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1 ENQUADRAMENTO 

Tendo como perspetiva a promoção de uma cultura de qualidade é fundamental canalizar os 

recursos para a melhoria contínua e qualidade dos serviços, pessoas, processos e meios 

envolventes, conduzindo à satisfação das partes interessadas.  

O presente relatório tem como objetivo analisar e refletir sobre o progresso e impacto do sistema 

de gestão e garantia da qualidade da UTAD, com aplicação, no ano letivo de 2019/2020, às 

ferramentas de avaliação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, e, no ano civil de 

2020, enquadrando as restantes vertentes. Excecionalmente inclui informações que reportam ao 

1º trimestre de 2021, relativas ao progresso de algumas fragilidades identificadas e de 

recomendações resultantes da auditoria ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade. 

Os anteriores relatórios de revisão podem ser consultados em: www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/. 

Ao longo deste documento, os textos com o símbolo apontam para ações de melhoria. 

2 BALANÇO | EVOLUÇÃO DO SISTEMA DA QUALIDADE 

Em março de 2020, devido à pandemia provocada pela disseminação do SARS-CoV-2, COVID-19, 

houve a necessidade de adoção de medidas e ações de contenção, designadamente a suspensão 

do regime presencial das atividades letivas e a suspensão do atendimento presencial nos serviços, 

tendo sido assegurado o processo de ensino-aprendizagem à distância e o funcionamento regular 

da atividade dos serviços mediante mecanismos de teletrabalho. Neste sentido, foi fulcral apoiar 

os estudantes, através da criação do programa UTAD+contigo (www.utad.pt/covid-

19/utadcontigo/), destinado a identificar os principais problemas dos estudantes: no âmbito 

económico, dos recursos informáticos e de comunicação, entre outros. Com a retoma do ensino 

presencial, a UTAD, no seu Plano de Contingência, procurou responder de forma ativa à 

Comunidade Académica. 

Em 2020, a Comissão de Acompanhamento da Qualidade, órgão de assessoria do Reitor, 

responsável pela coordenação e gestão do SIGQ, reuniu 12 vezes, tendo atuado essencialmente 

na monitorização das ações do Plano da Qualidade 2019, Relatório de revisão do SIGQ 2019, 

Plano da Qualidade 2020, Boletins da Qualidade, reflexão sobre o relatório preliminar da 

Comissão de Avaliação Externa (CAE) no âmbito da auditoria à certificação do SIGQ e respetiva 

pronúncia. 

Minutas das atas de reunião disponíveis na intranet. 

https://www.utad.pt/gesqua/inicio/sigq/
http://www.utad.pt/covid-19/utadcontigo/
http://www.utad.pt/covid-19/utadcontigo/
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Funidades%2Fqualidade%2FSIGQ%2FComiss%C3%A3o%20de%20Acompanhamento%20da%20Qualidade%5FAtas%2F2020&FolderCTID=0x01200070CE1C0EC8E15D439C34FDF8DF64CB29&View=%7b87AF41EA-C579-4BA8-8FB1-BB9B4AC6273C%7d&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
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A Comissão da Qualidade do Ensino e Presidentes dos Conselhos Pedagógicos reuniu 12 vezes, 

tendo abordado essencialmente assuntos relacionados com os instrumentos de avaliação da 

qualidade pedagógica.  

Minutas das atas de reunião disponíveis na intranet. 

2.1 CERTIFICAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

Em março de 2020, a A3ES enviou à UTAD o relatório preliminar elaborado pela CAE e resultante 

da auditoria ao SIGQ-UTAD, realizada em dezembro de 2019. Após a análise do documento, a 

UTAD decidiu apresentar pronúncia descrevendo um plano de ação para a implementação das 

recomendações. Em maio de 2020, após receção do relatório final, o Conselho de Administração 

da A3ES informou a UTAD da decisão de certificar condicionalmente o SIGQ-UTAD pelo período 

de 1 ano.  

Nenhuma das áreas de análise teve como resultado “desenvolvimento insuficiente”. Os serviços 

de apoio, sistema de informação, publicação de informação para as partes interessadas externas 

e de acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema obtiveram resultado 

“desenvolvimento parcial”. As outras vertentes foram apreciadas como em “desenvolvimento 

substancial”. 

A CAE destacou como principais pontos fortes do sistema: 

▪ Claro compromisso institucional com a promoção da qualidade e a melhoria contínua;  

▪ Forte envolvimento com a comunidade e compromisso com a região;  

▪ O sistema de planeamento estratégico e a monitorização do cumprimento de metas 

realizado nos Relatórios de Atividades Anuais;  

▪ O impacto no território da orientação estratégica das atividades de investigação e 

desenvolvimento.  

▪ Reconhecida disponibilidade dos docentes para acompanhamento dos estudantes. 

Como boas práticas, passíveis de difusão, a CAE realçou o compromisso com a ética ambiental e 

com a sustentabilidade ecológica, onde inclui, nomeadamente, a qualidade de vida no campus 

através do seu planeamento e ordenamento, a construção sustentável e a eficiência energética, 

a mobilidade e acessibilidades, o bem-estar e a segurança. A título de exemplo, cita-se: o 

documento de definição da Política de Sustentabilidade; o processo de Certificação Energética e 

Ambiental; a Comissão de Biossegurança e o Código de Boas Práticas de Biossegurança dirigido 

às diversas atividades desenvolvidas nas unidades e estruturas da Instituição. 

http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Funidades%2Fqualidade%2FSIGQ%2FComiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos%5FAtas%2F2020&FolderCTID=0x01200070CE1C0EC8E15D439C34FDF8DF64CB29&View=%7b87AF41EA-C579-4BA8-8FB1-BB9B4AC6273C%7d&InitialTabId=Ribbon%2EDocument&VisibilityContext=WSSTabPersistence
https://www.a3es.pt/sites/default/files/ASIGQ_19_0000002_asigq_2019_dec_apres_contr.pdf
https://www.a3es.pt/sites/default/files/ASIGQ_19_0000002_asigq_2019_aasigq.pdf
https://www.a3es.pt/sites/default/files/ASIGQ_19_0000002_asigq_2019_int_dec_ca.pdf
https://www.a3es.pt/sites/default/files/ASIGQ_19_0000002_asigq_2019_int_dec_ca.pdf
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Em www.utad.pt/universidade/ecocampus/ é possível visualizar a Política energética e ambiental 

da UTAD e os certificados de implementação do Sistema de Gestão de Energia pela NP | EN ISO 

50001:2019 e do Sistema de Gestão Ambiental pela NP|EN ISO 14001:2015. 

Em www.utad.pt/ods/ podem ser consultados os compromissos e os contributos da UTAD para a 

consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.  

 A CAE considerou que o SIGQ-UTAD apresentava algumas fragilidades. Neste seguimento, no 

Anexo I constam as recomendações da CAE para a melhoria do SIGQ-UTAD e o seu progresso  à 

data de abril de 2021. 

 

2.2 PLANO DA QUALIDADE  

A análise da execução do Plano da Qualidade 2020 (PQ2020) demonstrou: 3 ações por iniciar, 30 

em execução e 24 concluídas (Figura 1). As restantes 9 não foram realizadas. 

 

 
Figura 1. Execução das ações do Plano da Qualidade 2020 

 

 

Na Tabela 1 verifica-se o estado de execução das ações do PQ2020 distribuídas por área de 

análise.  

 

 

 

http://www.utad.pt/universidade/ecocampus/
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/Politica-Energe%CC%81tica-e-Ambiental.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/Politica-Energe%CC%81tica-e-Ambiental.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/cerificacao-energetica-UTAD-GE-0015.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/cerificacao-energetica-UTAD-GE-0015.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/certificacao-ambiental-UTAD-A-0747.pdf
http://www.utad.pt/ods/
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Tabela 1. Execução das ações do Plano da Qualidade 2020 por área de análise do SIGQ 

Área de análise Nº ações A iniciar 
Em 

execução 
Concluído 

Ação não 
realizada 

Definição e documentação da política 
institucional para a Garantia da Qualidade 

9 1 1 6 1 

Ensino-Aprendizagem 10 0 6 3 1 

Investigação e Desenvolvimento 4 0 0 1 3 

Colaboração Institucional e com a 
Comunidade 

4 0 3 0 1 

Políticas de Gestão do Pessoal 7 0 6 1 0 

Serviços de apoio 7 0 4 2 1 

Internacionalização 3 1 0 1 1 

Articulação entre o SIGQ e os Órgãos de 
Governação e Gestão da Instituição 

5 0 3 2 0 

Participação das Partes Interessadas 4 0 3 0 1 

Sistema de Informação 4 1 3 0 0 

Publicação de Informação relevante para 
as Partes Interessadas 

3 0 1 2 0 

Acompanhamento, Avaliação e Melhoria 
Contínua do Sistema de Garantia da 
Qualidade 

6 0 0 6 0 

O estado de cada ação consta no Anexo II. 

Para auxiliar a monitorização do PQ2020 foi pedido aos responsáveis uma reflexão sobre as ações 

implementadas, em curso ou concluídas.  Não se tendo obtido o resultado global pretendido, 

salientam-se as reflexões seguintes: 

▪ Fraca consolidação e sistematização dos mecanismos, procedimentos e instrumentos de 

planeamento, monitorização e acompanhamento do SIGQ; 

▪ Procedimentos débeis no retorno da informação; 

▪ Frágil planeamento e implementação das ações de melhoria identificadas; 

▪ Condicionamentos devido à situação de pandemia; 

▪ Carência de recursos humanos para realizar as tarefas inerentes ao SIGQ. 

O balanço final relativo ao PQ2020 suscita algumas reflexões, nomeadamente a 

possibilidade de se reformular o Plano da Qualidade, transformando-o num documento: 

▪ estratégico com objetivos, metas e indicadores;  

▪ complementar na formalização de instrumentos, mecanismos e procedimentos utilizados 

no planeamento, execução, monitorização e atuação das diversas atividades; 

▪ alinhado com outros planos da UTAD. 
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3 DESEMPENHO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA 

QUALIDADE | SiGQ 

3.1 PLANEAMENTO ESTRATÉGICO | QUALIDADE  

O Plano Estratégico 2017-2021 entrou na sua fase final no ano em questão, estando previsto um 

novo ciclo em 2021. 

Alinhados com o Plano Estratégico, e relacionados entre si, foram elaborados os seguintes 

documentos: 

▪ Relatório de Atividades 2019 

▪ Relatório e Contas Consolidado 2019 

▪ Plano da Qualidade 2020:  em articulação com os objetivos do Plano Estratégico da UTAD e 

com os referenciais para os Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de 

Ensino Superior, este documento detalha as ações concretas que estavam em curso ou que 

seriam implementadas, monitorizando o seu estado de execução, definindo as respetivas 

datas para conclusão e os responsáveis pela coordenação e execução de cada uma destas 

ações. 

▪ Relatório de Revisão do SIGQ 2019: descreve a evolução dos diversos mecanismos e 

instrumentos utilizados na verificação do desempenho e analisa o cumprimento das ações 

de melhoria previstas, com aplicação no ano letivo de 2018/2019, relativamente às 

ferramentas de avaliação da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, e no ano civil 

de 2019 relativamente às restantes vertentes. 

▪ Plano de Atividades 2021: sintetiza as principais atividades e projetos a desenvolver, em 

sintonia com os compromissos assumidos no Plano Estratégico da UTAD 2017-2021, sob o 

lema “Uma Eco-universidade para Futuro”, enquadrando as atividades propostas com os 

eixos e objetivos estratégicos estabelecidos nesse mesmo Plano, estabelecendo as metas a 

atingir, e responsabilidades, embora fortemente condicionado pela conjuntura externa e 

interna de incerteza do período atual. 

Com o objetivo de melhorar a comunicação e disseminação do Sistema da Qualidade, em 2020 

foram elaborados com periodicidade trimestral 4 Boletins da Qualidade: 

▪ 4ª Edição | janeiro 2020: informação sobre a auditoria realizada ao SIGQ-UTAD, destacando 

o Ciclo de Avaliação da Qualidade Pedagógica e respetivos instrumentos; 

https://www.utad.pt/wp-content/uploads/plano-estrategico-2017-21_versao_web.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/relatorio-atividades-2019-final.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/26/2020/11/Relat_Contas_Consolidadas_2019.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Plano-da-Qualidade-2020-1.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Revis%C3%A3o-SIGQ_2019.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2021/01/plano_atividades_2021.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/01/boletim_qualidade_janeiro_2020_web.pdf
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▪ 5ª Edição | abril 2020: comunicação sobre o relatório preliminar da auditoria ao SIGQ-UTAD, 

realçando os pontos fortes identificados pela CAE, bem como os exemplos de boas práticas; 

▪ 6ª Edição | junho 2020:  deu-se conhecimento à Academia da decisão final da CAE e 

respetivas condições; foi divulgado o Plano da Qualidade 2020; 

▪ 7ª Edição | outubro 2020: divulgaram-se os resultados globais dos Questionários 

Pedagógicos 2019/2020; reforçou-se o convite à Academia para a leitura de documentos 

importantes relacionados com o processo ensino-aprendizagem.  

Os Boletins da Qualidade são enviados por e-mail à Academia, ficando disponíveis na página da 

UTAD. 

De forma estratégica, a UTAD decidiu alinhar os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade 

emanado pela implementação da NP EN ISO 9001:2015 aos referenciais do Sistema Interno de 

Garantia da Qualidade (SIGQ) da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), 

resultando num sistema de gestão e garantia da qualidade fortalecido por processos, 

procedimentos e atividades integrados que concretizam funcionalmente a Política da Qualidade. 

Em termos de garantia da qualidade, é intuito deste Sistema acompanhar e agregar a 

implementação de normas, exigências e orientações nas suas diversas formas nas várias áreas de 

missão institucional. 

No âmbito da reestruturação orgânica e funcional da UTAD, e para apoiar diretamente esta 

missão, foi criado o Gabinete de Planeamento, Avaliação e Melhoria (GPAM) que exerce as suas 

competências nos domínios dos Estudos, do Planeamento e Avaliação, da Acreditação e 

Certificação Institucional, designadamente no apoio à definição e implementação de estratégias, 

no planeamento estratégico e operacional e sua monitorização, na definição de objetivos, metas, 

métricas e recursos associados, na análise, acompanhamento e elaboração de estudos e 

previsões, e nos processos de avaliação institucional (Despacho nº 12256/2020, publicado no 

Diário da República nº 243/2020, Série II de 2020-12-16). Sob coordenação da Pró-Reitoria para 

a área da Qualidade, este gabinete compreende: 

▪ Núcleo de Planeamento; 

▪ Núcleo de Avaliação e Acreditação; 

▪ Núcleo de Estudos e Informação. 

Em harmonia com a reestruturação orgânica e funcional e com o alinhamento dos requisitos da 

ISO 9001 aos referenciais do SIGQ, iniciaram-se os trabalhos de integração da Qualidade. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/04/boletim-qualidade-abril-2020-web.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/Boletim_Qualidade_junho_2020.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Boletim-da-Qualidade_outubro_2020.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/151322809/details/maximized
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Face ao impacto da pandemia, e tendo em consideração as contingências resultantes do estado 

de emergência do País, a UTAD preparou e implementou procedimentos, boas práticas e 

orientações disponíveis em www.utad.pt/covid-19/.  

