, tolerância, compreensão pelos 
outros, etc. 
Os alunos são assíduos, interessados nos processos de ensino-aprendizagem e dotados de uma preparação anterior e de 
uma abertura significativas, para melhor acolhimento de novos saberes e novas experiências culturais, educativas e 
comunitárias. 
São alunos, na sua grande maioria, motivados, que participam ativamente nos desafios propostos em sala de aula, 
contribuindo para a construção do próprio conhecimento. De um modo geral, o grau de motivação para as UC é mediano, 
em muitas situações elevado. 
Desenvolvem facilmente um sentido crítico, demonstrando noção da realidade e das próprias capacidades como agente 
mediador e transformador. 
Apresentam trabalhos adequados não só às exigências das UC, mas principalmente às necessidades e potencialidades 
de uma realidade concreta e objetiva sobre a qual são convidados a refletir e propor uma ação transformadora. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
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5 - FICHAS DAS UNIDADES CURRICULARES (FUC) 
Analise o cumprimento dos docentes no preenchimento das FUC do Curso (em português e Inglês) e da adequada 
disponibilização de informação no SIDE.  

Todos os docentes preencheram as FUCS em português e inglês, à exceção da UC “Relações e regras protocolares” e 
“Animação infantojuvenil e educação no tempo livre”. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier de Monitorização do SIDE e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
6 - APROVEITAMENTO ESCOLAR 
Analise o aproveitamento escolar das UC do Curso, com base nos dados apresentados nas RUC (Grupo IV) e em estudos 
sobre Sucesso Escolar publicados. 

No ano letivo 2017/18, das 36 UC do Curso, 35 tinham inscritos 5 ou mais alunos. A taxa de aprovação fora de 100%. 
 
Neste ano de 2017/18, através da análise do aproveitamento escolar do 1º semestre, podemos perceber que 6% 
tem entre 0-9 inscritos; 44% tem entre 10 a 25 alunos inscritos e 50% tem 26 a 50 alunos inscritos. 
 
Podemos afirmar que, em 2017/18, do total de 868 inscritos, houve 856 alunos avaliáveis (99%). Desses alunos 
foram avaliados 806, que representa 94%. Desses 806 alunos, foram aprovados 801 (99%). 
 
A taxa de aproveitamento do 1º ano é de 100%; do 2º ano de 99% e do 3º ano de 99%. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier do Sucesso Escolar, RUC e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
 
7 - ESTÁGIOS 
Analise o funcionamento dos estágios curriculares, quando for caso disso, tendo em consideração a disponibilidade de 
docentes para orientação, adequação do Plano de Estágio (objetivos, prazos e exequibilidade), a qualidade dos protocolos 
de colaboração e das respetivas entidades/empresas, etc. 

A avaliação dos estágios curriculares, para os quais o apoio do GAIVA tem sido essencial é, apesar de algumas 
circunstâncias, positiva. Os alunos têm contacto com entidades culturais, educativas e sociais, onde podem observar e 
protagonizar práticas de Animação Sociocultural. Essas entidades são eleitas pelos alunos, que têm oportunidade de 
escolher o local para o qual querem estagiar, que se revela ser uma mais valia na motivação e no entusiasmo dos alunos. 
São assinados protocolos de cooperação com mais de uma centena de entidades, independentemente do sector ao qual 
pertencem. 
Todavia, as circunstâncias devem ser consideradas, levando-nos a refletir sobre formas e estratégias para melhorar os 
estágios dos alunos de ACC. 
Reconhecendo que o contacto com a realidade laboral e a formação em contextos institucionais onde se protagonizem 
práticas de Animação Sociocultural são pontos fundamentais na formação integral do aluno, atualmente, são lecionadas 
duas UC nesse sentido: “Práticas II: dinamização cultural em instituições culturais e socioeducativas”, no 2º ano, e 
“Estágio de Inserção Profissional”, no 3º ano. Todavia, as 90h de contacto direto com a entidade de acolhimento, no 2º 
ano e as 190h no 3º ano são consideradas por todos os envolvidos escassas para o trabalho que se seria ideal desenvolver, 
privilegiando mais o processo do que o resultado final. As horas de contacto direto com a instituição deveriam ser 
bastante superiores às atuais. Por outro lado, o facto de os alunos terem outras UC ao mesmo tempo que realizam o 
Estágio, quer no 2º ano como no 3º ano, obriga a um esforço complementar, tanto por parte dos alunos como dos 
docentes. Esforço esse cujas energias poderiam ser direcionadas totalmente para a concretização em sucesso do Estágio. 
A UC de Seminário também deveria localizar-se no 1º semestre, antes dos alunos ingressarem no Estágio, pois serve de 
preparação para o mesmo, havendo pouco sentido em ser lecionada ao mesmo tempo. Esse facto remete para outra 
reflexão relacionada com a apresentação pública do Relatório Final de Estágio, considerado o ponto final do percurso 
do aluno. Esse momento deveria ser privilegiado por todos, sendo importante a presença do orientador da instituição de 
acolhimento, o que nem sempre acontece, apesar dos sucessivos convites por parte dos orientadores da UTAD e Diretor 
de Curso de ACC. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GAIVA e outras informações recolhidas 
ao longo do ano. 
 
8 - FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES E REPRESENTANTES DE ALUNOS 
Analise a opinião dos funcionários não docentes, bem como de representantes de alunos (Comissões de Curso, Núcleos de 
Estudante, etc.) sobre o funcionamento das UC do Curso e do Curso em geral. 

Contribuem para o sucesso académico dos nossos alunos toda a comunidade académica, composta por docentes, os 
próprios alunos, família e também os funcionários não docentes. A funcionária da ECHS, da Estrutura de Apoio 
Pedagógico, é acessível e está sempre disponível para colaborar sempre que solicitada. Sendo o Curso de ACC um curso 
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dinâmico, que exige flexibilidade e destreza constante, é importante sentir que a Estrutura de Apoio Pedagógico está 
presente e envolvida na dinâmica do curso. 
 
A Comissão de Curso funciona bem, protagonizando por diversas vezes o papel de mediador entre os alunos, os docentes 
e a Direção da ECHS. O envolvimento dos alunos nos processos de ensino-aprendizagem e até na burocracia a ter em 
conta na concretização de determinados objetivos é salutar, para todos nos sentirmos envolvidos e peças fulcrais no 
sucesso do curso. 
A aluna Daniela Mendes cumpre muito bem o seu papel, o que permite um constante diálogo entre alunos, docentes e 
não docentes no quotidiano da vida académica, o que só leva a uma melhoria nas relações profissionais e interpessoais 
de todos os envolvidos no curso. 
 
O Núcleo de Estudantes de ACC têm cumprido o seu papel, na dinamização de eventos e na realização de diferentes 
práticas de Animação Sociocultural. Destaque para as Jornadas de Animação, organizadas por esse Núcleo, que traz à 
colação temas interessantes, sobre os quais se fala, discute e reflete, contribuindo para a formação dos alunos nas mais 
variadas temáticas relacionadas com a Animação Sociocultural, o que só enriquece o currículo dos nossos alunos. 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Atas das reuniões do GESQUA com os núcleos de estudantes e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
 
9 - RECURSOS DISPONÍVEIS 
Analise os recursos disponíveis para o funcionamento das UC do Curso, com base na opinião dos estudantes e docentes, 
expressa nos Questionários Pedagógicos (Módulo II – Avaliação da UC) e nas RUC (Grupo V), respetivamente. (Salas de 
aula, Laboratórios, Material de apoio às aulas e bibliográfico, Pessoal técnico, Rede wireless, SIDE, etc.). Pretende-se, 
também, uma análise aos recursos humanos disponíveis e afetos ao curso, relativamente à adequação do número e 
qualificações profissionais dos não docentes e às necessidades sentidas a nível de corpo docente, relativamente às diversas 
áreas científicas do Curso. 

