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ESPAÇO ESTUDANTE 

MISSÃO 

O EE tem por missão promover um atendimento proficiente, presencial, telefónico ou 

digital, para apoio aos estudantes, ao longo do seu percurso académico, em todos os 

domínios, designadamente académico, mobilidade internacional, acesso a bolsas de 

estudo, acesso a alojamento, alimentação e serviços prestados nas áreas da saúde e bem-

estar, entre outros domínios, com qualidade, rigor, confiabilidade, eficiência e eficácia. 

CARACTERIZAÇÃO 

O Centro Transversal Espaço Estudante (EE) surge no âmbito do Regulamento Orgânico e 

Funcional do Grupo Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 243, de 16 de dezembro, artigo 14º. De referir que o Espaço 

Estudante iniciou as suas atividades a 01 de agosto de 2020. 

O conceito do Espaço Estudante surge da premissa de que o estudante deverá encontrar 

num Espaço único a resposta às suas necessidades, com o lema: One-stop para o sucesso. 

O centro transversal Espaço Estudante exerce as suas competências no âmbito do 

atendimento ao estudante e candidatos, nomeadamente no esclarecimento de questões 

e apoio nas áreas de Serviços Académicos, Relações Internacionais e Mobilidade, Bolsas e 

Outros Apoios Sociais, Alojamento, Alimentação, Desporto, Saúde e Bem-estar e Espaço 

Cidadão (AMA). 

INDICADORES OPERACIONAIS 

Tabela 1. Indicadores operacionais. 

INDICADOR 2020 

Número de atendimento presencial realizado no EE (nº) 4881 

Número de chamadas telefónicas atendidas no EE (nº) 449 

Número de respostas de email efetuadas no EE (nº)  730 
 

  

EE 

 

 

10 Técnicos 

 

 

OBJETIVOS  

 

Garantir um apoio eficaz no 

atendimento aos clientes 

(candidatos e estudantes). 

 

Aumentar a eficiência dos 

serviços no atendimento 

aos clientes (candidatos e 

estudantes). 

 

Aumentar a 

disponibilização de serviços 

online aos estudantes 

(objetivo a partilhar com 

SIC, SA, GRIM e SAS). 

 

Garantir a satisfação da 

prestação de serviços aos 

clientes (candidatos e 

estudantes). 
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REFLEXÃO CRÍTICA 

O Espaço Estudante inicia funções em agosto de 2020, assumindo, desde logo, em parceria com a Reitoria, os 

Presidentes de Escola, Serviços e os Gabinetes, as matrículas no âmbito do Concurso Nacional de Acesso, num 

ano de pandemia de Covid-19, o que levou a repensar o método para a realização das mesmas. Assim, as 

matrículas foram realizadas nas Escolas, com o apoio das equipas das estruturas das escolas e serviços, o que 

permitiu, por um lado a descentralização da localização das matrículas e por outro deu a conhecer ao candidato 

e família o espaço da sua Escola. 

A implementação do sistema de agendamento permitiu uma gestão mais eficaz do atendimento ao estudante. 

Emerge, em termos futuros, o envolvimento, enquadramento e definição clara de fronteiras de atuação do EE e 

dos outros serviços com os quais interage, sendo de salientar que o EE efetua o atendimento. 

 

ANÁLISE SWOT | PROPOSTAS DE MELHORIA 

Tabela 2. SWOT | Propostas de Melhoria. 

PONTOS FORTES  PONTOS FRACOS 
 

  
▪ Equipa motivada e comprometida com o serviço; 

▪ Centralização do atendimento para o candidato e 

estudante; 

▪ Cooperação com a Associação Académica e os núcleos 

de estudantes; 

▪ Sistema de agendamento; 

▪ Parceria com o Espaço Cidadão. 

 

▪ Falta de sistema informático de gestão robusto, com 

monitorização dos pedidos dos estudantes; 

▪ Falta de acesso à informação dos estudantes; 

▪ Política de marketing pouco desenvolvida; 

▪ Falta de um plano de comunicação interna e externa; 

▪ Resistência de alguns serviços na interação com o EE. 

   

OPORTUNIDADES  AMEAÇAS 

   
▪ Desenvolvimento do processo do EE no âmbito do 

Sistema de Gestão de Qualidade;  

▪ Formação aos trabalhadores; 

▪ Parcerias internas e externas; 

▪ Desenvolvimento de projetos no âmbito da melhoria 

contínua; 

▪ Libertação de tarefas de atendimentos dos outros 

serviços da UTAD, permitindo o foco na 

operacionalização da sua missão. 

 

▪ Recursos humanos não são em número suficiente para a 

redundância; 

▪ Dependência de outros serviços para a resposta 

atempada às solicitações dos estudantes; 

▪ Falta de sinalética a identificar o EE. 

 

 



Relatório de Atividades 

• • • 

5 

 

PROPOSTAS DE MELHORIA 

 
▪ Colocação da sinalética que identifique o EE; 

▪ Elaboração do processo do EE no âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade; 

▪ Desenvolvimento de projetos no âmbito da melhoria contínua; 

▪ Plano de comunicação e marketing; 

▪ Parceria para a promoção de estágios para estudantes. 

 

RECURSOS HUMANOS 

A equipa do Espaço Estudante (EE) é constituída por 10 pessoas, com uma média de idades de 52.3 anos, sendo 

9 do género feminino e 1 do género masculino. Em termos de categoria a equipa é maioritariamente constituída 

por Assistentes Técnicos (5), seguido de Assistentes Operacionais (3) e Técnicos Superiores (2). Relativamente 

às habilitações académicas da equipa verifica-se que metade da equipa detém um grau de Ensino Superior (2 

Licenciaturas; 2 Mestrados; 1 Doutoramento). 

A equipa é constituída por 1 coordenador, por 5 trabalhadores no atendimento presencial, 4 trabalhadores no 

atendimento telefónico, sendo que 2 acumulam o atendimento telefónico e de email. 

 

Tabela 3. Corpo Não Docente, por Cargo/Carreira/Categoria. 

Categorias Nº 

Técnico Superior 2 

Assistente Técnico 5 

Assistente Operacional 3 

TOTAL 10 

 