3.2 ENSINO-APRENDIZAGEM  

Nesta dimensão mantiveram-se os instrumentos de registo de informação e de auscultação às 

Partes Interessadas, com consequente análise e reflexão. No âmbito do ensino a distância 

incutido pela pandemia COVID-19, foram aplicados 2 novos questionários.  

Os relatórios produzidos são disponibilizados publicamente na página institucional e enviados aos 

órgãos de gestão, no sentido de serem desencadeadas iniciativas e ações decorrentes dos 

resultados.   

3.2.1 CICLO DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE PEDAGÓGICA 

3.2.1.1 QUESTIONÁRIO PEDAGÓGICO | QP 

No final de cada semestre do ano letivo de 2019/2020, os estudantes a frequentar Licenciaturas, 

Mestrados, Doutoramentos e Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) foram convidados 

a responder a um questionário sobre o funcionamento das UC que frequentaram e sobre os 

docentes que as lecionaram. No questionário aplicado no 2º semestre algumas das questões 

foram adaptadas tendo em consideração a adoção do ensino a distância.  

Os Questionários Pedagógicos têm como objetivo aferir a perceção dos estudantes sobre a 

qualidade do ensino-aprendizagem contribuindo para a melhoria contínua. Os resultados obtidos 

permitem: 

▪ A participação ativa dos estudantes na melhoria contínua do processo de Ensino-

Aprendizagem da UTAD;  

▪ Reconhecer e valorizar os docentes com resultado “excelente”; 

▪ Analisar e refletir sobre o funcionamento dos Cursos pelas Comissões de Curso, Comissões 

de Análise de Curso e Núcleos de estudantes;  

▪ Analisar e refletir sobre os resultados globais dos Cursos de cada Escola pelo respetivo 

Conselho Pedagógico; 

▪ Identificar e resolver situações de UC com o resultado inadequado. 

 

A Tabela 2 mostra os resultados dos questionários pedagógicos sobre a avaliação das Unidades 

Curriculares no ano letivo de 2019/2020. 

http://www.utad.pt/covid-19/
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Tabela 2. Avaliação das Unidades Curriculares (2019/2020) 

semestre Escola 

Aluno/ UC Avaliação da UC 

Nº de 
inscritos 
nas UC 

Nº de 
respostas 
tratadas 

Amostrag
em 

nº UC 
tratad

as 

Amostragem 
insuficiente 

Crítica Médio Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º 

ECAV 6291 1132 18% 162 1 1% 4 2% 151 93% 6 4% 

ECHS 9359 1960 21% 286 11 4% 6 2% 269 94% 0 0% 

ECT 5770 1181 20% 174 13 7% 5 3% 156 90% 0 0% 

ECVA 7778 1812 23% 270 14 5% 10 4% 235 87% 11 4% 

ESS 2685 469 17% 67 0 0%  0% 67 100% 0 0% 

 Total  31883 6554 21% 959 39 4% 25 3% 878 92% 17 2% 

2º ECAV 6940 1430 21% 188 16 9% 21 11% 129 69% 22 12% 

 ECHS 9834 2557 26% 331 21 6% 11 3% 246 74% 53 16% 

 ECT 6394 1475 23% 197 33 17% 24 12% 124 63% 16 8% 

 ECVA 7921 2030 26% 263 18 7% 9 3% 193 73% 43 16% 

 ESS 2102 323 15% 42 5 12% 1 2% 33 79% 3 7% 

 Total 33191 7815 24% 1021 93 9% 66 6% 725 71% 137 13% 

Ano letivo 65074 14369 22% 1980 132 7% 91 5% 1603 81% 154 8% 

 

A Tabela 3 mostra os resultados dos questionários pedagógicos sobre a avaliação dos docentes 

no ano letivo de 2019/2020. 

Tabela 3. Avaliação dos docentes (2019/2020) 

semestre Escola 

Aluno/docente/curso/UC Avaliação dos docentes 

Nº de 
inscritos 
nas UC 

Nº de 
respostas 
tratadas 

Amostragem 
nº UC 

tratadas 

Amostragem 
insuficiente 

Crítica Médio Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1ª 

ECAV 13074 2129 16% 313 11 4% 13 4% 150 48% 139 44% 

ECHS 9505 2031 21% 295 23 8% 8 3% 154 52% 110 37% 

ECT 12712 2216 17% 334 37 11% 14 4% 170 51% 113 34% 

ECVA 13342 3142 24% 455 28 6% 15 3% 218 48% 194 43% 

ESS 10466 1235 12% 181 24 13% 7 4% 84 46% 66 36% 

Total 59099 10753 18% 1578 123 8% 57 4% 776 49% 622 39% 

2º 

ECAV 13141 1809 14% 259 21 8% 21 8% 115 44% 102 39% 

ECHS 10874 2527 23% 381 51 13% 11 3% 167 44% 152 40% 

ECT 16150 2683 17% 414 105 25% 36 9% 167 40% 106 26% 

ECVA 13937 2782 20% 400 33 8% 18 5% 201 50% 148 37% 

ESS 19447 1703 9% 251 148 59% 3 1% 62 25% 38 15% 

Total 73549 11504 16% 1705 358 21% 89 5% 712 42% 546 32% 

Ano letivo 132648 22257 17% 3283 481 15% 146 4% 1488 45% 1168 36% 
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Os resultados globais estão publicitados em: www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-

relatorios/questionario-pedagogico/. 

Os resultados (por Curso e UC) sobre a avaliação da UC encontram-se disponíveis em: 1º Semestre 

e 2º Semestre. 

Os resultados detalhados sobre a avaliação dos docentes foram enviados individualmente a cada 

docente; em conjunto e por curso aos respetivos Diretores de Curso; em conjunto por Escola, aos 

Presidentes dos Conselhos Pedagógicos e Presidentes de Escola. 

 

Como já indicado, no ano letivo 2020/2021 os estudantes serão convidados a responder ao QP 

através de uma nova plataforma informática; o novo QP é constituído por vinte e nove questões, 

distribuídas pelas seguintes dimensões:  

▪ Unidade Curricular: Apreciação e Clareza: (1.1; 1.2; 1.5); Avaliação (1.6; 1.7; 1.8); 

Dificuldade (1.3); Ajuda (1.4) - (Oito questões); 

▪ Docência: Promoção da autonomia (2.3); consistência e ajuda (2.6); estrutura (2.1); 

comunicação e relação (2.2; 2.4); avaliação (2.5; 2.7) - (Sete questões); 

▪ Estudante: Motivação (3.1); pré-requisitos (3.2); autonomia (3.3; 3.4); responsabilidade 

(3.5; 3.6); Avaliação (3.7) - (Sete questões); 

▪ Recursos disponibilizados pela Escola/UTAD: Condições gerais (4.1; 4.2); Quantidade e 

qualidade (4.3; 4.4), disponibilidade (4.5); qualidade e funcionalidade (4.6; 4,7) - (Sete 

questões). 

Em cada dimensão do questionário o estudante responderá a cada questão atribuindo a 

classificação numa escala de 1 a 5, em número inteiro, em que 1 corresponde a “Muito baixo”, 2 

a “Baixo”, 3 a “Médio”, 4 a “Elevado” e 5 a “Muito elevado”.  

A estas dimensões acresce uma pergunta aberta na qual o estudante pode apresentar sugestões 

de melhoria do ponto de vista da docência, da organização e funcionamento da Unidade 

Curricular e dos recursos disponibilizados.  

Os resultados dos questionários serão tratados para cada uma das suas dimensões, numa escala 

de Inadequado, Suficiente, Bom, Muito Bom e Excelente de acordo com os critérios de 

elegibilidade e de exclusão definidos. 

 

http://www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/questionario-pedagogico/
http://www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/questionario-pedagogico/
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/QUESTIONARIOS%20PEDAGOGICOS/2019_2020_UC_1%C2%BAS/Inqueritos%20Pedag%C3%B3gicos%202019_2020%201%C2%BA%20semestre%20UC.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/QUESTIONARIOS%20PEDAGOGICOS/2019_2020_UC_2%C2%BAS/Inqueritos%20Pedag%C3%B3gicos%202019_2020%202%C2%BA%20semestre%20UC.pdf
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Sendo uma plataforma nova com novos critérios de elegibilidade, será necessária uma 

análise e reflexão mais delicada e diligente durante o preenchimento e sobre os resultados 

obtidos. 

Verifica-se a necessidade de se continuarem os trabalhos de adequação dos Questionários 

Pedagógicos para os 3º ciclos e UC específicas "Tese", "Dissertação", "Projeto, "Estágio" e 

"Ensino Clínico em…". 

 

3.2.1.2 RELATÓRIO DA UNIDADE CURRICULAR | RUC E RELATÓRIO ANUAL DE CURSO | RAC  

Relativamente ao ano letivo 2019/2020, e no cumprimento do disposto no Regulamento 

Pedagógico e no Regulamento da Avaliação da Qualidade Pedagógica, foram concretizadas as 

seguintes tarefas:  

▪ No final de cada semestre, os regentes das UC preencheram os respetivos Relatórios das 

Unidades Curriculares (RUC) em campus.utad.pt/ruc; 

▪ Os Diretores de Curso preencheram os Relatórios Anuais de Curso (RAC) em 

campus.utad.pt/rac. 

Os dados dos RUC foram exportados em 20-11-2020, com atualização a 03-12-2020. Os dados 

dos RAC foram exportados em 12-01-2021. Em ambas as bases de dados foram aplicados critérios 

de modo a validar a amostragem final. 

A Tabela 4 mostra os resultados globais de preenchimento dos RUC e RAC. 

Tabela 4. Resultados globais de preenchimento dos RUC e RAC (2019/2020). 

Estado 

RUC RAC 

Nº de UC % de UC Nº de cursos % de cursos 

Completos1 1849* 90,7% 88 89,8% 

Incompletos2 11 0,5% 3 3,1% 

Vazios3 179 8,8% 7 7,1% 

1relatórios acedidos, preenchidos e submetidos; 2relatórios sem conteúdos; 3relatórios que foram 

acedidos, gravados, mas não submetidos. 

 * Dos 1849 RUC considerados completos e válidos, obtiveram-se os resultados listados nas 

tabelas abaixo nos campos de resposta fechada. 

 

https://www.campus.utad.pt/ruc
https://www.campus.utad.pt/rac
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Tabela 5. Funcionamento da UC (% de UC) 

Questão Sim Não 
Não 

aplicável 

O programa/objetivos da UC foi cumprido? 94,2% 4,1% 1,7% 

Existe articulação entre o programa teórico e prático? 90,4% 0,5% 9,1% 

Existe articulação do programa com o de outras UC? 85,3% 3,4% 11,3% 

Os métodos de avaliação utilizados foram os mais adequados? 93,5% 5,4% 1,1% 

 O funcionamento da UC decorreu de forma normal? 73,3% 24,7% 2,0% 

 

Tabela 6. Adequabilidade no funcionamento da UC (% de UC) 

Fatores 
Não 

adequado 
Adequado 

Muito 

adequado 

Não 

aplicável 

Número de alunos por turma 10,6% 61,5% 24,1% 3,8% 

Carga horária semanal da UC 5,5% 66,8% 25,5% 2,2% 

Dia da semana/horário 3,8% 68,7% 24,0% 3,6% 
 

Tabela 7. Classificação dos recursos disponibilizados pela Escola/UTAD para o funcionamento da UC (% de UC) 

Recursos Insatisfatório 
Pouco 

satisfatório 
Satisfatório 

Muito 

satisfatório 

Não 

aplicável 

 Salas de aula 3,2% 7,5% 58,2% 17,5% 13,6% 

Laboratórios 2,9% 5,4% 25,9% 7,1% 58,7% 

Material de apoio às aulas 4,1% 6,9% 52,9% 24,2% 11,8% 

Material bibliográfico 3,0% 6,5% 52,3% 28,7% 9,5% 

Pessoal técnico 2,5% 2,8% 30,8% 19,8% 44,1% 

Rede wireless 7,0% 14,9% 49,2% 17,1% 11,8% 

 SIDE 2,7% 11,2% 59,4% 24,7% 1,9% 

 

Tabela 8. Classificação, em termos gerais, dos estudantes da UC (% de UC) 

Fatores 
Muito 

baixa 
Baixa Média Elevada 

Muito 

elevada 

Não 

aplicável 

Preparação anterior para o 

acompanhamento da UC 
3,4% 8,9% 61,5% 17,0% 4,3% 4,9% 

Participação nas aulas 1,6% 7,0% 39,5% 37,4% 11,7% 2,8% 

Assiduidade às aulas 1,1% 3,8% 30,8% 43,6% 16,7% 3,8% 

Sentido crítico  2,7% 8,9% 55,4% 24,7% 6,7% 1,6% 

Procura de esclarecimento de dúvidas 2,8% 10,2% 44,1% 30,9% 10,5% 1,5% 

Motivação/interesse pela aprendizagem 1,9% 5,5% 38,4% 39,3% 13,9% 1,0% 

Qualidade dos elementos de avaliação 

apresentados 
0,4% 2,3% 42,3% 42,0% 10,7% 2,3% 

 

No âmbito dos RUC e RAC do ano letivo 2019/2020, elaboraram-se ainda: 
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▪ documentos individualizados por Escolas e partilhados com os Presidentes das Escolas e com 

os respetivos Presidentes dos Conselhos Pedagógicos. Além de indicadores, neles constam as 

várias situações anómalas reportadas e detetadas; 

▪ documento interno identificando situações irregulares e procurando encontrar soluções. 

 

De um modo abrangente, as principais dificuldades percecionadas em relação ao preenchimento 

dos RUC e dos RAC foram as seguintes: 

▪ Dificuldade em encontrar a informação para os campos solicitados; 

▪ Dificuldade de preenchimento dentro dos prazos inicialmente estipulados; 

▪ Dificuldades (pontuais) de acesso às referidas plataformas. 

 

Como resultado do acompanhamento e apreciação do preenchimento dos RUC e RAC, apresenta-

se a seguinte análise: 

Pontos Fortes Pontos Fracos 

▪ Empenho e compromisso por parte dos 
docentes; 

▪ Elevada adesão ao preenchimento; 
▪ Procura de esclarecimento. 

▪ Recalendarização sucessiva dos prazos de 
preenchimento; 

▪ Informação dispersa; 
▪ Ciclos de Estudos e de UC não ativos na 

plataforma. 

 

Esta análise permite verificar e afirmar a necessidade de revisão das ferramentas RUC e 

RAC e dos procedimentos que lhes estão associados, desde a origem dos dados até ao seu 

preenchimento, em concordância com as recomendações da CAE.  