Na opinião manifestada pelos alunos nos Questionários Pedagógicos, a adequação das instalações/ equipamentos 
utilizados nas diferentes UC teve uma avaliação positiva. O que leva a crer que os alunos estão satisfeitos com os 
recursos disponíveis. Os dados sobre a opinião dos docentes não são suficientes para se chegar a conclusões concretas. 
Porém, há sempre melhorias que se poderiam introduzir, de forma a aprimorar e evoluir nas metodologias e estratégias 
de ensino-aprendizagem. Deste modo, seria ideal que houvesse: 
1. Sala de videoconferência 
2.Ligação HDMI para os videoprojectores nas salas de aula 
3. Computadores nas salas de aula, que permitisse o registo de presenças no momento 
4. Melhores condições de luz e mobiliário nas salas 
6. Melhor serviço de refeições no bar da ECHS 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
 
10 - INTERNACIONALIZAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
Analise o número de estudantes e docentes do Curso em programas de mobilidade, bem como dos estudantes que estejam 
inseridos em projetos de investigação. 

Atualmente, não existem estudantes ou docentes em programas de mobilidade. 
Contudo, todos os docentes e estudantes são estimulados a investigar práticas de Animação Sociocultural, em Portugal 
e no estrangeiro, com especial destaque para as iniciativas ibéricas e da América do Sul. 
Os alunos têm ingresso gratuito nos Congressos Internacionais de Animação Sociocultural, promovidos pela Associação 
intervenção, que lhes permite contactar com profissionais internacionais da área e conhecer projetos diferenciadores, 
reconhecidos internacionalmente. 
São também estimulados para investigar e pesquisar as diferentes realidades das práticas de Animação Sociocultural 
nos países lusófonos, que despertam reflexões e conversas em ambiente de sala de aula ou mesmo fora dela. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GRIM e outras informações recolhidas 
ao longo do ano. 
 
11 - MERCADO DE TRABALHO 
Analise a avaliação da satisfação dos diplomados com o Curso, a % de diplomados do Curso que continuam estudos na 
UTAD, a sua situação perante o emprego e o grau de satisfação com o mesmo. Pretende-se, também, uma análise à 
avaliação do desempenho dos diplomados, segundo a opinião das entidades empregadores, bem como o tipo de relação 
que o Curso tem com o mundo empresarial. 

A situação perante o emprego dos diplomados em ACC remete-nos para uma pesquisa aos dados do IEFP, que nos 
revelam que entre 1984 e 2016 houve um total de 82 diplomados em ACC inscritos no IEFP. Destaque para os anos de 
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2008 e 2009 que contaram com 30 inscrições. A partir daí o número foi decrescendo, apesar de se desconhecer o percurso 
dos diplomados inscritos. Em 2010 eram 22 inscritos. Número que se fixou nos 5 inscritos em 2017, não havendo dados 
concretos posteriores a essa data. 
Em relação ao curso de ACC, Não existem dados suficientes para fornecer informação estatística sobre o desemprego. 
A amostra de estudantes diplomados do curso, no período em causa, é demasiado pequena. Isto acontece porque se trata 
de uma recente designação para o curso. 
 
Todavia, a situação profissional dos diplomados em Animação é uma realidade impossível de monitorizar, pois a 
profissão pode diluir-se noutros conteúdos funcionais e em outras categorias profissionais. Para além disso, o campo da 
Animação Sociocultural integra e assimila facilmente profissionais de outras áreas. 
 
A animação sociocultural, na sua intervenção, potencia a educação (educação formal, não-formal, informal e 
permanente), a cultura (difusão cultural, animação cultural, recreio, animação teatral, etc.) e a sociedade (integração, 
socialização, relação, comunicação, etc.). 
Esta pluralidade de intervenções permite criar amplas funções no âmbito dos diferentes perfis de animadores, 
nomeadamente:  
- animadores culturais; 
- animadores socioculturais; 
- animadores teatrais; 
- animadores educativos; 
-animadores/intérpretes ambientais; 
-animadores de diferentes escalões etários: animadores infantis, juvenis, de pessoas adultas, de 3ª idade, etc. 
 
Numa sociedade em permanente mudança, a emergência diária de novas necessidades de natureza sociocultural obriga-
nos a repensar novos âmbitos de intervenção, criando assim para o efeito outros níveis e funções na animação 
sociocultural. Também o curso de ACC deve repensar-se, de forma a ir ao encontro das necessidades e potencialidades 
de uma sociedade que pretende ser animada. Eis algumas propostas para aumentar a empregabilidade dos alunos: 
1. Proporcionar mais visitas de estudo a entidades e lugares que protagonizem práticas de Animação. 
2. Aumentar a objetividade dos estágios e o tempo de duração dos mesmos. 
3. Privilegiar o permanente contacto entre os alunos e os animadores já inseridos no mercado de trabalho. 
4. Estimular a organização de um dossier técnico e um CV adequado ao mercado de trabalho. 
5. Criar espaços de diálogo e troca de ideias entre os diferentes docentes, alunos e entidades possíveis empregadoras de 
animadores. 
6. Impulsionar nos alunos a capacidade de investigar ofertas de emprego na área. 

Documentos que deve utilizar: Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados e opinião dos 
Stakeholders, DGEEC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
 
12 - NOVOS ALUNOS /INGRESSO NO CURSO 
Analise o número de vagas, critérios de recrutamento e seleção, número total de alunos ingressados e em 1ª opção, 
procedência geográfica dos estudantes, opções de candidatura, etc. 

 
Em 2015 o GESQUA-UTAD elaborou um acerca do perfil dos alunos ingressados na UTAD em 2015/16. Esse estudo 
refere que, no que respeita ao Curso de ACC, houve 32 inscritos, sendo 20 do género feminino. A maioria tinha entre 
18 e 19 anos de idade. O agregado familiar era composto, por pais e irmãos, onde a maioria tinha apenas 1 irmã/o. 
Maioritariamente o estado civil dos pais era casado, com idades compreendidas entre os 46 e os 55 anos, empregado e 
com uma escolaridade entre o Ensino Básico e o Secundário. Para 57,5% dos alunos os estudos eram financiados pelos 
pais e 40% tinha Bolsa de Estudo. Todos os alunos estudavam apenas. 45% dos alunos residia no distrito de Vila Real, 
sendo que o segundo distrito de residência dos alunos era Braga (20%). Os motivos de candidatura ao curso dividiam-
se, na maioria, pela vocação e por ser um curso recente. Muitos dos alunos (77,5%) escolheram a UTAD por influência 
de amigos e familiares e pela localização da Universidade. No que refere às opções de escolha de curso, os dados são 
estes: 1ª opção – 6 alunos; 2ª opção – 7 alunos; 3ª opção – 7 alunos; Outras opções – 12 alunos. Quase de metade dos 
alunos (43,7%) pretendia prosseguir para o 2º ciclo de estudos na UTAD e outro tanto ainda não tinha decidido. 
 
O GESQUA-UTAD voltou a elaborar estudo semelhante referente ao ano letivo de 2016/17, onde se conclui o mesmo 
perfil de novos alunos de ACC. Dos 24 inscritos, 17 eram do género feminino. Todas as informações referentes ao 
agregado familiar eram semelhantes. No que respeita ao financiamento dos estudos, apenas 25% tinham Bolsa de Estudo 
e maioria apenas estudava. Acerca do distrito de residência, Vila Real era o distrito com mais alunos (54,1%), seguindo-
se Braga, com 25% de alunos a residir neste distrito. 70,8% dos alunos escolheu o curso por vocação. No que refere às 
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opções de escolha de curso, os dados são estes: 1ª opção – 12 alunos; 2ª opção – 6 alunos; 3ª opção – 2 alunos; Outras 
opções – 3 alunos. 73,9% dos alunos pretendia concluir o curso na UTAD. 
 
Os dados da GESQUA-UTAD referentes ao ano letivo de 2017/18 permitem concluir que o perfil dos novos alunos por 
altura do ingresso no curso era muito semelhante aos anos anteriores. Os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior confirmam isso mesmo. Uma nota de destaque para as opções de escolha do curso: 1ª opção – 23%; 2ª 
opção – 29%; 3ª opção – 16%; Outras opções – 26%. No entanto, foi possível perceber que 92% escolheu para 1ª opção 
outro curso na UTAD. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatório do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD, dados estatísticos 
da DGES, regulamentos internos. 
 
