
  

  

1.  

  

Relatório de Revisão do Sistema 
Interno de Garantia da Qualidade 

 
2019 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 
 

 

 
 

 



 

i 
 

ÍNDICE 

 

1 Enquadramento............................................................................................................... 1 

1.1 O Sistema de Garantia da Qualidade da UTAD | SIGQ-UTAD ........................................... 2 

2 Balanço | Evolução do SIGQ ............................................................................................. 5 

3 Garantia da Qualidade nos Processos Nucleares da Missão .............................................. 9 

3.1 Ensino-Aprendizagem .......................................................................................................... 9 

3.1.1 Criação, revisão e descontinuação de cursos .......................................................... 12 

3.1.2 Avaliação do Ensino-Aprendizagem ......................................................................... 13 

3.1.2.1 Questionários Pedagógicos | QP .................................................................... 13 

3.1.2.2 Relatório da Unidade Curricular | RUC ........................................................... 15 

3.1.2.3 Relatório Anual de Curso | RAC ...................................................................... 16 

3.1.2.4 Ações de Melhoria ........................................................................................... 16 

3.1.2.5 Outros instrumentos ........................................................................................ 16 

3.2 Investigação e valorização do conhecimento ................................................................... 17 

3.2.1 Unidades de Investigação ......................................................................................... 17 

3.2.2 Indicadores de publicações ....................................................................................... 18 

3.3 Cooperação com a sociedade ............................................................................................ 19 

3.3.1 Prestação de serviços à sociedade ........................................................................... 19 

3.3.2 Cultura ....................................................................................................................... 19 

3.4 Internacionalização ............................................................................................................ 20 

3.4.1 Divulgação da oferta educativa e de investigação .................................................. 20 

3.4.2 Redes e programas de cooperação .......................................................................... 21 

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

pessoal 21 

4 Garantia da Qualidade na Gestão dos Recursos e Serviços de Apoio ............................... 22 

4.1 Recursos Humanos ............................................................................................................. 22 

4.1.1 Pessoal docente e investigador ................................................................................ 22 

4.1.2 Pessoal não docente ................................................................................................. 23 

4.1.3 Formação ................................................................................................................... 24 

4.2 Recursos Materiais ............................................................................................................. 24 



 

ii 
 

4.3 Serviços ............................................................................................................................... 26 

4.3.1 Serviços de Ação Social ............................................................................................. 27 

5 Garantia da Qualidade na Gestão e Publicitação da Informação ..................................... 28 

5.1 Comunicação Institucional ................................................................................................ 28 

6 Análise SWOT ................................................................................................................ 29 

7 Oportunidades de Melhoria ........................................................................................... 30 

8 Conclusão ...................................................................................................................... 35 

Anexo 1 ................................................................................................................................... 36 

 

   

  



 

iii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS  

Figura 1 - Eixos estratégicos ................................................................................................................3 

Figura 2. Execução das ações do Plano da Qualidade 2019. .............................................................5 

Figura 3 – Eficácia (Pontos) .............................................................................................................6 

Figura 4 - Número de Cursos em 2019/2020......................................................................................9 

Figura 5 - Distribuição do preenchimento dos RUC do ano letivo 2018/2019. .............................. 15 

Figura 6 - Evolução do número de publicações. (Fonte: Scopus) .................................................... 18 

Figura 7 - Programa Cultural da UTAD em 2019. ............................................................................ 19 

Figura 8 - Evolução dos recursos humanos...................................................................................... 22 

Figura 9 - Número de bolsas. ............................................................................................................ 27 

Figura 10 - Serviços Ação Social. ...................................................................................................... 27 

 
  

file:///C:/Users/miana/Desktop/Revisão%20SIGQ_2019_final.docx%23_Toc60847672


 

iv 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1. Execução das ações do Plano da Qualidade 2019 por área de análise do SIGQ. .............5 

Tabela 2 - Resultados dos objetivos estratégicos em 2019. .....................................................7 

Tabela 3 - Resultados dos indicadores estratégicos em 2019. ................................................7 

Tabela 4 - Indicadores do Ensino Aprendizagem. ............................................................................ 10 

Tabela 5 - Evolução do número de participantes no programa de Tutoria|Mentoria. ................. 10 

Tabela 6 –Abandono académico. ..................................................................................................... 11 

Tabela 7 - Indicadores de atividades de promoção das competências dos estudantes. ............... 11 

Tabela 8. Cursos submetidos a avaliação em 2018 e 2019. ........................................................... 12 

Tabela 9. Novos Cursos submetidos à acreditação em 2018 e 2019. ............................................ 13 

Tabela 10. Número de cursos descontinuados. ............................................................................... 13 

Tabela 11. Avaliação das Unidades Curriculares (Módulo II do QP) no ano letivo de 2018/2019.14 

Tabela 12. Avaliação dos docentes (Módulo III do QP) no ano letivo de 2018/2019. ................... 14 