Sugestões de melhoria em relação ao preenchimento dos RUC e dos RAC: 

▪ Procedimentos mais claros que esclareçam os docentes relativamente às informações 

solicitadas e o que fazer em situações específicas; 

▪ Mecanismos que permitam uma melhor articulação entre as diversas plataformas; 

▪ Campos com preenchimento automático; 

▪ Resultados agrupados por curso; 

▪ Estabelecimento de prazos de preenchimento mais rigorosos. 

 

http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/RUC_RAC/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fsites%2Funidades%2Fqualidade%2FRUC%5FRAC%2FRUC%5FRAC%5F2019%5F2020&FolderCTID=0x01200047DB33989A4C7F4E81723BB68B5A51BD&View=%7b7A65F111-24FD-44B8-8C80-76A0C6CFAB71%7d
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3.2.1.3 AÇÕES DE MELHORIA 

Finalizado o ponto anterior, em cada uma das Escolas foi avaliado o estado de execução das ações 

de melhoria definidas no ano letivo anterior. Após esta análise e face às necessidades verificadas 

no ano letivo de 2019/2020, foram identificadas ações de melhoria a implementar durante o ano 

letivo de 2020/2021. 

 

3.2.1.4 MONITORIZAÇÃO DO SIDE 2019/2020 

Foram produzidos os Relatórios de Monitorização da informação disponibilizada no SIDE relativos 

ao 1º Semestre e ao 2º Semestre.  

3.2.2 CARACTERIZAÇÃO DOS NOVOS ESTUDANTES 

3.2.2.1 QUESTIONÁRIO AOS ALUNOS INGRESSADOS 1º ANO / 1ª VEZ 

Foi realizado um questionário a todos os estudantes que ingressaram, através do Concurso 

Nacional de Acesso ao Ensino Superior, no ano letivo 2019/2020 num 1º Ciclo de Estudos. 

Este questionário tem o objetivo de analisar o perfil dos estudantes: características 

socioeconómicas, percurso escolar anterior, expectativas e motivações na escolha do curso, 

entre outros. 

O relatório PERFIL DOS ALUNOS INGRESSADOS NA UTAD 2019/2020 pode ser consultado na 

página institucional.  

3.2.3 PROMOÇÃO DO SUCESSO ESCOLAR E PREVENÇÃO DO ABANDONO  

3.2.3.1 QUESTIONÁRIO AOS ESTUDANTES EM SITUAÇÃO DE ABANDONO 

O Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) tem um 

papel essencial no acompanhamento, prevenção e monitorização das situações de abandono, e 

ainda na promoção de estratégias de sucesso académico, tendo como objetivos específicos: 

monitorizar o abandono académico, acompanhar os estudantes, mobilizar docentes e 

funcionários e melhorar a oferta formativa. 

O modelo de ação do OPAPSE tem duas vertentes: o da Investigação (construção e análise de 

indicadores de abandono académico na UTAD) e o da Intervenção (aplicação de estratégias de 

apoio a estudantes, e reversão de situações de abandono), ambas assentes em três princípios 

essenciais: sinalizar, encaminhar e acompanhar. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/06/relatorio-monitorizacao-side-1-Semestre-2019-20.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Relat%C3%B3rio-de-Monitoriza%C3%A7%C3%A3o-SIDE-2%C2%BA-Semestre-2019_2020.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/09/Perfil-dos-Alunos-Ingressados-em-2019_20.pdf
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O relatório ABANDONO ACADÉMICO NA UNIVERSIDADE DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO 

2019/2020 pode ser consultado na página institucional. Neste relatório são identificados os 

indicadores de abandono face ao número de estudantes inscritos na UTAD, assinalando-se, 

devidamente, a distinção entre anulações de matrícula e não renovações.  

Numa segunda fase são apresentados os dados relativos às causas do Abandono Académico dos 

estudantes da UTAD. Estes foram obtidos através de um questionário online aplicado aos 

estudantes em situação de abandono (anulação de matrícula e não renovação da matrícula) no 

ano letivo 2019/2020, e cujas 47 questões são agrupadas do seguinte modo: Caracterização do 

perfil; Causas do abandono escolar; Procura de apoio; Situação atual do estudante; Percurso após 

a saída da UTAD – Abandono Académico e avaliação da decisão; Percurso na UTAD; Acesso ao 

Ensino Superior e Caracterização do contexto familiar. 

 

3.2.3.2 A OPINIÃO DOS TUTORES E DOS TUTORANDOS 

Para monitorizar a execução do Programa de Tutoria (PT-UTAD), em 2019/2020 foram 

construídos e aplicados dois questionários, um dirigido aos tutores e outro aos tutorandos, com 

o objetivo principal de se perceber os benefícios do programa para os participantes e, ao mesmo 

tempo, entender as principais dificuldades sentidas por estes na sua execução. A informação 

recolhida visou a melhoria contínua do programa.  

No que diz respeito ao questionário dirigido aos tutores, este teve como objetivo explorar a sua 

perceção acerca do programa e sobre o seu papel enquanto tutores. O questionário centrou-se 

em questões relacionadas com as dificuldades sentidas pelo tutor na relação com os tutorandos, 

com os problemas apresentados pelos estudantes e na identificação dos pontos positivos e 

contributos do Programa Tutoria. O questionário aplicado aos tutorandos centrou-se em 

questões que permitissem perceber a sua relação com o tutor, os pontos positivos que os 

estudantes reconheciam no programa e compreender qual a sua intenção de continuação no PT-

UTAD. 

Na generalidade, os estudantes que responderam ao questionário valorizaram o Programa em 

várias dimensões, sublinhando a relevância do mesmo na sua motivação e melhor integração no 

curso. 

Relativamente à satisfação da participação e intenção de continuidade no Programa, obtiveram-

se os resultados que constam na Figura 2. Avaliação do PT-UTAD (%) e na Figura 3. Continuidade 

no PT-UTAD (%). 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Relat%C3%B3rio-Abandono-2019_2020.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Relat%C3%B3rio-Abandono-2019_2020.pdf
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Figura 2. Avaliação do PT-UTAD (%) 

 

Figura 3. Continuidade no PT-UTAD (%) 

 

O relatório PROGRAMA DE TUTORIA: PERSPETIVA DOS TUTORES E DOS TUTORANDOS pode ser 

consultado na página institucional. 

 

3.2.3.3 AVALIAR O PROGRAMA MENTORIA | MENTORES E MENTORANDOS 

O Programa de Mentoria da UTAD foi reintroduzido no ano letivo 2019/20, depois de ter 

funcionado no período entre 2015/16. Este programa visa o acompanhamento e a integração dos 

novos estudantes (mentorandos) através de colegas já integrados na vida académica (mentores). 

Os 117 mentores distribuídos pelos cursos das 5 Escolas da UTAD prestaram apoio aos novos 

estudantes na transição do ensino secundário para o ensino superior, ajudando-os, 

nomeadamente, a conhecer a Universidade e os diferentes espaços, divulgando os diferentes 

apoios disponíveis e esclarecendo questões relacionadas com o Curso, bolsas, entre outros.  

O funcionamento do Programa de Mentoria foi avaliado através de questionários aplicados aos 

mentores e aos mentorandos; os resultados revelam que 79% dos mentores pretendem 

candidatar-se novamente e que 80% dos mentorandos pretendem ser mentores. 

 O Relatório do Programa de Mentoria 2019-2020 pode ser consultado na página institucional. 

 

43%

39%

12%

3%
2%

Excelente Muito bom Bom

Suficiente Mau

78%

22%

Sim Não

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/12/Relatorio-Tutoria_19_20.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Relat%C3%B3rio-Mentoria.pdf
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3.2.3.4 SUCESSO ESCOLAR 

O Relatório do Sucesso Escolar 2019/2020 permite observar as taxas de aprovação de avaliados 

e avaliáveis, distribuídas pelos Cursos de 1º e 2º Ciclos, de Mestrado Integrado e CTeSP. 

 

3.2.3.5 FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DE DOCENTES E TERTÚLIAS PEDAGÓGICAS 

Foi realizada a análise dos questionários de satisfação dos formandos relativamente às 

Formações Pedagógico-Didáticas 2017-2019, promovidas pela Pró-Reitoria para a área da 

Qualidade, com a colaboração do Grupo de Melhoria do Ensino Aprendizagem.  

Em 2020, decorreu o IV Plano de Formação para docentes: 

▪ Competências de Comunicação no Ensino Superior; 

▪ Desafios e pontos de viragem na orientação de teses de doutoramento;  

▪ Dos objetivos de aprendizagem ao preenchimento da FUC; 

▪ Elaborar desenhos/esquemas/mapas para fins didáticos, e construir Resumos Gráficos para 

publicação de artigos científicos - usando o PowerPoint e Gimp2; 

▪ E-learning: técnicas audiovisuais; 

▪ Estratégias Eficazes de Ensino para Turmas Grandes; 

▪ Estratégias, Experiências e Boas Práticas de Internacionalização das Universidades – III Dia 

de Reflexão e Formação sobre Internacionalização; 

▪ Moodle e as suas funcionalidades;  

▪ Mudar a abordagem de ensino: transformar as tarefas propostas aos alunos; 

▪ Planificar e Avaliar: algumas orientações didáticas; 

▪ Programa Informático para Gestão de Citações e de Referências Bibliográficas – EndNote, 

para Windows; 

▪ Soft-Skills de Comunicação Pedagógica; 

▪ Sustentabilidade ambiente, desperdício e inovação; 

▪ Técnica fotográfica e Tratamento Digital de Imagem, para o Ensino e para a Publicação de 

Artigos Científicos. 

 

Tertúlias Pedagógicas 

Com vista a contribuir para a melhoria da qualidade da formação de docentes, através da partilha 

e divulgação de experiências e boas práticas pedagógicas, teve início, no ano letivo de 2019/2020, 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Relat%C3%B3rio_Sucesso_Escolar_2019_2020.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/12/Forma%C3%A7%C3%A3o-Pedag%C3%B3gica-17_19-MEA.pdf
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um ciclo de encontros, “Tertúlias Pedagógicas”, procurando dialogar em torno de temas 

previamente anunciados: 

▪ Tertúlia de Outono - 30 de outubro de 2019 

Foram debatidos os temas: Como reconhecer, medir e melhorar a qualidade do ensino; quais 

os desafios/obstáculos para um ensino de qualidade. 

▪ Tertúlia de Inverno - 4 de março de 2020 

O tema escolhido foi: Como motivar os estudantes. No encontro partilharam-se algumas 

estratégias para potenciar o envolvimento e interesse dos estudantes pela unidade curricular 

e /ou curso.  

▪ Tertúlia de Primavera - 27 de maio de 2020 

O tema escolhido: Partilha de experiências em tempos de Ensino a Distância. Nesta Tertúlia 

foram debatidas questões relacionadas com o Enino a Distância: O que mudou? Os 

estudantes estão a aprender o que era expectável? 

▪ Tertúlia de Outono - 23 de novembro de 2020 

O tema escolhido: Ser Professor em plena pandemia: Partilha de práticas pedagógicas. Neste 

encontro foram debatidas algumas das dificuldades e oportunidades colocadas pelo ensino 

online, bem como a dificuldade na construção da relação e da empatia com os estudantes. 

Jornadas Interinstitucionais de Desenvolvimento Pedagógico 

As universidades do Minho e de Aveiro organizaram a iniciativa “Jornadas Interinstitucionais de 

Desenvolvimento Pedagógico”. Na 1ª Edição, a UTAD participou com os temas: “Autorregulação 

das Aprendizagens no Ensino Online: Desafios e estratégias” e “Como envolver os docentes e os 

alunos num questionamento que promova o pensamento crítico”. Na 2ª Edição realizada em 

novembro de 2020, a UTAD participou com as seguintes formações “Autorregulação das 

Aprendizagens no Ensino Online: Desafios e estratégias” e “Planificar e avaliar: algumas 

orientações didáticas”. 
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3.2.3.6 PROGRAMA DE SOFT-SKILLS 

Como complemento ao conhecimento e competências científicas e técnicas, os estudantes 

podem participar no Programa de Soft-Skills, valorizando, assim, as suas competências pessoais. 

Em 2020, finalizou-se a 6ª edição do Programa de Soft-Skills (coincidente com o ano letivo de 

2019/2020). Este programa resultou da avaliação da edição anterior, através dos inputs recebidos 

pelos estudantes e das propostas de melhoria delineadas. Esta edição contou as seguintes ações: 

▪ Apresentação do Programa & Team Building;  

▪ Biodança - criatividade & adaptabilidade;  

▪ Gestão de equipas, conflitos e liderança;  

▪ Peer-coaching: alta performance de equipas de trabalho;  

▪ Voluntariado - bolsa de voluntariado da UTAD;  

▪ Inteligência emocional - gerir o stress e regular as emoções;  

▪ Práticas de dicção e apresentação;  

▪ Técnicas de relaxamento e gestão do stress;  

▪ Mindfulness;  

▪ Ferramentas da criatividade; 

▪ Bootcamp de competências (CV & entrevista). 

No final deste programa foi realizado um inquérito, tendo respondido 32 participantes (52 % dos 

inscritos). O inquérito é constituído por 3 grandes partes:  

1 – Avaliação das ações do Plano quanto ao “Tema”; “Formador” e “Tempo”;  

2 – Avaliação da organização e execução do Plano: “Organização”; “Espaços”; “Temas”; 

“Duração”; “Calendário” e “Custos”;  

3 – Avaliação da satisfação do Plano e recomendações futuras. 

 

Em 2020, teve início a 7ª Edição do Programa de Soft-Skills (alinhada com o ano letivo de 

2020/2021). 

 

 

 

 

 

https://www.utad.pt/gform/wp-content/uploads/sites/25/2020/10/Programa-soft-skills-1.pdf
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3.2.4 AUSCULTAÇÃO AOS DIPLOMADOS E EMPRESAS 

3.2.4.1 A OPINIÃO DOS DIPLOMADOS 

Este estudo foi realizado no âmbito do Observatório do Percurso Profissional dos Diplomados da 

UTAD e teve como objetivo avaliar o impacto dos cursos ministrados pela UTAD no âmbito da 

inserção dos seus diplomados no mercado de trabalho, respetivo percurso profissional e situação 

atual.  

A recolha da informação foi feita através da aplicação de um questionário enviado aos 

Diplomados de 2017/18. 

Estes indicadores são relevantes para melhorar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem 

e na adequação da oferta educativa da UTAD. 

Do estudo realizado, destacam-se os seguintes aspetos:  

▪ Os Diplomados da UTAD destacam a “Qualidade Pedagógica e Científica” e a “Formação 

Teórica” como principais motivos de satisfação relativamente aos Cursos frequentados;  

▪ Dos 625 diplomados, 28% começou a trabalhar antes de perfazer um ano após a 

conclusão da licenciatura/mestrado integrado;  

▪ Relativamente ao 2º Ciclo, 19% já se encontrava no mercado de trabalho antes de 

terminar o Ciclo de Estudos;  

▪ Quando questionados sobre os fatores que consideram como mais relevantes para a 

obtenção de emprego, os Diplomados destacam: a experiência profissional e a formação 

prática na área de estudos;  

▪ A questão financeira é apontada como uma das razões para a não frequência do 2º ciclo. 