13 - EVENTOS 
Identifique, caso se aplique, os eventos/ações realizados no âmbito do Curso. 

Um dos grandes eventos realizado no âmbito do Curso são as Jornadas de Animação Cultural e Comunitária, onde, 
durante dois dias, alunos, docentes e profissionais reconhecidos na área são convidados a refletir sobre os temas mais 
pertinentes da atualidade com relevante ligação à Animação Sociocultural. 
Outros eventos são organizados pelos alunos no âmbito da UC “Animação e Organização de Eventos”, no 2º semestre, 
onde os alunos são desafiados a organizar um evento para um público específico, negociado entre o docente da UC e os 
próprios alunos. 
Muitos eventos são organizados pelos alunos nas entidades com as quais a UTAD assina protocolo de estágios. Esses 
eventos surgem no âmbito das UC de “Práticas II: dinamização cultural em instituições culturais e socioeducativas”, no 
2º ano, e “Estágio de Inserção Profissional”, no 3º ano. 
No mais das vezes, esses eventos não têm a visibilidade merecida, pois os alunos estão envolvidos nas suas próprias 
práticas, não havendo disponibilidade para marcar presença nos eventos dos colegas, na sua maioria realizados para o 
público-alvo específico da entidade que os acolhe no Estágio e nas Práticas. 

 
14 - AVALIAÇÕES REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS 
Analise, caso se aplique, os resultados de avaliações ao Curso. 

Os resultados de avaliações realizadas por entidades externas pode ser consultado em: 
https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/animacao-cultural-e-comunitaria 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatórios de avaliação externa. 
 
15 - MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO DO ÚLTIMO PLANO DE MELHORIA 
Analise, tendo em consideração a ficha de monitorização/avaliação do último Plano de Melhoria do Curso, os resultados 
das ações implementadas. 

A 26 de maio de 2015, o Conselho de Administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior decide, 
em concordância com a recomendação e a fundamentação da Comissão de Avaliação Externa, acreditar o curso com a 
designação “Animação Cultural e Comunitária”, tal como aceite pela IES em sede de pronúncia. 
Concluiu-se que o curso possui uma equipa docente qualificada, estável e com elevados indicadores de atividade 
científica (quer ao nível das publicações, quer ao nível da inserção em centros de pesquisa bem classificados). De igual 
modo, os recursos e equipamentos parecem suficientes. Finalmente, inserção regional, objetivos, estrutura curricular, 
didáticas e metodologias de avaliação cumprem os requisitos. 
Todavia, segundo o mesmo documento, importaria melhorar os seguintes aspetos: 
a) falta de comparação com cursos análogos no sistema europeu de ensino; 
b) ausência de referência a redes de cooperação nacional e internacional; 
c) duplicação de conteúdos em algumas unidades letivas, particularmente nos domínios da Animação Sociocultural e 
do teatro/expressão dramática. 
 
Ao pormenor, o relatório final da CAE é bastante esclarecedor, apontando os aspetos positivos nos diferentes parâmetros 
do curso. 
 
a) O(s) docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos tem o perfil adequado, com 
publicações no domínio da animação cultural e um CV pedagógica e cientificamente qualificado. 
 
b) As condições específicas de ingresso são adequadas e cumprem os requisitos legais. 
 
c) A estrutura curricular e o plano de estudos são devidamente apresentados e obedecem aos requisitos legais gerais e 
aos requisitos legais específicos para a área do ciclo do conhecimento. 
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d) Os objetivos do curso estão bem definidos e a unidade orgânica que suporta o curso, ECHS, desenvolve a sua missão 
cumprindo objetivos no domínio das Ciências Sociais e Humanas, estabelecendo na sua missão conexões com outras 
Escolas da UTAD, ou externas, em projetos transversais. 
 
e) A Instituição definiu um projeto educativo, científico e cultural próprio, numa clara preocupação pela transversalidade 
que convoca outras escolas da UTAD, assim como outras escolas externas, mas também pela promoção e valorização 
humana e na qualificação das populações que serve. 
 
f) Os conteúdos programáticos de cada unidade curricular, assim como a metodologia, são coerentes com os respetivos 
objetivos de aprendizagem. A diversidade de Unidades Curriculares implica também uma diversidade de metodologias. 
Existem umas que focam os conteúdos teóricos e a investigação e outras que convocam para a experimentação. 
 
g) O corpo docente cumpre os requisitos legais e a maioria tem ligação estável à Instituição por um período superior a 
três anos. A Instituição mostra uma boa dinâmica de formação do seu pessoal docente. 
 
h) As instalações aparentam possuir as condições suficientes. Os recursos didáticos são diversificados. A biblioteca 
parece bem apetrechada. 
 
i) Os docentes estão inseridos em centros de pesquisa bem avaliados pela FCT. A listagem de publicações é ampla, 
diversificada e com impacto internacional. Existem atividades científicas e artísticas, com ligação às comunidades, de 
índole regional. 
 
j) A atribuição de créditos está de acordo com o artigo 9º do Decreto-Lei nº 74/2006, valores que habitualmente são 
adotados por universidades nacionais e internacionais. 
A estimativa do trabalho distribuído por tutorias, estágios, projetos, trabalhos de campo, estudo e avaliação, cumprido 
por um estudante a tempo inteiro, ao longo de um ano curricular, corresponde a 1620h cumpridas num período de 40 
semanas e que traduzem um valor aproximado de 40 semanais. Cada crédito corresponde a 27 horas de trabalho de um 
estudante. 
 
k) A lista de locais de estágio é bastante ampla e diversificada no que diz respeito aos âmbitos da intervenção. Os 
recursos da instituição são todos os da UTAD e respondem, em rigor e qualidade, à competência na formação dos 
estudantes deste ciclo de estudos. A existência de um Plano de Distribuição dos estudantes pelos locais de estágio e um 
protocolo e cartas de intenções com as instituições são o garante do funcionamento de sucesso dos estágios destes 
estudantes. 
 
Segundo o mesmo relatório, são pontos fortes: 
1. Existência de um perfil e uma identidade profissional no futuro dos estudantes deste 1º ciclo de estudos, o que à 
partida poderá ser uma garantia na empregabilidade 
2. Pretensão de uma formação que engloba um grau de humanidade amplo e uma diversidade de competências que se 
ajustam e que acentuam, local e regionalmente, a diversidade cultural, artística, educativa e social existentes, e que 
fazem parte da missão da Instituição. 
3. Existência de uma diversidade significativa de Unidades Curriculares que permitirão fazer uma formação generalista 
de acordo com a polissemia do conceito de animação cultural e comunitária. 
4. qualificação científica e diversidade de áreas de pesquisa do corpo docente. 
5. Qualidade e diversidade das publicações científicas. 
6. Mesmo em tempo de crise a taxa de ocupação poderá ser significativa. Beneficiar dos recursos humanos e materiais 
da ECSH e da sua diversidade 
7. A preocupação em respeitar o decreto-Lei sobre a Creditação e o facto de todo o currículo ser discutido e apresentado 
pelos Órgãos de Gestão e pelos professores da ECSH e outras escolas da UTAD. 
8. Reforçar, nos estágios, a ideia de uma exigência na qualidade dos cooperantes a partir dos critérios de seleção dos 
mesmos. 
 