 

Neste estudo foi avaliado o grau de satisfação dos antigos estudantes sobre os Serviços da UTAD. 

A grelha de análise baseou-se na seguinte escala:  1 corresponde a insatisfatório, 2 a satisfatório, 

3 a bom e 4 a muito bom (Figura 4). 
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Figura 4. Média do grau de satisfação dos Serviços da UTAD 

 

O relatório referente ao OBSERVATÓRIO DO PERCURSO PROFISSIONAL OPINIÃO DOS 

DIPLOMADOS 2020 pode ser consultado na página institucional. 

3.2.5 ENSINO A DISTÂNCIA | EAD 

Na sequência da pandemia, a UTAD preparou e implementou o Ensino a Distância (EaD), adaptou 

o calendário escolar do 2º semestre de 2019/2020, suspendeu as aulas presenciais, organizou 

uma época especial em setembro, alterou as datas para entrega de teses/dissertações/relatórios, 

criou regulamentos e meios que permitiram a realização de provas públicas através de 

videoconferências e reorganizou o calendário das fases de ingresso para candidaturas de 2º ciclo 

e 3º ciclo.  

As aulas a distância iniciaram a 27 de março de 2020. Face a este novo panorama de ensino, os 

docentes tiveram que adaptar metodologias e aulas. Neste âmbito, foram aplicados questionários 

que pretendiam explorar o grau de adaptação e possíveis dificuldades sentidas pelos estudantes 

e docentes. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Observat%C3%B3rio_Percurso_Profissional-1.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/Observat%C3%B3rio_Percurso_Profissional-1.pdf
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Verificou-se que as ferramentas digitais mais utilizadas pelos docentes foram o SIDE, o Zoom e o 

e-mail, e que a tipologia mista de aulas (síncrona e assíncrona) era a mais utilizada nas diferentes 

UC. Quer os docentes, quer os estudantes referiram sobrecarga de trabalho e manifestaram 

preocupações relativamente à questão da avaliação. Em suma, apesar de os participantes 

considerarem que o EaD foi uma boa resposta perante a situação de emergência e pandemia, 

referiram algumas preocupações e algumas sugestões caso esta tipologia de ensino viesse a ser 

adotada no ano letivo seguinte. 

O  Relatório de Monitorização do Ensino a Distância pode ser consultado na página institucional. 

3.2.6 BOLSAS DE MÉRITO   

A universidade procedeu à seriação de 26 estudantes elegíveis para a atribuição de bolsas de 

mérito, cuja seleção se baseou no aproveitamento escolar obtido nos anos letivos de 2017/2018 

(13 bolsas) e 2018/2019 (13 bolsas). 

O valor da bolsa corresponde a cinco vezes o salário mínimo nacional em vigor no início do ano 

letivo em que é atribuída e foi estabelecido diretamente pela Direção-Geral do Ensino Superior 

(DGES). 

 

  

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/07/Relat%C3%B3rio-Monitoriza%C3%A7%C3%A3o-do-EaD.pdf
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2020/06/bolsas_merito_utad_2017_2018_definitiva_signed.pdf
https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2020/06/bolsas_merito_utad_2018_2019_definitiva_signed.pdf


 Revisão da Qualidade 2020 
 

Página |22 

3.4 INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

O Plano de Atividades da UTAD para 2020 estabeleceu 15 metas concretas para a área de 

Investigação e Valorização do Conhecimento. Os resultados apresentam-se na Tabela 9. 

Tabela 9.  Resultados dos Indicadores de Investigação e Valorização do Conhecimento 2020 

OE1 INDICADORES UM2 VALOR META % 

2 Artigos no 1º quartil da área científica % ● 35 55 64% 

2 Citações por publicação Nº ● 3,7 6 62% 

2 Serviços contratados Nº ● 15 55 27% 

7 Projetos nacionais de I&D Nº ● 83 40 3% 

7 Patentes registadas Nº ● 10 9 111% 

8 Projetos internacionais de I&D+I Nº ● 29 25 20% 

8 Programas de 2º e 3º ciclo com universidades de outros países % ● 8 18 44% 

9 Unidades de Investigação com avaliação igual ou superior a Bom Nº ● 4 5 80% 

9 
Docentes e investigadores integrados em unidades de 
investigação 

% ● 70 84 83% 

9 Estudantes de doutoramento Nº ● 456 330 138% 

9 
Cursos de 3º ciclo e formação avançada no âmbito da Escola 
Doutoral 

% ● 19 60 32% 

12 Parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento Nº ● 735 525 140% 

12 Participação em laboratórios colaborativos Nº ● 5 4 125% 

17 Receitas obtidas via financiamento à investigação % ● 18,3 23,6 89% 

17 Receitas obtidas por via da prestação de serviços % ● 4,2 4,4 68% 

Os Centros de Investigação da UTAD, reconhecidos pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, 

produzem e disponibilizam para consulta as suas atividades: 

▪ Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV): Relatório de Atividades 2020 

▪ Centro de Investigação e Tecnologias Agroambientais e Biológicas (CITAB): Relatórios de 

Atividades 

▪ Centro de Estudos em Letras (CEL): Relatórios de Atividades 

▪ Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD): Relatório de 

Atividades 2020 

▪ Centro de Química (CQ): Relatório de Atividades 2020  

▪ Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento (CIDESD): 

https://cidesd.utad.pt/newsletter/  

  

 
1 OE – Objetivo Estratégico 
2 UM –Unidade de medida 

https://cecav.utad.pt/wp-content/uploads/2021/04/RA-CECAV-2020.pdf
https://www.citab.utad.pt/the-centre/regulations-planning-and-report
https://www.citab.utad.pt/the-centre/regulations-planning-and-report
https://www.utad.pt/cel/en/home/reports/
https://www.cetrad.utad.pt/local/public/assets/img/documentos/zwO_Z.pdf
https://www.cetrad.utad.pt/local/public/assets/img/documentos/zwO_Z.pdf
http://cqvr.purpleprofile.pt/wp-content/uploads/2021/02/Relat%C3%B3rio-de-Atividades-CQVR-2020.pdf
https://cidesd.utad.pt/newsletter/
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3.5 COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

A colaboração interinstitucional e com a comunidade está presente no mapa estratégico da 

UTAD, sendo a ligação ao território assumida desde logo na matriz identitária da instituição, tendo 

a UTAD estabelecido 13 indicadores de cooperação com a sociedade. A Tabela 10 apresenta os 

resultados desses indicadores face às metas estabelecidas no Plano de atividades de 2020. 

Tabela 10. Resultados dos Indicadores de Cooperação com a Sociedade 2020 

OE3 INDICADORES UM4 VALOR META % 

1 Estudantes em ofertas não conferentes de grau Nº ● 56 83 67% 

1 Ações de divulgação da oferta educativa (in/out) Nº ● 90 250 36% 

2 Serviços contratados Nº ● 15 55 27% 

4 
Acreditação ou certificação de laboratórios e unidades 
especializadas 

Nº ● 7 9 78% 

5 Adesão ao programa U-Bike % ● 10 100 10% 

6 Participantes em voluntariado Nº ● 224 375 60% 

6 Eventos culturais Nº ● 41 100 41% 

6 Participantes em eventos desportivos Nº ● 843 1820 46% 

7 Projetos nacionais de I&D Nº ● 83 40 3% 

7 Patentes registadas Nº ● 10 9 111% 

10 Projetos educativos em contexto empresarial % ● 9 30 30% 

10 MOOCS e cursos de formação à distância Nº ● 3 7 43% 

11 Estudantes apoiados pela Ação Social % ● 35 37 95% 

12 Parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento Nº ● 735 525 140% 

12 Participação em laboratórios colaborativos Nº ● 5 4 125% 

 

Em 2020 destaca-se a consolidação da atividade dos Laboratórios Colaborativos que a UTAD 

integra: Colab Vines & Wines, Vinho e Vinha; Forestwise, Colab Florestal; Inov4Food, Colab de 

Ciência Alimentar; e Feedinov, Colab Alimentação Animal.   

A UTAD disponibiliza à comunidade um Catálogo de Competências e Serviços disponível aqui.  

A UTAD tem promovido de forma ativa o estabelecimento de parcerias estratégicas com as 

empresas. Fruto destas parcerias tem sido desenvolvido um conjunto significativo de projetos 

com o intuito de transferir tecnologia para o mercado. Esta informação está disponível aqui. 

No Relatório de Atividades de 2020 do Gabinete de Apoio a Projetos encontra-se a informação 

relativa ao ano de 2020. 

 
3 OE – Objetivo Estratégico 
4 UM –Unidade de medida 

http://catalogo.utad.pt/Index.aspx
https://www.utad.pt/gap/category/projetos/
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Relatorio-Gabinete-de-Apoio-a-Projetos_2020.pdf
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3.6 INTERNACIONALIZAÇÃO 

As atividades de internacionalização foram fortemente influenciadas pela situação pandémica 

vivida em 2020, que afetaram sobretudo as mobilidades, conforme se pode verificar na Tabela 

11, que mostra o desempenho dos indicadores de internacionalização face às metas 

estabelecidas no Plano de Atividades de 2020. 

Tabela 11. Resultados dos Indicadores de Internacionalização em 2020 

OE5 INDICADORES UM6 VALOR META % 

8 Projetos internacionais de I&D+I Nº ● 29 25 20% 

8 Docentes e investigadores com mobilidade (outgoing e 
incoming) 

Nº ● 137 155 88% 

8 Estudantes em mobilidade (outgoing e incoming) Nº ● 323 415 78% 

8 Programas de 2º e 3º ciclo com universidades de outros países % ● 8 18 44% 

8 Estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau % ● 7 5 140% 

 

O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade descreve no seu Relatório de Atividades de 

2020 as atividades desenvolvidas na área da internacionalização , a análise crítica sobre o estado 

da internacionalização da UTAD, consubstanciada numa matriz SWOT e num conjunto de 

propostas de melhoria, sobretudo tendo em vista o novo ciclo de planeamento estratégico para 

o período 2021/2025. 

3.7 RECURSOS E SERVIÇOS  

3.7.1 REGULAMENTO ORGÂNICO E FUNCIONAL DA UTAD 

Em 2020, a UTAD atravessou um período de reestruturação relativamente à sua organização 

interna e ao modo de funcionamento dos Serviços e Estruturas Especializadas, tendo-se 

identificado  as competências dos cargos de direção ou chefia (Despacho nº 12256/2020). 

Como resultado desta reorganização e reestruturação é necessário reverem-se e 

adaptarem-se os instrumentos, mecanismos e procedimentos das diversas atividades 

institucionais. 

 

 
5 OE – Objetivo Estratégico 
6 UM – Unidade de medida 

https://www.utad.pt/grim/wp-content/uploads/sites/24/2021/03/RELATO%CC%81RIO-ATIVIDADES-GRIM-2020.pdf
https://www.utad.pt/grim/wp-content/uploads/sites/24/2021/03/RELATO%CC%81RIO-ATIVIDADES-GRIM-2020.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/151322809/details/maximized
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3.7.2 GRAU DE SATISFAÇÃO  

3.7.2.1 GRAU DE SATISFAÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES | SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 

Em 2020, 29 indivíduos responderam ao questionário de satisfação destes Serviços. Obtiveram-

se os seguintes resultados: 

 

Figura 5. Distribuição das respostas (%) 

 

Figura 6. Grau de satisfação dos Serviços de Informática e Comunicações – Sistemas de Informação (%) 

 

3.7.2.2 SERVIÇOS DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECAS 

Participaram no questionário dos Serviços de Documentos e Bibliotecas 78 indivíduos. Na Figura 

7 demonstra-se a distribuição entre estudantes e não estudantes respondentes ao questionário, 

na Figura 8 a satisfação dos inquiridos por tipo de serviço e na Figura 9 o grau de satisfação do 

atendimento. 
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Figura 7. Distribuição das respostas (%) 

 

Figura 8. Satisfação geral com o serviço (%) 

 

Figura 9. Grau de satisfação com o atendimento (%) 
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Constata-se que a maior parte dos inquiridos respondeu que a informação visível está adequada 

às suas necessidades (98,7%) e que os espaços disponíveis são adequados (88,3%). 

 

3.7.2.3 GABINETE DE FORMAÇÃO | ATUAL NÚCLEO DE FORMAÇÃO CONTÍNUA E EXECUTIVA 

Esta estrutura exerce a sua atividade na área da formação não conferente de grau, formação 

contínua para docentes e educadores e formação profissional disponível para as partes 

interessadas internas e externas. 

No final de cada formação, os formandos são convidados a responder a um questionário, de 

acordo com os seguintes critérios: 1= Discordo Totalmente; 2=Discordo; 3=Concordo; 

4=Concordo totalmente. Em 2020, obtiveram-se os resultados globais constantes na Tabela 12 e 

Tabela 13. 

Tabela 12. Satisfação dos formandos (%) 

Questão 2 3 4 

1.1. Os temas abordados tiveram interesse. - 13% 87% 

1.2. Compreendi os temas abordados. 1% 23% 76% 

1.3. Tenciono aplicar na minha vida algo do que aprendi. - 29% 70% 

1.4. A sequência de temas foi adequada. - 23% 77% 

2.1. Os métodos utilizados foram adequados. 1% 25% 74% 

2.2. As potencialidades do grupo foram aproveitadas. - 33% 64% 

2.3. Os meios utilizados facilitaram a compreensão. 2% 26% 72% 

3.1. O(a) formador(a) soube motivar os participantes. 1% 15% 84% 

3.2.O formador foi claro nas intervenções. - 13% 87% 

3.3.O formador(a) conseguiu a participação de todos os elementos do 
grupo. 4% 29% 67% 

4.1. A duração de formação foi adequada aos temas tratados. 8% 39% 53% 

4.2. Os temas escolhidos foram adequados para o curso. 1% 19% 80% 

5. Globalmente, esta formação correspondeu às minhas expectativas. 1% 23% 75% 

6. Classifique o desempenho do gabinete de formação na 
operacionalização do curso. - 17% 83% 

Total Geral 2% 23% 75% 
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Tabela 13. Satisfação dos formandos (%) 

Questão 2 3 4 

1.1. Os objetivos estão em conformidade com a proposta do 
programa do curso. 1% 23% 77% 

1.2. Os objetivos são coerentes entre a aprendizagem e a 
competência a aplicar. 0% 26% 74% 

2.1. Os temas abordados foram devidamente aprofundados. 3% 31% 66% 

2.2. Os temas abordados foram úteis. 0% 18% 82% 

2.3. A carga horária dedicada à exposição dos conteúdos foi 
adequada. 10% 37% 53% 

3.1. O formador domina as matérias que ministrou. 0% 15% 85% 

3.2. O formador desenvolveu metodologias pedagógicas adequadas 
ao público-alvo em presença. 1% 23% 76% 

3.3. Os métodos pedagógicos utilizados foram adequados às 
necessidades de competências dos formandos. 2% 29% 69% 

3.4. O formador foi claro nas intervenções realizadas. 1% 15% 84% 

3.5. O formador demonstrou interesse pelas dificuldades dos 
formandos. 1% 16% 83% 

3.6. O formador incentivou a participação dos formandos. 2% 19% 78% 

3.7. O formador conseguiu motivar os formandos. 2% 20% 77% 

3.8. O formador verificou, ao longo da ação, a aquisição de 
aprendizagens por parte dos formandos. 4% 28% 68% 

4.1. O momento da distribuição da documentação foi adequado. 2% 17% 81% 

4.2. A acessibilidade aos conteúdos na sua estruturação e organização 
foi adequada. 3% 26% 72% 

4.3. A documentação distribuída apresenta qualidade. 1% 29% 70% 

5.1. A qualidade dos suportes pedagógicos utilizados (videoprojector, 
retroprojetor, quadros didáticos...) foi boa. 3% 30% 68% 

5.2. Os suportes pedagógicos foram adequados aos assuntos 
abordados. 2% 30% 69% 

6.1. As intervenções efetuadas foram oportunas. 0% 25% 75% 

6.2. Os serviços prestados pelo GFORM foram de boa qualidade. 0% 20% 80% 

6.3. A diversidade dos serviços prestados foi suficiente. 3% 25% 72% 

7.1. A qualidade das instalações e equipamento e condições 
ambientais (luminosidade, temperatura) foram adequadas. 6% 37% 56% 

8.1. Os instrumentos de avaliação utilizados foram adequados aos 
objetivos da ação. 2% 35% 63% 

Total Geral 2% 25% 73% 
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4 PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

À semelhança de anos anteriores, as Partes Interessadas, internas e externas, estiveram 

representadas em vários órgãos de gestão.  

Os estudantes, como a Parte Interessada mais importante da UTAD, participaram nas atividades 

do Conselho Geral, dos Conselhos Pedagógicos, das Comissões de Curso e do Conselho 

Académico. Os estudantes são ainda auscultados pelo Provedor do Estudante e através de 

reuniões com os Núcleos promovidas pela Reitoria.  

Os docentes participaram no Conselho Geral, Equipa Reitoral, Conselhos Pedagógicos, Conselhos 

Científicos e Técnico-Científico, Conselho Académico e Conselho de Gestão. 

Os investigadores estão presentes no Conselho Geral e nos Conselhos Científicos e Técnico-

Científico. 

Os colaboradores não docentes e não investigadores participaram nas reuniões do Conselho 

Geral, da Comissão de Acompanhamento da Qualidade e da Comissão da Qualidade do Ensino. 

Existe para os colaboradores não docentes e não investigadores o Provedor do Trabalhador Não 

Docente e Não Investigador. 

Através da auscultação, os antigos estudantes e as entidades empregadoras contribuíram para 

os processos de criação e de avaliação de cursos. As empresas acolhem ainda os estudantes 

durante os seus estágios ou ensinos clínicos. Em 2020, os estágios e ensinos clínicos estiveram 

condicionados devido às restrições criadas pela COVID-19. 

Os estudantes enquanto Mentores e os docentes enquanto Tutores são ainda uma parte ativa na 

promoção do Sucesso Escolar e na prevenção do Abandono. 

Em curso, decorre a definição da matriz das Partes Interessadas e a sua participação na 

gestão e garantia da qualidade da UTAD, clarificando -se os seus contributos. 

 

4.1.1 UTAD  + CONTIGO  

Decorrente da situação de emergência nacional e como resposta ativa ao impacto da pandemia 

COVID-19, e com o objetivo de apoiar os estudantes, teve lugar a aplicação do questionário 

“UTAD+Contigo”, ação que teve em vista aferir 3 dimensões: 

▪ Equipamento informático e acesso à internet que cada estudante possui; 

▪ Avaliação do processo de ensino a distância; 
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▪ Determinação de áreas de apoio que a UTAD poderá conceder de forma individual ou no 

âmbito da rede dos seus parceiros. 

Esta iniciativa procurou identificar as dificuldades existentes nos estudantes da UTAD e criar 

respostas ativas para um desenvolvimento do conhecimento equitativo e integral. 

Dos estudantes que reportaram ter dificuldades, a maioria refere ter tido dificuldades na 

adaptação ao EaD; referiram também sentirem necessidade de apoio psicológico, dificuldades 

financeiras agravadas e maiores obstáculos no contacto com os docentes (Figura 10. Dificuldades 

por tipologia).  

 

Figura 10. Dificuldades por tipologia 

Neste sentido, a UTAD reforçou o apoio aos seus estudantes na adaptação ao EaD através de 

recursos tecnológicos, apoio da ação social, apoio financeiro, apoio psicológico e apoio médico. 

 

A ação UTAD + Contigo - Todos ligados resultou, numa primeira fase, no apoio direto a 16 

estudantes. Usufruíram da parceria com a HP 52 estudantes, tendo adquirido computadores a 

um preço mais reduzido.  

Relativamente ao Fundo especial de emergência financeira foram apoiados 59 estudantes. 
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5 AUDITORIAS INTERNAS E EXTERNAS 

5.1 AUDITORIAS INTERNAS 

No âmbito do Sistema Integrado de Gestão dos Serviços de Ação Social da UTAD foram realizadas 

duas auditorias internas, de acordo com a Tabela 14. Auditorias internas 

 

Tabela 14. Auditorias internas 

Data Tipo de Auditoria Descrição 

17/06/2020 Interna Sistema de Gestão/Auditoria Documental ao Sistema 

segundo a Norma NP EN ISO 22000:2018. 

17/06/2020 Interna Linha de Produção/DA1. 

 

As constatações identificadas foram inseridas na plataforma UEBE.Q, onde foram definidas as 

ações que têm vindo a ser implementadas. 

O Plano de Auditorias para 2021 inclui duas auditorias internas: ao Sistema Integrado de Gestão 

(SIG) dos SASUTAD e ao Sistema Integrado de Gestão da Qualidade (SiGQ) da UTAD, e três 

auditorias externas: duas aos Serviços no âmbito do SiGQ, e uma ao SIG dos SAS. 

Foi criada uma Bolsa de Auditores Internos, de modo a dar resposta às auditorias internas 

programadas. 

 

5.2 AUDITORIAS EXTERNAS 

5.2.1 CRIAÇÃO, REVISÃO E DESCONTINUAÇÃO DE CURSOS  
Foram submetidos sete novos Ciclos de Estudos: dois da responsabilidade da UTAD, sendo um 

deles em consórcio com a Universidade do Porto. Os outros cinco são da responsabilidade de 

outras Instituições de Ensino Superior em consórcio com a UTAD: 1º Ciclo em Design Sustentável; 

1º Ciclo em Engenharia e Biotecnologia Florestal; Mestrado em Desafios das Cidades Atlânticas; 

Mestrado em Comunicação e Inovação Digital; 2º Ciclo em Enfermagem Comunitária na Área de 

Enfermagem de Saúde Familiar; 3º Ciclo em Ciências Sociais e Envelhecimento e 3º Ciclo em 

Matemática e Aplicações (Tabela 15). Os cursos com indicação do período de acreditação são os 

que conheceram os resultados em 2020. 
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Tabela 15. Novos Cursos submetidos a acreditação 

Ano de 
submissão 

Estado em 
31.12.2020 

Ciclo Curso 
Período de 
Acreditação 

Observações 

2020 Acreditado 
2º 

Ciclo 
Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores 
6 anos  

2020 Acreditado 
1º 

Ciclo 
Engenharia Eletrotécnica 

e de Computadores 
6 anos  

2020 Em avaliação 
1º 

Ciclo 
Engenharia e 

Biotecnologia Florestal 
    

2020 Em avaliação 
1º 

Ciclo 
Design Sustentável     

2020 Em avaliação 
3º 

Ciclo 
Matemática e 

Aplicações  
  

Em consórcio com 
outras IES. A UTAD não 

é a entidade 
proponente. 

2020 Em avaliação 
3º 

Ciclo 
Ciências Sociais e 
Envelhecimento  

  

Em consórcio com 
outras IES. A UTAD não 

é a entidade 
proponente. 

2020 Em avaliação 
2º 

Ciclo 

Enfermagem 
Comunitária na Área de 
Enfermagem de Saúde 

Familiar  

  

Em consórcio com 
outras IES. A UTAD não 

é a entidade 
proponente. 

2020 Em avaliação 
2º 

Ciclo 
Mestrado em Desafios 
das Cidades Atlânticas 

  

Em consórcio com 
outras IES. A UTAD não 

é a entidade 
proponente. 

2020 Em avaliação 
2º 

Ciclo 

Mestrado em 
Comunicação e Inovação 

Digital  
  

Em consórcio com 
outras IES. A UTAD não 

é a entidade 
proponente. 

2019 Acreditado 
1º 

Ciclo 
Enologia 6 anos  

2019 
Acreditado 

Condicionalmente 
2º 

Ciclo 
Enologia e Viticultura 1 ano  

2019 Acreditado 
1º 

Ciclo 
Matemática Aplicada e 

Ciência de Dados 
6 anos  

2019 Acreditado 
3º 

Ciclo 
Ciências Físicas Aplicadas 6 anos  

2019 Acreditado 
1º 

Ciclo 
Animação Sociocultural 6 anos  

2019 Acreditado 
1º 

Ciclo 
Engenharia Física 6 anos  

 

 

Em 2020, não foram submetidos Ciclos de Estudos a avaliação, tendo essa avaliação sido adiada 

para 2021. Na Tabela 16 constam os cursos submetidos a avaliação desde 2018, mas que ainda 

se encontravam em avaliação no final do ano de 2020. Os cursos com indicação do período de 

acreditação são os que conheceram os resultados em 2020. 



 Revisão da Qualidade 2020 
 

Página |33 

Tabela 16. Cursos submetidos a avaliação 

Ano de 
avaliação 

Estado em 
31.12.2020 

Ciclo de 
Estudos 

Curso 
Período de 
Acreditação 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Engenharia Mecânica - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Engenharia Alimentar  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Ciências do Ambiente  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo  Engenharia do Ambiente  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo  Bioengenharia  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Bioquímica  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo  Genética e Biotecnologia  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Bioquímica  - 

2019 Em avaliação 3ºCiclo Genética Molecular Comparativa  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Biotecnologia para as Ciências da saúde  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Engenharia Biomédica  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Engenharia Biomédica  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Engenharia Mecânica  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Ciências da Cultura  - 

2019 Em avaliação 3ºCiclo Ciências da Cultura  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo  Economia  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Ciências Económicas e Empresariais  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo 
Ensino de Educação Física nos Ensinos 

Básico e Secundário 
 - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Ensino de Informática  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Serviço Social  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Serviço Social  - 

2018 
Acreditado 

Condicionalmente 
1º Ciclo Ciências da Comunicação 1 ano 

2018 Acreditado 1º Ciclo Engenharia Informática 6 anos 

2018 Acreditado 1º Ciclo 
Tecnologias da Informação e 

Comunicação 
6 anos 

2018 
Acreditado 

Condicionalmente 
2º Ciclo Ciências da Comunicação 1 ano 

2018 Acreditado 2º Ciclo Engenharia Informática 6 anos 

2018 Em avaliação 2º Ciclo Psicologia  - 

2018 Em avaliação 3º Ciclo 
Engenharia Eletrotécnica e de 

Computadores 
 - 

2018 Acreditado  3º Ciclo Informática 6 anos 

2018 Em avaliação 3º Ciclo Ciências Químicas e Biológicas  -  

 

Foram descontinuados dois Ciclos de Estudos: 1º Ciclo em Arquitetura Paisagista e 2º Ciclo em 

Multimédia. 

No ano letivo de 2020/2021, foram ainda submetidos e aprovados dois Cursos Técnicos 

Superiores Profissionais: Secretariado Clínico e Termalismo e Bem Estar. 
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5.2.2 SISTEMAS DE GESTÃO  

O Sistema de Gestão Ambiental (NP EN ISO 14001:2015) e o Sistema de Gestão de Energia (NP 

EN ISO 50001:2019) foram auditados em 2020. Por cumprirem os requisitos especificados nas 

respetivas normas, obtiveram Certificação até abril de 2023. 

Decorrente da nova orgânica e funcional da UTAD, que tem implicações ao nível dos processos 

estabelecidos, a Auditoria pela Norma ISO 9001:2015 foi adiada para 2021. De salientar que foi 

realizada uma ação de formação para os gestores de processo. 

Nos Serviços de Ação Social realizou-se uma auditoria externa ao Sistema de Gestão /Auditoria 

de Concessão 1.ª Fase segundo a NP EN ISO 22000:2018, a 22/06/2020. As constatações 

identificadas foram inseridas na plataforma UEBE.Q, onde foram definidas as ações que têm 

vindo a ser implementadas, tendo em vista a obtenção da certificação em 2021. 

Teve lugar uma Certificação legal das contas, onde foram auditadas as demonstrações financeiras 

consolidadas. 

 

 

  

https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/certificacao-ambiental-UTAD-A-0747.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/cerificacao-energetica-UTAD-GE-0015.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/06/cerificacao-energetica-UTAD-GE-0015.pdf
https://www.utad.pt/sfp/wp-content/uploads/sites/26/2020/11/Certif_Legal_Contas_2019.pdf
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6 ANÁLISE DE OCORRÊNCIAS 

Sempre que se detetam ocorrências nos diferentes processos, auditorias e reclamações das 

partes interessadas são desencadeadas medidas para o seu tratamento de acordo com as 

instruções de trabalho definidas no processo Gestão, Avaliação e Melhoria Contínua. 

Após recolha das fichas de elogios/sugestões/reclamações das caixas nas entradas dos Edifícios 

dos Serviços Comuns, constatou-se uma reclamação referente à inexistência de um terminal de 

multibanco no Edifício da Biblioteca, duas reclamações referentes ao ruído nas salas de estudo e 

sete referentes a avaria no sistema de climatização nas salas da Biblioteca no início do mês de 

janeiro.  

Da caixa de sugestões na página do Campus Caixa de Sugestões | Campus Online foram 

rececionadas, em 2020, duas sugestões, as quais foram analisadas e reencaminhadas para a 

respetiva Direção de Serviços. 

Os conteúdos introduzidos em 2020 nos Elogios, Sugestões e Reclamações, item disponível na 

página institucional da UTAD, foram reencaminhados pelo Gabinete de Comunicação e Imagem 

para as áreas a que se referiam. Foram rececionados: 

▪ 2 elogios (1 de estudante e outro de docente);  

▪ 44 reclamações (36 de estudantes e 8 de partes interessadas externas); 

▪ 5 sugestões (2 de estudantes e 3 de partes interessadas externas). 

De acordo com o acima descrito reconhece-se a necessidade de existirem procedimentos 

para o retorno da informação referente à autoavaliação e melhoria, de modo a que os 

intervenientes possam conhecer de que forma os seus contributos foram tidos em consideração. 