O Relatório final deixou como sugestões de trabalho como plano de melhoria 
1. Trabalhar ainda mais a ideia do perfil e da identidade profissional do Animador Cultural e Comunitário, aprofundando 
os princípios e as competências da sua praxis. 
2. Acentuar a dialética ao nível de compromissos e de cumplicidades informais ou não-formais entre este ciclo de estudos 
e a região (organizações educativas, culturais, sociais, artísticas, etc.) 
3. Observar onde é que algumas Unidades Curriculares têm conteúdos próximos ou semelhantes e geri-los da melhor 
forma, anulando a repetição dos mesmos ou envolvendo-as numa interdisciplinaridade em que o objeto de cada uma das 
Unidades Curriculares afirme a sua originalidade/identidade. 
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4. Articulação entre os vários centros de pesquisa em que se inserem os docentes, aproveitando a atividade pedagógica 
partilhada na docência do curso. Estabelecimento de redes nacionais e internacionais de pesquisa e de 
experimentação/intervenção. 
5. Concretização das atividades de desenvolvimento tecnológico e artísticas, prestação de serviços à comunidade e 
formação avançada. 
6. Talvez a implementação de campanhas de sensibilização junto dos jovens, com atividades práticas do curso, de forma 
a incentivá-los para uma possível adesão à frequência do mesmo. Da mesma forma, sobre a empregabilidade, não 
descurar as ligações formais e informais com as organizações, recorrendo a elas muito antes das necessidades do curso, 
que são os estágios na sua parte final. 
7. Comparar realidades com pelo menos dois países europeus, Espanha e França, onde a semelhança de cursos é 
frequente. Isto tanto serviria para a questão das horas do curso, como para o tipo de Unidades Curriculares, como ainda 
sobre os conteúdos. 
 
Todas estas indicações foram consideradas e, atualmente, o curso caminha para uma substancial melhoria, que para além 
de formar, prepara os nossos estudantes para a realidade de trabalho no campo da Animação Sociocultural. 
Recuperando na memória a taxa de empregabilidade fixada nos 92% entre 2001-2010, consideramos que os ciclos de 
Estudo devem estar bem vincados no meio, assentes numa nomenclatura bem definida e clara, que permita, por um lado, 
aos estudantes afirmarem-se no mercado de trabalho e, por outro lado, aos novos estudantes saber os terrenos que trilham 
quando se candidatam ao curso. 
Nesse sentido, o estágio assume total preponderância, pois permite aos estudantes o contacto com a realidade e uma 
aproximação da academia com as entidades que acolhem, empregam e servem Animadores Socioculturais. Nesse ciclo 
inter-relacional, abre-se espaço e acolhem-se novos estudantes capazes de se identificar com as metodologias e 
estratégias protagonizadas. 

 
16 - PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MELHORIA 
Identifique as ações de melhoria que considera importantes a serem discutidas, posteriormente, em sede de Conselho 
Pedagógico. 

Área de melhoria Objetivo Ação a implementar 
Estágio Aumentar as potencialidades 

do estágio 
Aumentar o número de horas de contacto direto com a 
entidade de acolhimento dos estágios, nos diferentes 
anos de formação. 

   
   

 
 
Lista de documentos de apoio: 

Documentos Onde encontrar 
Relatório dos resultados dos Questionários Pedagógicos de 
cada UC (Módulo I e II) 

SIDE (Página Individual de cada UC) 

Relatório Resumo dos Questionários Pedagógicos por UC 
(Módulo II) e por docente (Módulo III) 

SIDE (Página da Direção de Curso) 

Relatórios das Unidades Curriculares (RUC) SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier de Monitorização do SIDE GESQUA 
Dossier do Sucesso Escolar GESQUA 
Atas de reuniões com Núcleos de Estudantes SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos 
diplomados 

GESQUA 

Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos 
stakeholders 

GESQUA 

DGEEC  
Dossier do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD GESQUA 
DGES  
Regulamentos Internos  
Relatórios de Avaliação Externa (RAE) GESQUA 
Planos de Melhoria do Curso (PMC) SIDE (Página Individual de cada Curso) 
Relatório de Monitorização do Plano de Melhoria do Curso 
(RMPM) 

SIDE (Página Individual de cada Curso) 

 
 



53 
 

 
 
RELATÓRIO ANUAL DO CURSO (RAC) 

A PREENCHER PELO DIRETOR DE CURSO 

OBJETIVO: pretende-se que o Diretor de Curso efetue uma análise, com base em diversos dados e 
documentos resultantes da recolha de opinião dos diversos atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, sobre o funcionamento do Curso no presente ano letivo. 

Pretende-se uma análise em termos gerais, devendo, no entanto, serem mencionados os casos específicos em que 
existem situações anormais, as causas das mesmas e as ações a implementar para que tais situações sejam eliminadas. 
A análise deverá ter, sempre que possível, uma comparação com anos letivos anteriores, de forma a 
refletir a evolução dos diversos aspetos e devem ser consideradas as opiniões recolhidas ao longo do 
ano através de outras vias. 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
CURSO: Biologia e Geologia (1º ciclo) 
 
DIRETOR CURSO 
Nome: Teresa Pinto 
Data tomada de posse: maio de 2017 
 
2 - AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários 
Pedagógicos (Módulo II – Avaliação das UC), relativamente ao plano curricular, conteúdos programáticos, métodos de 
avaliação, bibliografia, instalações, equipamentos, acesso informação no SIDE e funcionamento global das UC. 

A partir da análise dos questionários pedagógicos relativos ao 1º e 2º semestres do ano letivo 2017/2018, chegaram-se 
às seguintes conclusões: 
Das 17 UC do 1º semestre, 5 foram classificadas como “excelente” e das 14 do 2º semestre, 6 foram consideradas 
“excelente”. As restantes UC foram classificadas como “adequadas”, não havendo UC críticas a assinalar. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os docentes expressam através das RUC (GRUPO III – 
Funcionamento da UC), relativamente ao plano curricular, programas e objetivos, métodos de avaliação, nº alunos por 
turma, carga horária semanal, dias da semana/horário e funcionamento global da UC. 

Um dos aspetos mais vezes referido e considerado como ameaça está relacionado com a dificuldade crescente na 
disponibilização de recursos financeiros para a realização de viagens de estudo. Os docentes sugerem que se deve 
continuar a desenvolver esforços para garantir a realização das viagens de estudo, nomeadamente articulando viagens 
de estudo que integrem várias UC. 
Foi referido, também, que a carga horária semanal da UC de Bioestatística é inadequada. 
De forma geral, as RUC analisadas destacam o baixo sentido crítico e pouco interesse dos alunos. 
Na generalidade, as RUC analisadas demonstraram um funcionamento, nas várias vertentes, adequado.  

Documentos que deve utilizar para esta análise: RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
3 - AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
Analise a avaliação sobre os docentes do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários Pedagógicos 
(Módulo III – Avaliação dos Docentes), relativamente à capacidade de motivar e de transmitir conhecimentos, 
disponibilidade e pontualidade, cumprimento de regras definidas e de prazos e desempenho global. 

Dos questionários pedagógicos, obtiveram-se resultados sobre 51 docentes (28 do 1º semestre e 23 do 2º semestre) 
envolvidos na lecionação de 31 UC (6 UC - 1º ano/1º semestre; 6 UC - 1º ano/2º semestre; 6 UC - 2º ano/1º semestre; 6 
UC - 2º ano/2º semestre; 5 UC - 3º ano/1º semestre; 2 UC - 3º ano/2º semestre). Não houve resultados sobre os docentes 
das UC de Estágio Biologia (3º ano/1º semestre) e de Trabalhos de Campo de Biologia, Ciência e Sociedade, Trabalhos 
de Campo de Geologia e Estágio Geologia (3º ano/2º semestre), em virtude da amostragem de respostas ser insuficiente. 
Foram avaliados como “excelente” 21 docentes no 1º semestre (7 do 1º ano, 9 do 2º ano e 5 do 3º ano) e 15 docentes no 
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2º semestre (4 do 1º ano, 9 do 2º ano e 2 do 3º ano). Os restantes tiveram uma avaliação “adequada”, não existindo 
nenhum docente com avaliação “crítica”.  
Com base nos resultados globais, podemos admitir que os estudantes consideraram genericamente adequado a muito 
bom a capacidade de motivar e de transmitir conhecimentos, a disponibilidade e pontualidade, o cumprimento de regras 
definidas e de prazos e o desempenho global da maioria dos docentes. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
4 - PERFIL GERAL DOS ESTUDANTES 
Analise a motivação e perfil dos estudantes do Curso, com base na autoavaliação dos estudantes, expressa nos 
Questionários Pedagógicos (Módulo I) e a opinião dos docentes, expressa nas RUC (Grupo IV). (assiduidade, motivação, 
preparação anterior, sentido crítico, qualidade dos elementos de avaliação apresentados etc.) 