  

https://www.campus.utad.pt/caixa-de-sugestoes/
https://www.utad.pt/elogios-sugestoes-e-reclamacoes/
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7 CONTEXTO INTERNO E EXTERNO  

Em termos de aferição do contexto interno e externo da organização, elaborou-se uma matriz 

SWOT (Tabela 17). Através desta análise pretende-se reforçar os pontos fortes da organização, 

desenvolver estratégias para minimizar os pontos fracos, aproveitar as oportunidades 

emergentes e olhar para as ameaças como potenciais oportunidades. Desta forma, consegue-se 

obter uma melhor compreensão das necessidades da Organização. 

 

Tabela 17 – Matriz SWOT 

 

 

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS 

▪ Compromisso institucional com a promoção da qualidade 

e a melhoria contínua; 

▪ Envolvimento com a comunidade e compromisso com a 

região; 

▪ Sistema de planeamento estratégico e a monitorização do 

cumprimento de metas realizado nos Relatórios de 

Atividades Anuais; 

▪ Orientação estratégica das atividades de investigação e 

desenvolvimento; 

▪ Disponibilidade dos docentes para acompanhamento dos 

estudantes; 

▪ Formalização da política da Qualidade no Plano 

Estratégico; 

▪ Hierarquização de responsabilidades; 

▪ Identificação de medidas para prevenção do abandono; 

▪ Preocupação com a promoção do sucesso escolar; 

▪ Aumento das taxas de resposta dos RUC e RAC. 

▪ Dificuldades momentâneas em aceitar o modelo de 

gestão suportado numa cultura de qualidade; 

▪ Reduzido número de indicadores e metas que permitam 

verificar a eficácia do SIGQ; 

▪ Fraca consolidação e sistematização dos mecanismos, 

procedimentos e instrumentos de planeamento, 

monitorização e acompanhamento do SIGQ; 

▪ Fraca consolidação de procedimentos para o retorno da 

informação no processo de ensino-aprendizagem; 

▪ Baixo número de auditorias internas; 

▪ Baixa taxa de resposta aos questionários pedagógicos;  

▪ Participação pouco ativa dos estudantes nos processos de 

decisão de avaliação e qualidade da instituição; 

▪ Carência de uma plataforma consolidada para recolha de 

informação; 

▪ Frágil planeamento e implementação das ações de 

melhoria identificadas; 

▪ Carência de recursos humanos para realizar as tarefas 

inerentes ao SIGQ. 

OPORTUNIDADES AMEAÇAS 

▪ Promoção de uma cultura de melhoria contínua e de 

simplificação de processos; 

▪ Interação e diálogo interno nos processos de acreditação 

e certificação; 

▪ Promoção da gestão do conhecimento através da partilha 

de boas práticas, recursos e sabedoria, a nível interno e 

externo; 

▪ Consciencialização sobre o SIGQ e sobre o impacto 

resultante dos processos de certificação e acreditação; 

▪ Diálogo entre os diversos níveis de responsabilidade e 

envolvimento de todas as partes interessadas nos 

processos de melhoria contínua. 

▪ Baixa mobilização dos estudantes nos processos de 

decisão de avaliação e qualidade da instituição; 

▪ Reduzido número de respostas dos diplomados e das 

entidades empregadoras; 

▪ Inexistência de elementos externos integrados nos órgãos 

responsáveis pela avaliação e qualidade; 

▪ Diminuição de recursos humanos e financeiros para 

desenvolvimento de uma plataforma consolidada para a 

recolha de informação. 
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8 OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

De acordo com a análise SWOT realizada, apresentam-se algumas sugestões de melhoria para o 

Sistema: 

▪ Promoção do envolvimento de todas as partes interessadas, através da sensibilização e 

incentivo ao interesse e à participação na implementação do sistema; 

▪ Desenvolvimento de formas de auscultação e de reflexão comuns aos vários setores de 

atividade que permitam a análise e a melhoria contínua em toda a universidade; 

▪ Promoção da cultura da qualidade na Academia, incluindo o apoio na interpretação da 

linguagem que o conceito “qualidade” abrange; 

▪ Simplificação e desburocratização dos processos; 

▪ Consolidação da integração dos sistemas de gestão de modo a obter-se a informação 

necessária, central e transversal, com vista à melhoria contínua. 

Face a estas oportunidades e às áreas de melhoria identificadas ao longo deste relatório, propõe-

se a realização das ações descritas na Tabela 18.  

Tabela 18. Propostas de ações a realizar 

Área de Análise 

R
ef

er
en

ci
ai

s 

A
3E

S 

O
bj

et
iv

o
s 

Es
tr

at
ég

ic
o

s 

Ações 

Definição e 
documentação da 

política institucional para 
a Garantia da Qualidade 

1 OE4 

▪ Revisão da Política Institucional da Qualidade 
da UTAD; 

▪ Divulgação da política, missão e objetivos do 
Sistema; 

▪ Clarificar o Relatório de Revisão do Sistema e 
os seus mecanismos no Manual da Qualidade; 

▪ Desenvolver documentação de suporte para o 
processo de avaliação da qualidade e 
formalizar mecanismos de monitorização e 
recolha de informação, avaliação e atuação, 
com melhor definição dos atores e das 
responsabilidades dos órgãos de gestão com 
impacto no SIGQ. 

Ensino-Aprendizagem 
2 a 
5 

OE1, OE3, 
OE4, OE10, 

OE15 

▪ Identificar, descrever e validar os 
procedimentos associados ao ensino-
aprendizagem; 

▪ Revisão da estrutura do RUC e do RAC, e seus 
procedimentos; 

▪ Adequação dos Questionários Pedagógicos, 
RUC e RAC às especificidades dos 3º ciclos e 
UC específicas "Tese", "Dissertação", "Projeto, 
"Estágio" e "Ensino Clínico em…"; 
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Área de Análise 

R
ef

er
en

ci
ai

s 

A
3E

S 

O
bj

et
iv

o
s 

Es
tr

at
ég

ic
o

s 

Ações 

Investigação e 
Desenvolvimento 

6 
OE2, OE7, 
OE8, OE9, 

OE12 

▪ Identificar, descrever e validar os 
procedimentos na área da Investigação; 

▪ Rever os indicadores de Investigação e 
adequá-los ao novo ciclo estratégico. 

Colaboração Institucional 
e com a Comunidade 

7 

OE2, OE7, 
OE12, 
OE14, 
OE15 

▪ Identificar, descrever e validar os 
procedimentos na área da Colaboração 
Institucional e com a Comunidade; 

▪ Rever os indicadores de Colaboração 
Institucional e com a Comunidade e adequá-
los ao novo ciclo estratégico. 

Políticas de Gestão do 
Pessoal 

9 OE15 
▪ Elaborar o Manual de Competências e 

Funções. 

Serviços de apoio 10 
OE4, OE5, 

OE16 

▪ Definir indicadores próprios e metas para os 
serviços de apoio e estruturas especializadas; 

▪ Realização de relatórios de atividades. 

Internacionalização 8 OE9 
▪ Rever os indicadores de Internacionalização e 

adequá-los ao novo ciclo estratégico. 

Articulação entre o SIGQ 
e os Órgãos de 

Governação e Gestão da 
Instituição 

1 OE4 
▪ Revisão das estruturas de apoio ao Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade. 

Participação das Partes 
Interessadas 

1 
OE2, OE13, 

OE 15 
▪ Aferir o grau de satisfação das partes 

interessadas. 

Sistema de Informação 11 
OE2, OE12, 

OE16 
▪ Revisão dos modelos de relatórios produzidos. 

Publicação de 
Informação relevante 

para as Partes 
Interessadas 

12 OE1 

▪ Elaborar Manual da Qualidade único; 
▪ Formalizar a matriz das Partes Interessadas; 
▪ Rever o procedimento do tratamento de 

reclamações, sugestões e elogios. 

Acompanhamento, 
Avaliação e Melhoria 

Contínua do Sistema de 
Garantia da Qualidade 

1 OE4 
▪ Revisão dos processos; 
▪ Realização de auditorias internas; 
▪ Realização de auditorias externas. 
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9 CONCLUSÃO 

Face à situação de emergência e pandemia mundial causada pela COVID-19, a UTAD adaptou-se 

a uma nova realidade, adotando medidas e ações necessárias ao funcionamento das suas 

atividades.  

Apesar da evidência, de instrumentos de monitorização para a Gestão e Garantia da Qualidade é 

crucial continuar a fortalecer estes mecanismos e aperfeiçoar o Sistema, procurando instaurar 

uma cultura de qualidade transversal aos diversos processos organizacionais, contribuindo para 

a excelência em todas as áreas de atuação. Deste modo, reforça-se a importância da 

disseminação de uma Política Institucional da Qualidade bem definida, considerando a Qualidade 

como um mecanismo de gestão estratégica e não apenas como uma recolha sistemática de 

informação
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ANEXO I - EVOLUÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DA CAE PARA A MELHORIA DO 
SIGQ-UTAD 

Recomendações essenciais 

A) A cumprir de imediato 

1. Eliminar do website institucional a menção de que a informação introduzida é meramente 

indicativa e que a UTAD se desvincula das informações disponibilizadas 

No próprio dia em que teve lugar a apresentação do relatório oral da auditoria ao SIGQ (11-12-

2019) foi retirada do Sistema de Informação de Apoio ao Ensino (SIDE) a menção indicada. 

2. Divulgar os resultados do sucesso escolar das UC e a empregabilidade dos ciclos de estudos 

Os Relatórios do Sucesso Escolar estão disponíveis em 🔗www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-

e-relatorios/sucesso-escolar/; 

A taxa de empregabilidade dos ciclos de estudos da UTAD está disponível em 

🔗www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/empregabilidade/ com base nos dados da 

Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC); 

A informação da página de cada curso foi atualizada com uma ligação para as páginas onde os 

relatórios acima mencionados se encontram disponíveis. 

3. Completar e homogeneizar a informação das Fichas de Unidades Curriculares 

A Comissão da Qualidade do Ensino elaborou uma proposta para adequação do preenchimento 

das Fichas das Unidades Curriculares (FUC), incluída no documento 🔗Recomendações CAE no 

Ensino-Aprendizagem. 

No âmbito da Formação Pedagógica de Docentes, tem sido ministrada a formação 🔗Dos 

objetivos de aprendizagem ao preenchimento da FUC, em que os formandos refletem e 

trabalham os objetivos de aprendizagem de uma UC e os campos da FUC.  

De modo a disseminar pelo corpo docente da UTAD a boa prática acima referida, foi elaborado 

um 🔗guia com orientações para auxiliar os docentes no preenchimento das FUC. 

4. Rever os relatórios anuais de curso (RAC), de forma a incluir, para além da reflexão sobre os 

resultados dos questionários pedagógicos aos estudantes vários outros elementos de informação 

sobre os CE e os resultados do E/A, incluindo a análise da eficiência formativa, sucesso e 

abandono escolar, empregabilidade e análise SWOT do CE, ações de melhoria e a monitorização 

das implementadas em anos anteriores 

A adequação dos campos sugeridos pela CAE nos Relatórios Anuais de Curso (RAC),  foi 

contemplada no documento 🔗Recomendações CAE no Ensino-Aprendizagem.  

Foi desenvolvida a aplicação 🔗Dossier Pedagógico da Unidade Curricular e Curso que agrega 

informação relativa à UC e ao Curso, acedendo-se ao histórico de cada UC e dos parâmetros 

mencionados.  

http://www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/sucesso-escolar/
http://www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/sucesso-escolar/
http://www.utad.pt/gesqua/inicio/estudos-e-relatorios/empregabilidade/
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Comiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos_Atas/2020/Ensino-Aprendizagem_Documento%20de%20Trabalho_jun20.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Comiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos_Atas/2020/Ensino-Aprendizagem_Documento%20de%20Trabalho_jun20.pdf
https://www.utad.pt/gform/event/dos-objetivos-de-aprendizagem-ao-preenchimento-da-fuc-2/
https://www.utad.pt/gform/event/dos-objetivos-de-aprendizagem-ao-preenchimento-da-fuc-2/
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/FUC_Recomendacoes_Preenchimento-3.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Comiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos_Atas/2020/Ensino-Aprendizagem_Documento%20de%20Trabalho_jun20.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Comiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos_Atas/2020/Ensino-Aprendizagem_Documento%20de%20Trabalho_jun20.pdf
https://www.campus.utad.pt/dopucc/
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5. Rever os relatórios das UC (RUC) na mesma linha dos RAC e que incluem indicadores de E/A, 

histórico das UC, cumprimento dos programas e espaço de reflexão para docentes responsáveis 

analisarem todos estes dados em conjunto com os resultados do questionário pedagógico. 

A adequação dos campos sugeridos pela CAE nos Relatórios das Unidades Curriculares (RUC),  foi 

contemplada no documento 🔗Recomendações CAE no Ensino-Aprendizagem.  

Como ação imediata, incluiu-se no RUC do 1º semestre de 2020/2021 um campo para reflexão 

com ligação para a plataforma dos Questionários Pedagógicos. 

Foi desenvolvida a aplicação 🔗Dossier Pedagógico da Unidade Curricular e Curso que agrega 

informação relativa à UC e ao Curso, acedendo-se ao histórico de cada UC e dos parâmetros 

mencionados.   

6. Estabelecer planos de ação com o objetivo de aumentar a taxa de resposta dos estudantes ao 

questionário pedagógico e da taxa de adesão dos docentes ao preenchimento dos RUC e dos RAC 

As atividades pedagógicas foram calendarizadas e comunicadas no 🔗Guia das Atividades 

Pedagógicas 2020/2021. Este guia apresenta também uma breve descrição de cada atividade 

pedagógica, a indicação de documentos relevantes e hiperligações pertinentes.  

Foi criado um 🔗novo Questionário Pedagógico (QP), em vigor desde o 1º semestre de 

2020/2021, com o objetivo de clarificar questões e inserir novas áreas de análise.  

Foi reforçada a comunicação com os estudantes, colocando avisos no SIDE, enviando e-mails 

individualizados, publicando nas redes sociais, e, em colaboração com a Associação Académica, 

foram sublinhados os objetivos e a relevância dos QP. 

A nova plataforma permite a obtenção de resultados automáticos, tendo-se obtido 3816 

questionários preenchidos, num universo de 6591 estudantes. 

As ações estabelecidas no 🔗Plano de Ação  para melhorar a taxa de preenchimento dos QP 

foram realizadas, tendo existido um acompanhamento próximo dos docentes e Diretores de 

Curso, o que permitiu identificar e ultrapassar situações anómalas, conforme descrito no 

documento 🔗Síntese global RUC e RAC 2019/2020. 

Em 2018/2019 e 2019/2020, com a disponibilização do preenchimento em plataforma 

informática, a taxa de preenchimento dos Relatórios das Unidades Curriculares foi de 90,9% e 

90,7%, respetivamente, um aumento acentuado face às taxas de 17% e 11% verificado em 

2016/2017 e 2017/2018.  

Em 2019/2020 o preenchimento dos RAC foi igualmente realizado em plataforma digital, tendo-

se obtido uma taxa de RAC completos relativamente ao número total de cursos de 89,7%. 