Das poucas RUC disponibilizadas, verificou-se que nas diferentes UC existem variadas classificações relativamente à 
motivação e perfil dos alunos. Os docentes indicaram uma assiduidade às aulas dos estudantes entre média a muito 
elevada. Na UC de Petrologia Ignea foi especificamente mencionado como “ponto fraco” que existe falta de interesse 
dos alunos e que numa visita de estudo essencial à formação participaram menos de 50% dos alunos. No que diz respeito 
ao sentido crítico e procura de esclarecimento de dúvidas, à participação nas aulas, assim como à preparação anterior 
para o acompanhamento das UC, os docentes apontaram maioritariamente um comportamento baixo a médio. Foi 
referida a imaturidade dos estudantes, bem como a falta de conhecimentos prévios para o acompanhamento com sucesso 
de algumas UC. Como sugestão de melhoria da UC de Matemática, foi apresentada como solução a implementação de 
uma UC extracurricular de Nivelamento, a funcionar desde o 1º semestre do ano letivo, onde todos os conteúdos de 
Matemática do Ensino Secundário fossem revisitados.  
A perceção quanto à qualidade dos elementos de avaliação apresentados foi bastante díspar variando de baixa a muito 
elevada.  
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
5 - FICHAS DAS UNIDADES CURRICULARES (FUC) 
Analise o cumprimento dos docentes no preenchimento das FUC do Curso (em português e Inglês) e da adequada 
disponibilização de informação no SIDE.  

Em 37 UC do curso de Biologia e Geologia 75% têm a FUC disponível, completa e atualizada. 
Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier de Monitorização do SIDE e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
6 - APROVEITAMENTO ESCOLAR 
Analise o aproveitamento escolar das UC do Curso, com base nos dados apresentados nas RUC (Grupo IV) e em estudos 
sobre Sucesso Escolar publicados. 

No final do ano letivo 2017/2018, verificou-se uma taxa de aprovação de 91%.  
Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier do Sucesso Escolar, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
7 - ESTÁGIOS 
Analise o funcionamento dos estágios curriculares, quando for caso disso, tendo em consideração a disponibilidade de 
docentes para orientação, adequação do Plano de Estágio (objetivos, prazos e exequibilidade), a qualidade dos protocolos 
de colaboração e das respetivas entidades/empresas, etc. 

O estágio curricular das UC Estágio Biologia e Estágio Geologia são parte integrante do plano curricular decorrendo no 
1º e 2º semestres, respetivamente, do 3º ano, estando os mesmos regulamentados. Os docentes da UTAD têm proposto 
sempre planos de trabalho adequados à formação que se pretende para estes estudantes, tanto em termos de objetivos 
como da exequibilidade dos projetos.  
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GAIVA e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
8 - FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES E REPRESENTANTES DE ALUNOS 
Analise a opinião dos funcionários não docentes, bem como de representantes de alunos (Comissões de Curso, Núcleos de 
Estudante, etc.) sobre o funcionamento das UC do Curso e do Curso em geral. 

O pessoal não docente afeto ao curso são colaborativos e disponíveis, ajudando a um bom ambiente académico. 
O núcleo de estudantes de Biologia e Geologia (NEBIG) tem organizado jornadas, com isso enriquecendo a formação 
dos alunos e demais comunidade académica. 
A Comissão de curso tem cultivado o diálogo entre alunos e docentes, contribuindo para um salutar dinamismo do curso. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Atas das reuniões do GESQUA com os núcleos de estudantes e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
 
9 - RECURSOS DISPONÍVEIS 
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Analise os recursos disponíveis para o funcionamento das UC do Curso, com base na opinião dos estudantes e docentes, 
expressa nos Questionários Pedagógicos (Módulo II – Avaliação da UC) e nas RUC (Grupo V), respetivamente. (Salas de 
aula, Laboratórios, Material de apoio às aulas e bibliográfico, Pessoal técnico, Rede wireless, SIDE, etc.). Pretende-se, 
também, uma análise aos recursos humanos disponíveis e afetos ao curso, relativamente à adequação do número e 
qualificações profissionais dos não docentes e às necessidades sentidas a nível de corpo docente, relativamente às diversas 
áreas científicas do Curso. 

Com base nos resultados dos questionários pedagógicos e, relativamente à adequação das instalações/equipamentos 
utilizados para a lecionação da UC, no 1º semestre, das 17 UC, 8 foram consideradas “excelente” e no 2º semestre, em 
14 UC, 10 foram consideradas “excelente”. Nas restantes UC, os recursos foram considerados “adequado”. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
10 - INTERNACIONALIZAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
Analise o número de estudantes e docentes do Curso em programas de mobilidade, bem como dos estudantes que estejam 
inseridos em projetos de investigação. 

Estudantes Erasmus (Europeus) IN: 
Biologia – 4 
Geologia  - 0  
 
Estudantes Erasmus (Europeus) OUT: 
Biologia – 1 
Geologia - 0 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GRIM e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
11 - MERCADO DE TRABALHO 
Analise a avaliação da satisfação dos diplomados com o Curso, a % de diplomados do Curso que continuam estudos na 
UTAD, a sua situação perante o emprego e o grau de satisfação com o mesmo. Pretende-se, também, uma análise à 
avaliação do desempenho dos diplomados, segundo a opinião das entidades empregadores, bem como o tipo de relação 
que o Curso tem com o mundo empresarial. 

A junho de 2018, há uma taxa de 100% de empregabilidade. Dados da DGEEC.  
 

Documentos que deve utilizar: Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados e opinião dos Stakeholders, DGEEC e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
12 - NOVOS ALUNOS /INGRESSO NO CURSO 
Analise o número de vagas, critérios de recrutamento e seleção, número total de alunos ingressados e em 1ª opção, 
procedência geográfica dos estudantes, opções de candidatura, etc. 

Em 2017/2018 abriram 20 vagas, sendo que ingressaram 9 estudantes, dos quais 4 mulheres e 5 homens. Dos 
ingressados, 3 dos estudantes com 18 anos de idade, 4 com 19, 1 com 20 e 1 com mais de 21 anos. 
Temos ainda assim informação de que 67% ingressaram em 1ª opção, 11% em 3ª e 22% em 4ª. 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatório do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD, dados estatísticos da DGES, regulamentos internos. 
 
13 - EVENTOS 
Identifique, caso se aplique, os eventos/ações realizados no âmbito do Curso. 

Foram realizadas as XI Jornadas de Biologia e Geologia que tiveram lugar nos dias 21 e 24 de novembro de 2017. 
 

 
14 - AVALIAÇÕES REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS 
Analise, caso se aplique, os resultados de avaliações ao Curso. 
As avaliações realizadas podem ser consultadas em: https://www.a3es.pt/pt/resultados-
acreditacao/biologia-e-geologia-2 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatórios de avaliação externa. 
 
15 - MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO DO ÚLTIMO PLANO DE MELHORIA 
Analise, tendo em consideração a ficha de monitorização/avaliação do último Plano de Melhoria do Curso, os resultados 
das ações implementadas. 

No ano letivo 2017/2018, os Planos de Melhoria não se realizaram, sendo que o Conselho Pedagógico da ECVA está 
atento a situações de não conformidade. 
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16 - PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MELHORIA 
Identifique as ações de melhoria que considera importantes a serem discutidas, posteriormente, em sede de Conselho 
Pedagógico. 

Área de melhoria Objetivo Ação a implementar 
   
   
   

 
 
Lista de documentos de apoio: 

Documentos Onde encontrar 
Relatório dos resultados dos Questionários Pedagógicos de cada UC (Módulo 
I e II) 

SIDE (Página Individual de cada UC) 

Relatório Resumo dos Questionários Pedagógicos por UC (Módulo II) e por 
docente (Módulo III) 

SIDE (Página da Direção de Curso) 

Relatórios das Unidades Curriculares (RUC) SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier de Monitorização do SIDE GESQUA 
Dossier do Sucesso Escolar GESQUA 
Atas de reuniões com Núcleos de Estudantes SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados GESQUA 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos stakeholders GESQUA 
DGEEC  
Dossier do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD GESQUA 
DGES  
Regulamentos Internos  
Relatórios de Avaliação Externa (RAE) GESQUA 
Planos de Melhoria do Curso (PMC) SIDE (Página Individual de cada Curso) 
Relatório de Monitorização do Plano de Melhoria do Curso (RMPM) SIDE (Página Individual de cada Curso) 

 
 

 

RELATÓRIO ANUAL DO CURSO (RAC) 

A PREENCHER PELO DIRETOR DE CURSO 

OBJETIVO: pretende-se que o Diretor de Curso efetue uma análise, com base em diversos dados e 
documentos resultantes da recolha de opinião dos diversos atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, sobre o funcionamento do Curso no presente ano letivo. 