 

7. Publicar o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes para o triénio 2019-2021 

Foi elaborado um despacho orientador para a 🔗Avaliação de Desempenho dos Docentes de 

2019 a 2021 - Despacho RT 28/2020. 

 

http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Comiss%C3%A3o%20das%20Qualidade%20do%20Ensino%20e%20Presidentes%20dos%20Conselhos%20Pedag%C3%B3gicos_Atas/2020/Ensino-Aprendizagem_Documento%20de%20Trabalho_jun20.pdf
https://www.campus.utad.pt/dopucc/duc
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Guia-de-Orienta%C3%A7%C3%A3oes-Pedag%C3%B3gicas_2020_2021.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/10/Guia-de-Orienta%C3%A7%C3%A3oes-Pedag%C3%B3gicas_2020_2021.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Questionario-Pedagogico-1.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/RUC_RAC/Plano%20de%20A%C3%A7%C3%A3o_QP_RUC_RAC_.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/RUC_RAC/RUC_RAC_2019_2020/S%C3%ADntese%20Global%20RUC%20e%20RAC_2019_2020.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Despacho-RT-28-2020-Avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-Docentes-3.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Despacho-RT-28-2020-Avalia%C3%A7%C3%A3o-dos-Docentes-3.pdf
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B) A cumprir no prazo de 1 ano 

1. Rever o Manual da Qualidade (MQ), com inclusão de uma clara identificação e caracterização 

dos mecanismos, procedimentos e instrumentos adotados nas várias vertentes da missão 

institucional e no seu funcionamento geral, bem como na monitorização e acompanhamento do 

próprio Sistema. Neste domínio, a CAE considera essencial integrar os mecanismos de todas as 

vertentes num documento único, incluindo serviços e o Ensino-Aprendizagem, destacando os 

referenciais de sinalização adotados para identificação de boas práticas e de situações de 

qualidade deficiente 

A elaboração do novo 🔗Manual do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade incorpora o 

Manual da Qualidade da UTAD, o Manual de Qualidade dos Serviços e o Manual de Avaliação do 

Desempenho do Ensino-Aprendizagem, com interligação ao Manual do Sistema de Gestão 

Integrado dos Serviços de Ação Social (SAS).  

2. Simplificar as estruturas de apoio ao SIGQ e registo formal definitivo desta estrutura 

simplificada, de forma a incluir um órgão de reflexão estratégica alargado aos vários níveis de 

intervenção, incluindo porventura agentes das partes interessadas externas 

A Comissão de Acompanhamento da Qualidade propôs a revisão do Regulamento do SIGQ, 

tendo em consideração as indicações e recomendações da CAE.  Está concluída a proposta de 

estrutura do Sistema Integrado de Gestão da Qualidade da UTAD, que será apresentada à nova 

equipa reitoral que entra em funções em maio de 2021. 

3. Elaborar relatório anual das atividades de colaboração interinstitucional e com a comunidade 

e inserir uma síntese deste documento no relatório de atividades anual da Instituição 

O Gabinete de Apoio a Projetos realizou um 🔗relatório de atividades detalhado em 2020, 

documento que evidencia a colaboração com a Comunidade, no âmbito de projetos com outras 

instituições, prestações de serviços, patentes e outras. 

Uma síntese do documento foi inserida no Relatório de Atividades da UTAD 2020, dando conta 

do desempenho dos indicadores de colaboração interinstitucional e com a comunidade face às 

metas estabelecidas. 

4. Implementar e registar no MQ os mecanismos formais de monitorização das atividades de 

colaboração interinstitucional e com a comunidade 

A colaboração interinstitucional está presente no mapa estratégico da UTAD, sendo a ligação ao 

território assumida desde logo na matriz identitária da instituição. Esta opção encontra-se 

materializada em oito dos 17 objetivos estratégicos da UTAD e tem vindo a ser medida através 

de 13 indicadores na 🔗plataforma de gestão estratégica da UTAD. 

No âmbito da reestruturação orgânica e funcional da UTAD, foi criada uma unidade transversal 

de interface de todas as unidades prestadoras de serviços, o Centro de Inovação e 

Desenvolvimento, que trabalha na vertente de Prestação de Serviços, Valorização e 

Transferência do Conhecimento e Tecnologia e de Inovação e Empreendedorismo, que constará 

do Manual da Qualidade, de acordo com o Plano Estratégico a delinear pela nova reitoria. 

 

http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Manual%20da%20Qualidade/Manual%20da%20Qualidade%20-SIQ_rev12.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/04/Relatorio-Gabinete-de-Apoio-a-Projetos_2020.pdf
https://bsc.utad.pt/pt
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5. Implementar questionário de satisfação das partes interessadas no referente aos serviços 

Para aferir a satisfação das partes interessadas sobre os serviços de suporte, alargou-se o 

🔗questionário de satisfação a outros serviços da UTAD, em função do alinhamento dos 

requisitos da ISO 9001 ao SIGQ e à nova estrutura orgânica e funcional. 

A nova estrutura orgânica e funcional da UTAD centra o contacto/atendimento com as partes 

interessadas em duas estruturas transversais, pelo que se elaborou o questionário específico 

para estas duas estruturas: 🔗Espaço Estudante e 🔗Balcão Integrado de Informação. No final 

de qualquer contacto com as partes interessadas é enviado um e-mail a solicitar o pedido de 

preenchimento do questionário. Os resultados serão analisados trimestralmente e divulgados 

no relatório anual de revisão do sistema. 

6. Desenvolver e registar o sistema de indicadores próprios para os serviços de apoio e as 

estruturas especializadas 

Os Serviços da UTAD construíram Quadros de Avaliação e Responsabilização (QUAR), com 

objetivos, indicadores e metas de eficácia, eficiência e qualidade.  

Os Gabinetes medem indicadores no âmbito das suas atividades, que são registados nos 

Relatórios de Atividades dos próprios gabinetes. 

7. Realizar Planos de Atividades Anuais das Escolas que incluam metas para os diferentes 

indicadores institucionais e que os seus Relatórios de Atividades incluam a reflexão crítica, análise 

SWOT e propostas de melhoria 

Foi elaborado um 🔗 modelo de Plano de Atividades comum às Escolas da UTAD, com a inclusão 

de campos de identificação de indicadores estratégicos (e respetivas metas), para os quais as 

unidades contribuem, bem como de indicadores operacionais.   

As Escolas da UTAD trabalharam em 2020 na preparação de um conjunto de indicadores 

operacionais e no estabelecimento de metas, sendo que os relatórios refletem já este trabalho. 

Todos os relatórios de atividades das Escolas 2020 incluem a reflexão crítica, matriz SWOT e 

propostas de melhoria, disponíveis em: 🔗 ECAV, ECT, ECHS, ECVA e ESS. 

8. Desenvolver indicadores complementares de monitorização das atividades de 

internacionalização e melhorar o Plano de Atividades, alinhado com os objetivos do PE; e, que o 

Relatório de Atividades Anual do Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) inclua 

a monitorização das metas e reflexão crítica 

No ciclo estratégico atual têm sido monitorizados os indicadores: Projetos internacionais de 

I&D+I (nº), docentes e investigadores em mobilidade (nº), estudantes em mobilidade, programas 

de 2º e 3º ciclo em colaboração com universidades de outros países (%), e estudantes 

estrangeiros inscritos para obtenção de grau (nº). Os resultados são comunicados no Relatório 

de Atividades da UTAD 2020, que inclui um histórico da evolução destes indicadores. O  🔗Plano 

de atividades da UTAD 2021 define as ações a desenvolver ao longo do ano, estabelecendo, para 

cada um dos indicadores, a meta anual e os responsáveis.  

A UTAD encontra-se no final do ciclo estratégico (2017-2021), pelo que se entendeu ser 

pertinente que o desenvolvimento de indicadores complementares esteja alinhado com o 

https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/739156?newtest=Y&lang=pt
https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/214794?newtest=Y&lang=pt
https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/339573?newtest=Y&lang=pt
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Proposta%20de%20modelos%20comuns%20PA%20e%20RA.pdf
https://www.utad.pt/ecav/wp-content/uploads/sites/36/2021/03/Relat%C3%B3rio-de-Atividades_ECAV_2020-4.pdf
https://www.utad.pt/ect/wp-content/uploads/sites/15/2021/03/Relatorio-de-Atividades-ECT-2020.pdf
https://www.utad.pt/echs/wp-content/uploads/sites/35/2021/04/Relatorio-de-Atividades-ECHS-2020.pdf
https://www.utad.pt/ecva/wp-content/uploads/sites/37/2021/04/Relatorio-de-Atividades-ECVA-2020.pdf
https://www.utad.pt/ess/wp-content/uploads/sites/38/2021/03/Relato%CC%81rio-de-Atividades-ESS-2020R.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2021/01/plano_atividades_2021.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2021/01/plano_atividades_2021.pdf
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próximo ciclo. Não obstante, o 🔗Relatório de Atividades de 2020 do GRIM identifica possíveis 

indicadores complementares, entre outras reflexões críticas apresentadas para a área da 

Internacionalização.  

9. Implementar e registar no MQ a elaboração do Relatório Anual de Monitorização do SIGQ que 

seja abrangente e que envolva um maior número de estruturas intermédias na reflexão crítica 

sobre os processos, objetivos e referenciais de qualidade 

Ajustaram-se os mecanismos do sistema da qualidade, sendo que o Relatório de Revisão de 2020 

apresenta um maior enfoque nos resultados obtidos nas atividades cíclicas do próprio sistema e 

nos processos que agrega. 

C) A cumprir no prazo de 2 anos 

1. Realizar e registar no MQ os Relatórios de Atividades Anuais dos Serviços de Apoio e das 

Estruturas Especializadas que incluam a monitorização das metas e dos resultados dos 

questionários de satisfação das partes interessadas, análise SWOT, reflexão crítica e propostas 

de melhoria para a atividade dos serviços de apoio e das estruturas especializadas. 

Foi elaborado um 🔗modelo comum de Relatório de Atividades para os Serviços e Estruturas 

Especializadas, contemplando a monitorização das metas dos indicadores estratégicos atuais, 

análise SWOT, reflexão crítica e propostas de melhoria. 

Os resultados dos questionários de satisfação das partes interessadas são analisados em sede de 

relatório de revisão. 

2. Desenvolver a curto prazo todas as ações para institucionalização de procedimentos de 

recolha, análise e organização da informação, assim como a sua monitorização e consequentes 

medidas de melhoria contínua necessárias para dar resposta imediata às exigências do SIGQ; em 

simultâneo definir procedimentos de interoperabilidade entre as várias plataformas do Sistema 

de Informação, desenvolver as novas plataformas previstas, resolver os problemas de 

apresentação de informação aos membros da comunidade académica 

Em 2020 realizaram-se atividades de sistematização da monitorização estratégica e operacional 

das Escolas, Serviços de Apoio e Estruturas Especializadas, através da definição de objetivos, 

indicadores e metas. 

A UTAD tem apostado no desenvolvimento de procedimentos mais sistemáticos de recolha, 

análise, organização e monitorização da informação através de uma maior operabilidade entre 

as plataformas informáticas existentes. Desde logo está a ser preparada uma página de intranet 

que apoia estas atividades.   

 

 

 

https://www.utad.pt/grim/wp-content/uploads/sites/24/2021/03/RELATO%CC%81RIO-ATIVIDADES-GRIM-2020.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Proposta%20de%20modelos%20comuns%20PA%20e%20RA.pdf
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Proposta%20de%20modelos%20comuns%20PA%20e%20RA.pdf
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Recomendações Adicionais  

1. Criar Regulamento do Sistema de Incentivos à Investigação de forma a identificar o mérito 

científico, dando particular atenção ao seu alinhamento com os objetivos do Plano Estratégico 

para este eixo e com o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente 

A UTAD criou o 🔗Prémio Investigador do Ano 2020, que visa distinguir e potenciar a excelência 

científica na academia, reconhecendo o desempenho na produção científica e a captação de 

financiamento para I&D. 

O projeto de 🔗Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Investigadores Doutorados da 

UTAD visa a avaliação de desempenho dos investigadores, tendo como objetivo identificar as 

aptidões do pessoal de investigação da UTAD de forma a potenciar as mesmas.  

2. Definir regras para a monitorização da inserção de documentos no RCAAP - Repositório 

Científico de Acesso Aberto de Portugal, que incluam mecanismos de arbitragem interna 

alinhados com os referenciais de qualidade do SIGQ. 

Em análise e execução, sendo a sua concretização uma oportunidade de melhoria. 

3. Definir e divulgar as medidas e indicadores de monitorização de publicações e citações e de 

incentivo à integração dos docentes em centros de investigação 

O 🔗Regulamento de avaliação de desempenho dos docentes da UTAD e o 🔗Regulamento de 

avaliação de desempenho dos docentes das Escolas explicitam a valorização na avaliação do 

desempenho, incidindo, além das funções de docência gerais, nas vertentes de investigação, de 

criação cultural, artística ou desenvolvimento tecnológico, e ainda os cargos em órgãos de gestão 

das unidades de investigação. Os referidos regulamentos especificam ainda os indicadores de 

avaliação a considerar em cada vertente, assim como os respetivos parâmetros. 

4. Fazer a divulgação da atividade de investigação no separador "investigação” do portal 

institucional 

A listagem dos projetos aprovados está disponível no separador 🔗Investigar e Inovar do portal 

institucional. 

Entre maio de 2020 e abril de 2021, a UTAD divulgou mais de 90 notícias de Ciência e Inovação 

no site 🔗Notícias, com destaque na página inicial do portal institucional. 

5. Clarificar o papel do Colégio Doutoral na estrutura de investigação e a sua articulação com os 

CI e os cursos de 3º ciclo 

Foi elaborado e publicado o novo 🔗Regulamento do Colégio Doutoral da UTAD, que define a 

estrutura organizativa, composição, competências e regras básicas de organização e 

funcionamento do Colégio Doutoral da UTAD . 

6. Elaborar o Regulamento da Propriedade Intelectual e o Regulamento da Incubação de 

Empresas da UTAD 

Estão elaborados e publicados em Diário da República o 🔗Regulamento de Propriedade 

Intelectual da UTAD e o 🔗Regulamento de Incubação de Empresas da UTAD. 

https://www.utad.pt/investigar/premio-investigador-ano/
http://participe.utad.pt/sites/default/files/DESPACHO%20RT%2055%202020.pdf
http://participe.utad.pt/sites/default/files/DESPACHO%20RT%2055%202020.pdf
http://participe.utad.pt/sites/default/files/DESPACHO%20RT%2055%202020.pdf
https://dre.pt/home/-/dre/74338062/details/7/maximized?serie=II&day=2016-04-01&date=2016-04-01%2Fen&dreId=74316136
https://dre.pt/home/-/dre/107013686/details/maximized
https://dre.pt/home/-/dre/107013686/details/maximized
https://www.utad.pt/investigar/projetos/
https://noticias.utad.pt/blog/category/ciencia-inovacao/
https://dre.pt/application/file/a/159993891
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/Regulamento-de-Propriedade-Intelectual-da-UTAD.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/Regulamento-de-Propriedade-Intelectual-da-UTAD.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/2020/04/Regulamento-Incubadora-UTAD.pdf
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7. Introduzir mecanismos formais de reconhecimento do mérito pedagógico e da inovação 

pedagógica 

No 🔗Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das Escolas, o mérito pedagógico 

e da inovação pedagógica é considerado, sendo atribuído um fator de majoração aos docentes 

com avaliação “excelente” na apreciação dos estudantes sobre a prática pedagógica. É ainda 

majorada a introdução de metodologias pedagógicas alternativas na docência das UC. 