Pretende-se uma análise em termos gerais, devendo, no entanto, serem mencionados os casos específicos em que 
existem situações anormais, as causas das mesmas e as ações a implementar para que tais situações sejam eliminadas. 
A análise deverá ter, sempre que possível, uma comparação com anos letivos anteriores, de forma a 
refletir a evolução dos diversos aspetos e devem ser consideradas as opiniões recolhidas ao longo do 
ano através de outras vias. 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
CURSO: Mestrado Integrado de Engª Eletrotécnica e de Computadores 
 
DIRETOR CURSO 
Nome: João Agostinho Batista de Lacerda Pavão 
Data tomada de posse:  
 
2 - AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 
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Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários 
Pedagógicos (Módulo II – Avaliação das UC), relativamente ao plano curricular, conteúdos programáticos, métodos de 
avaliação, bibliografia, instalações, equipamentos, acesso informação no SIDE e funcionamento global das UC. 

Da análise aos questionários pedagógicos do 1º e 2º semestre do ano letivo 2017/2018, conclui-se: 
das 26 UC do 1º semestre 1 UC tem uma avaliação de excelente e uma em situação crítica. No 2º semestre com 26 UC 
uma UC é avaliada com excelente e duas UC em situação crítica. 
 
No letivo 2017/2018, no curso de Mestrado Integrado de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores, no 1º semestre 
verificou-se que das 26 UC: 
1 UC tem uma avaliação “excelente”; 
23 UC têm uma avaliação “normal”; 
1 UC em situação “crítica”; 
1 UC sem resposta. 
 
No 2º semestre verificou-se que das 26 UC: 
1 UC tem uma avaliação “excelente”; 
22 UC têm uma avaliação “normal”; 
2 UC em situação “crítica”; 
1 UC sem resposta. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os docentes expressam através das RUC (GRUPO III – 
Funcionamento da UC), relativamente ao plano curricular, programas e objetivos, métodos de avaliação, nº alunos por 
turma, carga horária semanal, dias da semana/horário e funcionamento global da UC. 

A análise das unidades curriculares do MI Engª Eletrotécnica e de Computadores mostram que o número de alunos por 
turma é adequado. Estudantes com baixa preparação para o acompanhamento da UC.  
Há também alguns registos de docentes que referem a fraca utilização das horas disponibilizadas para o atendimento 
aos alunos. 
Um regime de precedências começa também a ser discutido com mais frequência nas reuniões com os docentes, como 
uma das formas de aumentar a qualidade do ensino; no entanto ainda não se retiraram conclusões definitivas acerca 
deste assunto. 
O material bibliográfico é adequado bem como o material de apoio. 
O Espaço laboratorial necessita de ser reforçado, nomeadamente a um nível mais especializado capaz de incrementar a 
qualidade de ensino nos últimos anos do MIEEC. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
3 - AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
Analise a avaliação sobre os docentes do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários Pedagógicos 
(Módulo III – Avaliação dos Docentes), relativamente à capacidade de motivar e de transmitir conhecimentos, 
disponibilidade e pontualidade, cumprimento de regras definidas e de prazos e desempenho global. 

 
Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
4 - PERFIL GERAL DOS ESTUDANTES 
Analise a motivação e perfil dos estudantes do Curso, com base na autoavaliação dos estudantes, expressa nos 
Questionários Pedagógicos (Módulo I) e a opinião dos docentes, expressa nas RUC (Grupo IV). (assiduidade, motivação, 
preparação anterior, sentido crítico, qualidade dos elementos de avaliação apresentados etc.) 

O número baixo de alunos neste ano letivo dificulta a retirada de conclusões mais elaboradas, no entanto, os resultados 
dos questionários pedagógicos e do RUC mostram que a assiduidade é assimétrica pois é elevada em algumas UC, 
embora de forma geral seja classificada como média. O sentido critico dos estudantes é entendido de forma diversa pelas 
diferentes UC e vai do muito baixo até elevado. Ficou registado por alguns docentes o facto de os estudantes começarem 
a estudar muito tarde no ano letivo, em especial no 1º semestre com a questão das praxes académicas, tendo isso 
consequências no desenvolvimento das atividades letivas e na aquisição de conhecimentos.  
Os docentes reportam a pouca utilização das horas disponibilizadas para o atendimento aos alunos. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
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5 - FICHAS DAS UNIDADES CURRICULARES (FUC) 
Analise o cumprimento dos docentes no preenchimento das FUC do Curso (em português e Inglês) e da adequada 
disponibilização de informação no SIDE.  

As UC do curso de Engª Eletrotécnica e de Computadores apresentam todas as FUC disponíveis e preenchidas no SIDE. 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier de Monitorização do SIDE e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
6 - APROVEITAMENTO ESCOLAR 
Analise o aproveitamento escolar das UC do Curso, com base nos dados apresentados nas RUC (Grupo IV) e em estudos 
sobre Sucesso Escolar publicados. 

A taxa de aprovação no ano letivo de 2017/2018 no MI Engª Eletrotécnica e de Computadores é de 77%.  
Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier do Sucesso Escolar, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
7 - ESTÁGIOS 
Analise o funcionamento dos estágios curriculares, quando for caso disso, tendo em consideração a disponibilidade de 
docentes para orientação, adequação do Plano de Estágio (objetivos, prazos e exequibilidade), a qualidade dos protocolos 
de colaboração e das respetivas entidades/empresas, etc. 

Não aplicável. 
Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GAIVA e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
8 - FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES E REPRESENTANTES DE ALUNOS 
Analise a opinião dos funcionários não docentes, bem como de representantes de alunos (Comissões de Curso, Núcleos de 
Estudante, etc.) sobre o funcionamento das UC do Curso e do Curso em geral. 

A maioria dos docentes refere que o pessoal técnico é insuficiente. Em especial o pessoal de apoio aos laboratórios. Por 
outro lado, o pessoal administrativo, que tem um papel importantíssimo no suporte às Direções de Curso, tem decrescido 
em número, diminuindo desta maneira alguma capacidade de trabalho de suporte, nomeadamente, na área da qualidade. 
Os aspetos destacados pelos Núcleos de Estudantes, em reunião com elementos da Reitoria no dia 07 de março de 2018, 
os alunos realçam de forma negativa o fato de só dois ramos de especialização estarem em funcionamento. Referem, 
também, que gostariam de ter mais formação na área de automação industrial, e de mais recursos materiais, tais como 
software e licenças de utilização de software. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Atas das reuniões do GESQUA com os núcleos de estudantes e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
 
9 - RECURSOS DISPONÍVEIS 
Analise os recursos disponíveis para o funcionamento das UC do Curso, com base na opinião dos estudantes e docentes, 
expressa nos Questionários Pedagógicos (Módulo II – Avaliação da UC) e nas RUC (Grupo V), respetivamente. (Salas de 
aula, Laboratórios, Material de apoio às aulas e bibliográfico, Pessoal técnico, Rede wireless, SIDE, etc.). Pretende-se, 
também, uma análise aos recursos humanos disponíveis e afetos ao curso, relativamente à adequação do número e 
qualificações profissionais dos não docentes e às necessidades sentidas a nível de corpo docente, relativamente às diversas 
áreas científicas do Curso. 

As respostas em relação  às salas de aula, aos laboratórios, ao material de apoio as aulas e à rede wireless são vistas 
como situações a melhorar. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
10 - INTERNACIONALIZAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
Analise o número de estudantes e docentes do Curso em programas de mobilidade, bem como dos estudantes que estejam 
inseridos em projetos de investigação. 