8. Concluir a definição dos processos em curso 

Os processos estão a ser adequados à nova estrutura orgânica e funcional da UTAD. 

9. Aumentar a presença em feiras internacionais de estudantes, melhorar a informação da 

internacionalização na página web, melhorar a articulação do GRIM com as Escolas na promoção 

dos programas de mobilidade e organizar eventos como programas de acolhimento de 

estudantes estrangeiros, bem como a oferta de cursos e de eventos em línguas estrangeiras 

Dada a situação de pandemia, a UTAD participou em feiras virtuais, tendo sido preparada 

informação circunstanciada e uma 🔗página de acolhimento. 

Nos eventos promovidos, destaca-se a realização da International Welcome Week, e a 

dinamização do 🔗 Curso Preparatório de Português.  

10. Reforçar e registar no SIGQ a participação do pessoal técnico e das partes interessadas 

externas nos órgãos de reflexão do Sistema e nos processos de garantia da qualidade 

Na revisão em curso do 🔗Manual da Qualidade, incluiu-se uma matriz que identifica, para cada 

uma das partes interessadas, as formas e momentos em que estas participam no SIGQ.    

 

  

https://dre.pt/home/-/dre/107013686/details/maximized
https://sites.google.com/view/esnutadhousing/home?authuser=0
http://www.utad.pt/grim/inicio/curso-preparatorio-de-lingua-portuguesa/
http://www.intra.utad.pt/sites/unidades/qualidade/SIGQ/Manual%20da%20Qualidade/Manual%20da%20Qualidade%20-SIQ_rev12.pdf
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ANEXO II - ESTADO AÇÕES DO PLANO DA QUALIDADE EM 31-12-2020 
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Nº Ação 
Estado 

(31.12.2020) 
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 d
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l p
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1 O
E4

 

1 
Calendarizar reuniões com todas as Unidades Orgânicas e 
todos os Serviços da UTAD para divulgação e 
sensibilização da Política da Qualidade. 

Ação não 
realizada 

2 
Realizar reuniões com os órgãos de gestão das UO para 
prestar informações sobre o SIGQ-UTAD nas diferentes 
áreas de missão. 

Concluído 

3 
Divulgar, através das plataformas digitais e de painéis 
informativos, a política, missão e objetivos do SIGQ-
UTAD. 

Concluído 

4 

Desenvolver documentação de suporte para o processo 
de avaliação da qualidade e formalizar mecanismos de 
monitorização e recolha de informação, avaliação e 
atuação, com melhor definição dos atores e das 
responsabilidades dos órgãos de gestão com impacto no 
SIGQ. 

Concluído 

5 
Rever procedimentos de comunicação para melhorar os 
Processos de Comunicação Institucional. 

Concluído 

6 Integrar os diferentes manuais da qualidade da UTAD. 
Em 

execução 

7 
Referir o Relatório de Meta-avaliação e os seus 
mecanismos no Manual da Qualidade. 

A iniciar  

8 
Elaborar um modelo de plano de atividades comum a 
todas as áreas de missão, serviços de apoio e estruturas 
especializadas. 

Concluído 

9 

Elaborar modelo de relatório de atividades comum a 
todas as áreas de missão, serviços de apoio e estruturas 
especializadas com reflexão crítica, análise SWOT e 
propostas de ações de melhoria. 

Concluído 

En
si

n
o

-a
p

re
n

d
iz

ag
em

 

2 a 5 

O
E1

, O
E3

, O
E4

, O
E1

0
, O

E1
5

 

10 
Identificar, descrever e validar os procedimentos 
associados ao ensino e à aprendizagem entre as Unidades 
Orgânicas, através dos Pivot para a Qualidade. 

Ação não 
realizada 
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Nº Ação 
Estado 

(31.12.2020) 

11 

Renovar os inquéritos pedagógicos, tornando-os numa 
ferramenta mais eficaz na análise do processo ensino-
aprendizagem, com maior participação dos estudantes e 
aceitação pelos docentes. 

Concluído 

12 

Atualizar os procedimentos da monitorização do 
funcionamento das UC (Sumários, assiduidade dos 
estudantes, Fichas das Unidades Curriculares, 
preenchimento de pautas e Ficha Curricular do 
Docente). 

Em 
execução 

13 

Melhorar os procedimentos de audição dos estudantes 
no processo de ensino-aprendizagem, através das 
Comissões de Curso e Conselhos Pedagógicos, e da 
sistematização das reuniões com os Núcleos de 
Estudantes e Associação Académica. 

Em 
execução 

14 
Elaborar Plano de Formação de docentes e respetiva 
monitorização pelo grupo MEA. 

Concluído 

15 
Reforçar a reflexão sobre as recomendações e os 
relatórios de atividade do Provedor do Estudante. 

Concluído 

16 
Melhorar os instrumentos de avaliação da Qualidade 
Pedagógica. 

Em 
execução 

17 
Melhorar o circuito interno dos instrumentos de 
avaliação da Qualidade Pedagógica. 

Em 
execução 

18 

Elaborar um plano de ação específico para aumentar a 
taxa de resposta dos Questionários Pedagógicos, 
Relatórios de Unidades Curriculares e Relatórios Anuais 
de Curso. 

Em 
execução 

19 Definir indicadores próprios e metas para as Escolas. 
Em 

execução 

In
ve

st
ig

aç
ão

 e
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 

6 

O
E2

, O
E7

, O
E8

, O
E9

, O
E1

2
 

20 

Definir indicadores complementares aos do Plano 
Estratégico para a Investigação e Desenvolvimento, em 
particular os que dizem respeito à valorização económica 
da I&D e transferência de conhecimento. 

Concluído 

21 
Elaborar, validar e implementar um plano de atividades 
que vise publicitar todos os dados relevantes no âmbito 
da atividade de I&D. 

Ação não 
realizada 

22 
Identificar, descrever e validar os procedimentos que 
envolvam a VRII, GAP e UO e que clarifiquem as 
responsabilidades na área da I&D.  

Ação não 
realizada 
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Nº Ação 
Estado 

(31.12.2020) 

23 

Reforçar a participação das partes interessadas externas 
(empresas, autarquias e outras), formalizando os 
procedimentos de incorporação das sugestões e das 
avaliações recebidas. 

Ação não 
realizada 

C
o

la
bo

ra
çã

o
 In

st
it

uc
io

n
al

 e
 c

o
m

 a
 C

o
m

un
id

ad
e 

7 

O
E2

, O
E7

, O
E1

2,
 O

E1
4,

 O
E1

5
 

24 
Identificar, descrever e uniformizar procedimentos que 
envolvam as Vice-Reitorias, os Gabinetes e as UO e que 
clarifiquem as responsabilidades na área da CI&C. 

Ação não 
realizada 

25 
Atualizar o catálogo de serviços e competências, 
monitorizando os montantes financeiros gerados, a 
qualidade do serviço e a satisfação dos utilizadores. 

Em 
execução 

26 
Desenvolver uma plataforma de registo e controlo dos 
protocolos existentes na UTAD. 

Em 
execução 

27 
Desenvolver mecanismos de monitorização das 
atividades de colaboração interinstitucional e com a 
comunidade e incluí-los no Manual da Qualidade. 

Em 
execução 

Po
lít

ic
as

 d
e 

G
es

tã
o 

d
o

 P
es

so
al

 

9 

O
E1

5
 

28 Criar o Regulamento dos Investigadores. 
Em 

execução 

29 Elaborar o Manual de Competências e Funções. 
Em 

execução 

30 

Identificar as áreas estratégicas da Universidade para que 
seja possível à UTAD executar uma prática de 
recrutamento adequada (trabalhadores não docentes e 
não investigadores). 

Em 
execução 

31 
Acompanhar a evolução do sistema de avaliação de 
desempenho (SIADAP), implementando medidas que 
conduzam à sua própria melhoria e apreciação regular. 

Em 
execução 
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Nº Ação 
Estado 

(31.12.2020) 

32 
Criar um guião com um conjunto de questões 
relacionadas com os recursos humanos, nomeadamente 
sobre a gestão estratégica de RH (FAQ’s).  

Em 
execução 

33 
Alterar o modo de aplicação do sistema de avaliação dos 
funcionários (SIADAP), de modo a torná-lo mais eficaz 
para a melhoria dos indicadores no plano estratégico. 

Em 
execução 

34 
Elaborar despacho orientador para a Avaliação do 
Desempenho dos docentes de 2019 a 2021. 

Concluído 

Se
rv

iç
os

 d
e 

ap
o

io
 

10 

O
E4

, O
E5

, O
E1

6
 

35 Certificar os Serviços pela norma NP ISO 9001:2015. Concluído 

36 
Aferir o grau de satisfação dos estudantes com 
necessidades especiais. 

Ação não 
realizada 

37 
Criar uma caixa de sugestões no SIDE de forma a avaliar o 
desempenho do SIDE junto dos docentes e estudantes. 

Concluído 

38 

Monitorizar a implementação das medidas preconizadas 
nos certificados de Eficiência Energética, 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. 

Em 
execução 

39 
Definir e implementar formas de envolver a comunidade 
académica na cultura de sustentabilidade em torno das 
normas NP ISO 14001 e NP ISO 50001. 

Em 
execução 

40 
Monitorizar o grau de satisfação dos estudantes 
relativamente aos espaços e recursos oferecidos pela 
UTAD. 

Em 
execução 

41 
Definir indicadores próprios e metas para os serviços de 
apoio e estruturas especializadas. 

Em 
execução 

In
te

rn
ac

io
n

al
iz

aç
ão

 

8 O
E9

 

42 
Criar um sistema informático de apoio à gestão das 
mobilidades. 

A iniciar  

43 
Definir indicadores próprios e metas para a 
internacionalização. 

Ação não 
realizada 

44 
Identificar e colmatar os desafios da internacionalização 
no quadro COVID-19. 

Concluído 
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Nº Ação 
Estado 
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A
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 g
o

ve
rn

aç
ão

 e
 g

es
tã

o
 d
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1 O
E4

 

45 

Identificar, descrever e validar procedimentos e 
indicadores com o intuito de melhorar a articulação entre 
os vários níveis de decisão da instituição, nomeadamente 
a Reitoria e as Unidades Orgânicas. 

Em 
execução 

46 

Calendarizar anualmente reuniões da Comissão de 
Acompanhamento da Qualidade, da Comissão da 
Qualidade do Ensino e da Comissão da Qualidade dos 
Serviços, reforçando as suas funções. 

Em 
execução 

47 

Reforçar a função do Colégio Doutoral no processo de 
ensino-aprendizagem dos cursos de 3º ciclo e na sua 
articulação com a investigação, através da criação de 
documento que preveja esta articulação. 

Concluído 

48 

Desenvolver plataforma de gestão documental, no 
sentido de desmaterializar os processos e obter ganhos 
de eficiência na execução dos procedimentos, 
contribuindo para a desburocratização e para maior 
articulação dos atores do sistema. 

Concluído 

49 Reforçar as estruturas de apoio ao SIGQ-UTAD. 
Em 

execução 

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 d
as

 p
ar

te
s 

in
te

re
ss

ad
as

 

1 

O
E2

, O
E1

3,
 O

E 
15

 

50 

Aumentar a ligação aos antigos estudantes/entidades 
empregadoras como forma de auscultação do mercado 
de trabalho e de melhoria da qualidade da oferta 
educativa.  

Em 
execução 

51 

Desenvolver outras atividades com parceiros no âmbito 
do consórcio UNorte.pt, de modo a reforçar a garantia da 
qualidade, a internacionalização, a articulação e o 
aproveitamento de sinergias, e o desenvolvimento 
conjunto de áreas estratégicas de investigação. 

Em 
execução 
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Nº Ação 
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52 Aferir a satisfação das Partes Interessadas (PI). 
Em 

execução 

53 
Divulgar o grau de satisfação das Partes Interessadas, 
incluindo todos os serviços da UTAD. 

Ação não 
realizada 

Si
st

em
a 

de
 In

fo
rm

aç
ão

 

11 

O
E2

, O
E1

2,
 O

E1
6

 

54 

Desenvolver uma 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 de projetos. 

Em 
execução 

55 
Implementar um novo ERP financeiro, integrando a 
plataforma de gestão de projetos e o GESDOC.  

Em 
execução 

56 

Melhorar o reforço do SIDE, do SIGACAD e da plataforma 
da DSD, de modo a permitir uma gestão mais eficaz do 
serviço docente, dos cursos e das turmas, e da realização 
de horários. 

A iniciar  

57 

Desenvolver a plataforma “Dossier das Unidades 
Curriculares e de Gestão dos Cursos”, ligada ao SIGACAD 
e ao SIDE, permitindo a consulta e gestão mais eficiente 
de FUC e Planos de Estudo, de modo a facilitar os 
processos de alteração ou criação de cursos e a partilha 
de UC entre cursos. 

Em 
execução 

P
ub

lic
aç

ão
 d

e 
in

fo
rm

aç
ão

 
re
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n
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ar

a 
as

 P
I 

12 O
E1

 

58 
Melhoria contínua da eficiência do portal institucional da 
UTAD, ao nível da gestão do back-office e da sua 
capacidade comunicacional. 

Em 
execução 

59 
Elaborar e atualizar o Plano de Comunicação e Marketing 
Institucional para o ano letivo em curso, de modo a criar 
novas formas de promoção da UTAD. 

Concluído 

60 Elaborar Relatório de Empregabilidade. Concluído 

A
co

m
p

an
ha

m
en

to
, a

va
lia

çã
o

 e
 

m
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ri

a 
co

n
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n
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 d
o 
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a 

de
 

G
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d

a 
Q

u
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e 

1 O
E4

 

61 
Analisar e refletir sobre as conclusões preliminares da 
visita da CAE, por forma a antecipar soluções para as 
debilidades diagnosticadas. 

Concluído 

62 
Reunir a CAQ com periodicidade mensal para 
monitorização do SIGQ-UTAD. 

Concluído 

63 
Reunir a CQE com periodicidade mensal para 
monitorização do SIGQ-UTAD. 

Concluído 

64 
Refletir sobre o Plano da Qualidade do ano anterior por 
forma a identificar as dificuldades encontradas na sua 
execução, monitorizando o seu cumprimento. 

Concluído 
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(31.12.2020) 

65 Elaborar o Plano da Qualidade para o ano corrente. Concluído 

66 
Elaborar o Relatório de Meta-avaliação relativo ao 
funcionamento do SIGQ-UTAD do ano anterior. 

Concluído 

 

 

 