Erasmus:  
IN – 2 
OUT - 1 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GRIM e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
11 - MERCADO DE TRABALHO 
Analise a avaliação da satisfação dos diplomados com o Curso, a % de diplomados do Curso que continuam estudos na 
UTAD, a sua situação perante o emprego e o grau de satisfação com o mesmo. Pretende-se, também, uma análise à 
avaliação do desempenho dos diplomados, segundo a opinião das entidades empregadores, bem como o tipo de relação 
que o Curso tem com o mundo empresarial. 

Não aplicável. 
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Documentos que deve utilizar: Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados e opinião dos Stakeholders, DGEEC e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
12 - NOVOS ALUNOS /INGRESSO NO CURSO 
Analise o número de vagas, critérios de recrutamento e seleção, número total de alunos ingressados e em 1ª opção, 
procedência geográfica dos estudantes, opções de candidatura, etc. 

O número de vagas no ano letivo de 2017/2018 foi de 38, 47% ingressaram em 1ª opção. Dos ingressados 61% tinham 
18 anos de idade, com 19 anos 27% e com 20 anos 7%.  
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatório do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD, dados estatísticos da DGES, regulamentos internos. 
 
13 - EVENTOS 
Identifique, caso se aplique, os eventos/ações realizados no âmbito do Curso. 

O núcleo de estudantes do MI Engª Eletrotécnica e de Computadores (NEUTAD) organizou as II Jornadas de Engª 
Eletrotécnica e de Computadores e organizaram uma visita de estudo às instalações da Bosch Car Multimédia. 
A Direção de curso promoveu visitas de estudo ao setor industrial (Aveiro, Vila Real) assim como a alguns pontos de 
Produção de Energia elétrica (barragens). 
Realizou-se, mais uma vez a JobShop 2018, onde os alunos apresentam os seus trabalhos no âmbito do projeto do 3º 
ano perante as empresas, e estas, por sua vez, apresentam as oportunidades que têm a a oferecer aos alunos com este 
perfil de formação. Este é um evento anual que já tem mais de 10 anos. 

 
14 - AVALIAÇÕES REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS 
Analise, caso se aplique, os resultados de avaliações ao Curso. 
https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/engenharia-eletrotecnica-e-de-computadores-0 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatórios de avaliação externa. 
 
15 - MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO DO ÚLTIMO PLANO DE MELHORIA 
Analise, tendo em consideração a ficha de monitorização/avaliação do último Plano de Melhoria do Curso, os resultados 
das ações implementadas. 

No ano letivo 2017/2018, os Planos de Melhoria não se realizaram, sendo que o Conselho Pedagógico da ECT está 
atento a situações de não conformidade. 
 

 
16 - PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MELHORIA 
Identifique as ações de melhoria que considera importantes a serem discutidas, posteriormente, em sede de Conselho 
Pedagógico. 

Área de melhoria Objetivo Ação a implementar 
   
   
   

 
 
Lista de documentos de apoio: 

Documentos Onde encontrar 
Relatório dos resultados dos Questionários Pedagógicos de cada UC (Módulo 
I e II) 

SIDE (Página Individual de cada UC) 

Relatório Resumo dos Questionários Pedagógicos por UC (Módulo II) e por 
docente (Módulo III) 

SIDE (Página da Direção de Curso) 

Relatórios das Unidades Curriculares (RUC) SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier de Monitorização do SIDE GESQUA 
Dossier do Sucesso Escolar GESQUA 
Atas de reuniões com Núcleos de Estudantes SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados GESQUA 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos stakeholders GESQUA 
DGEEC  
Dossier do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD GESQUA 
DGES  
Regulamentos Internos  
Relatórios de Avaliação Externa (RAE) GESQUA 
Planos de Melhoria do Curso (PMC) SIDE (Página Individual de cada Curso) 
Relatório de Monitorização do Plano de Melhoria do Curso (RMPM) SIDE (Página Individual de cada Curso) 
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RELATÓRIO ANUAL DO CURSO (RAC) 

A PREENCHER PELO DIRETOR DE CURSO 

OBJETIVO: pretende-se que o Diretor de Curso efetue uma análise, com base em diversos dados e 
documentos resultantes da recolha de opinião dos diversos atores envolvidos no processo de ensino-
aprendizagem, sobre o funcionamento do Curso no presente ano letivo. 

Pretende-se uma análise em termos gerais, devendo, no entanto, serem mencionados os casos específicos em que 
existem situações anormais, as causas das mesmas e as ações a implementar para que tais situações sejam eliminadas. 
A análise deverá ter, sempre que possível, uma comparação com anos letivos anteriores, de forma a 
refletir a evolução dos diversos aspetos e devem ser consideradas as opiniões recolhidas ao longo do 
ano através de outras vias. 

 
1 - IDENTIFICAÇÃO 
 
CURSO: Enfermagem (1º ciclo) 
 
DIRETOR CURSO 
Nome: Maria Alice Mártires 
Data tomada de posse: 
 
2 - AVALIAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES CURRICULARES 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários 
Pedagógicos (Módulo II – Avaliação das UC), relativamente ao plano curricular, conteúdos programáticos, métodos de 
avaliação, bibliografia, instalações, equipamentos, acesso informação no SIDE e funcionamento global das UC. 

Da análise aos questionários pedagógicos do 1º e 2º semestre do ano letivo 2017/2018, conclui-se: 
das 32 UC do 1º semestre, as 32 foram avaliadas no parâmetro “Normal” e 21 do 2º semestre têm a mesma avaliação 
“Normal”.  

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
Analise a avaliação sobre o funcionamento das UC do Curso que os docentes expressam através das RUC (GRUPO III – 
Funcionamento da UC), relativamente ao plano curricular, programas e objetivos, métodos de avaliação, nº alunos por 
turma, carga horária semanal, dias da semana/horário e funcionamento global da UC. 

A análise das unidades curriculares do curso de licenciatura em Enfermagem mostra que o funcionamento decorreu de 
forma normal. No entanto algumas UC realçaram um número elevado de alunos por turma, pois esse facto impede o uso 
de estratégias importantes na qualidade do processo de aprendizagem.  

Documentos que deve utilizar para esta análise: RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
3 - AVALIAÇÃO DO CORPO DOCENTE 
Analise a avaliação sobre os docentes do Curso que os estudantes expressam através dos Questionários Pedagógicos 
(Módulo III – Avaliação dos Docentes), relativamente à capacidade de motivar e de transmitir conhecimentos, 
disponibilidade e pontualidade, cumprimento de regras definidas e de prazos e desempenho global. 

No 1º e 2 º semestre de 2017/2018, a maioria dos  docentes do curso de Enfermagem foram avaliados no parâmetro 
“Normal” e  6,77% em “Excelente”. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Resultados individuais dos QP por UC, Relatórios Resumo dos QP e outras informações recolhidas ao 
longo do ano. 
 
4 - PERFIL GERAL DOS ESTUDANTES 
Analise a motivação e perfil dos estudantes do Curso, com base na autoavaliação dos estudantes, expressa nos 
Questionários Pedagógicos (Módulo I) e a opinião dos docentes, expressa nas RUC (Grupo IV). (assiduidade, motivação, 
preparação anterior, sentido crítico, qualidade dos elementos de avaliação apresentados etc.) 
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Da análise realizada verificou-se que a assiduidade é elevada bem como a participação e motivação nas aulas. No entanto 
há casos em que a assiduidade é baixa (Psicopatologia II). Verifica-se que em relação à generalidade de preparação 
anterior para o acompanhamento da UC é de nível “Médio” bem como a qualidade dos elementos de avaliação é 
“Média”. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
 
5 - FICHAS DAS UNIDADES CURRICULARES (FUC) 
Analise o cumprimento dos docentes no preenchimento das FUC do Curso (em português e Inglês) e da adequada 
disponibilização de informação no SIDE.  

Todas as UC do curso de Enfermagem têm todas as FUC disponíveis e preenchidas no SIDE. 
 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier de Monitorização do SIDE e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
6 - APROVEITAMENTO ESCOLAR 
Analise o aproveitamento escolar das UC do Curso, com base nos dados apresentados nas RUC (Grupo IV) e em estudos 
sobre Sucesso Escolar publicados. 

No final do ano letivo 2017/2018, verificou-se uma taxa de aprovação de 96%.  
Documentos que deve utilizar para esta análise: Dossier do Sucesso Escolar, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
7 - ESTÁGIOS 
Analise o funcionamento dos estágios curriculares, quando for caso disso, tendo em consideração a disponibilidade de 
docentes para orientação, adequação do Plano de Estágio (objetivos, prazos e exequibilidade), a qualidade dos protocolos 
de colaboração e das respetivas entidades/empresas, etc. 

O CLE possui várias UC de Ensino clínico (equivalentes a Estágios) de modo a articular o ensino teórico com o ensino 
em prática Clínica.  Com exceção do 1º ano do curso, em que só existe um EC, existem UC de Ensino clínico todos os 
semestres que se desenvolvem em diferentes Unidades de Saúde (Cuidados de saúde primários, cuidados Hospitalares). 
Este facto é assinalado pelos estudantes como positivo uma vez que permite conhecer a realidade dos cuidados de saúde 
e uma articulação entre os conhecimentos teóricos com a prática. A Escola tem protocolos com as várias instituições e 
a supervisão/orientação é feita em articulação entre os Docentes e os Profissionais dos serviços, sendo este aspeto visto 
de forma positiva pelos estudantes. 
Como aspetos menos positivos verifica-se que, devido ao elevado número de estudantes, estes EC decorrem numa vasta 
área geográfica obrigando à deslocação dos estudantes e dos docentes, dificultando, por vezes uma supervisão mais 
efetiva no caso dos docentes e a dificuldades económicas por parte dos estudantes. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GAIVA e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
8 - FUNCIONÁRIOS NÃO DOCENTES E REPRESENTANTES DE ALUNOS 
Analise a opinião dos funcionários não docentes, bem como de representantes de alunos (Comissões de Curso, Núcleos de 
Estudante, etc.) sobre o funcionamento das UC do Curso e do Curso em geral. 

O pessoal não docente afeto ao curso é de nível “Muito satisfatório”. 
A Associação de Estudantes de Enfermagem  (AEEnf) tem organizado jornadas, com isso enriquecendo a formação dos 
alunos e demais comunidade académica. 
A Comissão de curso tem cultivado o diálogo entre alunos e docentes, contribuindo para um salutar dinamismo do curso. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Atas das reuniões do GESQUA com os núcleos de estudantes e outras informações recolhidas ao longo 
do ano. 
 
 
9 - RECURSOS DISPONÍVEIS 
Analise os recursos disponíveis para o funcionamento das UC do Curso, com base na opinião dos estudantes e docentes, 
expressa nos Questionários Pedagógicos (Módulo II – Avaliação da UC) e nas RUC (Grupo V), respetivamente. (Salas de 
aula, Laboratórios, Material de apoio às aulas e bibliográfico, Pessoal técnico, Rede wireless, SIDE, etc.). Pretende-se, 
também, uma análise aos recursos humanos disponíveis e afetos ao curso, relativamente à adequação do número e 
qualificações profissionais dos não docentes e às necessidades sentidas a nível de corpo docente, relativamente às diversas 
áreas científicas do Curso. 

Em relação às salas de aula, a generalidade diz que é “Satisfatório” embora haja a assinalar que alguns docentes e 
estudantes veem as salas de aula como um espaço “Pouco Satisfatório” devido ao número elevado de estudantes. Refere-
se também que o material bibliográfico às aulas é ”Muito satisfatório”. Um dos aspetos mais referidos é a fraca rede 
Wireless. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Questionários Pedagógicos, RUC e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
10 - INTERNACIONALIZAÇÃO/INVESTIGAÇÃO 
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Analise o número de estudantes e docentes do Curso em programas de mobilidade, bem como dos estudantes que estejam 
inseridos em projetos de investigação. 

ERASMUS: 
IN – 3 
OUT - 7 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Informação disponibilizada pelo GRIM e outras informações recolhidas ao longo do ano. 
 
11 - MERCADO DE TRABALHO 
Analise a avaliação da satisfação dos diplomados com o Curso, a % de diplomados do Curso que continuam estudos na 
UTAD, a sua situação perante o emprego e o grau de satisfação com o mesmo. Pretende-se, também, uma análise à 
avaliação do desempenho dos diplomados, segundo a opinião das entidades empregadores, bem como o tipo de relação 
que o Curso tem com o mundo empresarial. 

A junho de 2018, a taxa de empregabilidade é de 100%. Dados da DGEEC.  
 

Documentos que deve utilizar: Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados e opinião dos Stakeholders, DGEEC e outras 
informações recolhidas ao longo do ano. 
12 - NOVOS ALUNOS /INGRESSO NO CURSO 
Analise o número de vagas, critérios de recrutamento e seleção, número total de alunos ingressados e em 1ª opção, 
procedência geográfica dos estudantes, opções de candidatura, etc. 

Em 2017/2018 abriram 85 vagas, sendo que 28% são homens e 72% são mulheres. Dos ingressados 62% têm 18 anos 
de idade, 23% com 19, 7% com 20.  
Temos ainda assim informação de que 67% ingressaram em 1ª opção, 10% em 3ª opção. 

Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatório do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD, dados estatísticos da DGES, regulamentos internos. 
 
13 - EVENTOS 
Identifique, caso se aplique, os eventos/ações realizados no âmbito do Curso. 

Seminário: “O cuidar na Família: Uma abordagem Multidisciplinar”;  
II congresso Internacional de Saúde - Um compromisso Intergeracional e Multidisciplinar; 
Organização da Exposição "Visões: O Interior do Olho Humano"; 
Semana Mundial do Aleitamento Materno. 

 
14 - AVALIAÇÕES REALIZADAS POR ENTIDADES EXTERNAS 
Analise, caso se aplique, os resultados de avaliações ao Curso. 

As avaliações realizadas podem ser consultadas em: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/enfermagem-34 
Documentos que deve utilizar para esta análise: Relatórios de avaliação externa. 
 
15 - MONITORIZAÇÃO/AVALIAÇÃO DO ÚLTIMO PLANO DE MELHORIA 
Analise, tendo em consideração a ficha de monitorização/avaliação do último Plano de Melhoria do Curso, os resultados 
das ações implementadas. 

No ano letivo 2017/2018, os Planos de Melhoria não se realizaram, sendo que o Conselho Pedagógico da ESS está atento 
a situações de não conformidade. 

 
16 - PROPOSTAS DE AÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE MELHORIA 
Identifique as ações de melhoria que considera importantes a serem discutidas, posteriormente, em sede de Conselho 
Pedagógico. 

Área de melhoria Objetivo Ação a implementar 
   
   
   

 
 
Lista de documentos de apoio: 

Documentos Onde encontrar 
Relatório dos resultados dos Questionários Pedagógicos de cada UC (Módulo 
I e II) 

SIDE (Página Individual de cada UC) 

Relatório Resumo dos Questionários Pedagógicos por UC (Módulo II) e por 
docente (Módulo III) 

SIDE (Página da Direção de Curso) 

Relatórios das Unidades Curriculares (RUC) SIDE (Página da Direção de Curso) 
Dossier de Monitorização do SIDE GESQUA 
Dossier do Sucesso Escolar GESQUA 
Atas de reuniões com Núcleos de Estudantes SIDE (Página da Direção de Curso) 
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Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos diplomados GESQUA 
Dossier do Observatório do Percurso Profissional: opinião dos stakeholders GESQUA 
DGEEC  
Dossier do Perfil dos Alunos Ingressados na UTAD GESQUA 
DGES  
Regulamentos Internos  
Relatórios de Avaliação Externa (RAE) GESQUA 
Planos de Melhoria do Curso (PMC) SIDE (Página Individual de cada Curso) 
Relatório de Monitorização do Plano de Melhoria do Curso (RMPM) SIDE (Página Individual de cada Curso) 

 
 

 