Tabela 13 - Estatísticas de resposta sobre o funcionamento das UC. ............................................ 15 

Tabela 14 - Adequabilidade de fatores no funcionamento da UC. ................................................. 15 

Tabela 15 - Classificação dos recursos disponibilizados pela Escola/UTAD para o funcionamento 

da UC. ................................................................................................................................................ 16 

Tabela 16 - Classificação, em termos gerais, dos estudantes da UC.............................................. 16 

Tabela 17 - Classificação dos centros de investigação da UTAD. ................................................... 17 

Tabela 18 - Indicadores de investigação e valorização do Conhecimento. .................................... 18 

Tabela 19 - Indicadores do Grupo de Missão para a Cultura ......................................................... 20 

Tabela 20 - Indicadores de Internacionalização. ............................................................................. 21 

Tabela 21 - Pessoal docente e investigador (2019) ......................................................................... 23 

Tabela 22 - Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria em 2019. ...................................... 23 

Tabela 23 - Ações de Formação ....................................................................................................... 24 

Tabela 24 - Indicadores de Recursos Materiais ............................................................................... 25 

Tabela 25. Indicadores de Comunicação. ........................................................................................ 28 

Tabela 26 - Análise SWOT ................................................................................................................. 29 

 

  



 

v 
 

SIGLAS E ACRÓNIMOS 

A3ES Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

BSC Balanced Scorecard 

CAE Comissão de Análise Externa 

CAQ  Comissão de Acompanhamento da Qualidade 

CECAV Centro de Ciência Animal e Veterinária  

CEER Centro de Estudos Euro-Regionais 

CEL Centro de Estudos em Letras 

CETRAD Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento 

CI&C Colaboração Institucional e com a Comunidade 

CIDESD Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano  

CITAB Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas  

CNA Concurso Nacional de Acesso 

COVID-19 Corona Virus Disease 2019 

CQ Centro de Química 

CQE  Comissão da Qualidade do Ensino 

CTeSP Curso Técnico Superior Profissional 

DSD  Distribuição de Serviço Docente 

ECAV Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias 

ECVA Escola de Ciências da Cida e do Ambiente 

ERP Enterprise Resource Planning 

FUC  Ficha da Unidade Curricular 

GAIVA Gabinete de Apoio de Inserção na Vida Ativa 

GAP Gabinete de Apoio a Projetos 

GCI Gabinete de Comunicação e Imagem 

GESDOC Sistema de Gestão Documental 

GESQUA   Gabinete de Gestão da Qualidade 

I&D  Investigação e Desenvolvimento  

I&D+I Investigação, Desenvolvimento e Inovação 

IES Instituições de Ensino Superior 

IMP Impresso 

LED light-emitting diode 

MEA Melhoria do Ensino Aprendizagem 

MI  Mestrado Integrado 

NP ISO 14001 Sistema de Gestão Ambiental 

NP ISO 50001 Sistema de Gestão de Energia 

NP ISO 9001 Sistemas de Gestão da Qualidade 

OE  Objetivo(s) Estratégico(s) 

PI Partes Interessadas 

PQ  Plano da Qualidade 

PT Programa Tutoria 

QP Questionário Pedagógico 

RA Relatório de Atividades 

RAC  Relatório Anual de Curso 

RUC  Relatório da Unidade Curricular 

SAS  Serviços de Ação Social 

SGQ Sistema de Gestão da Qualidade 

SIADAP Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIC Serviços de Informática e Comunicações 

SIDE Sistema de Informação de Apoio ao Ensino 



 

vi 
 

SIGACAD Sistema de Gestão de Alunos 

SIGQ   Sistema Interno de Garantia da Qualidade 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 

UC   Unidade Curricular 

UM  Unidade de Medida 

UO  Unidade Orgânica 

UTAD  Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

VITIS Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão da Vinha 

VRII Vice-Reitoria para a Área da Investigação e Inovação 

 

 



 

1 

  

1 ENQUADRAMENTO 

O presente relatório tem como objetivo proceder à avaliação do grau de concretização do 

Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) da Universidade de Trás os Montes e Alto Douro 

(UTAD) e da sua eficácia no ano de 2019. O primeiro Relatório de Revisão do SIGQ da UTAD foi 

realizado em 2019, estando previsto a sua elaboração anual, sob coordenação da Pró-Reitora 

para a área da Qualidade e onde participam todos os Serviços e Estruturas Especializadas da 

UTAD, os representantes dos Estudantes e outras Partes Interessadas (PI). 

O presente relatório 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. 

Este processo teve como principais entradas: o estado das ações resultantes das anteriores 

revisões pela gestão, as alterações ao contexto organizacional, as informações quanto ao 

desempenho e à eficácia do SIGQ e a adequação dos recursos e as oportunidades de melhoria. E 

como saídas: as oportunidades de melhoria, a gestão das alterações ao SIGQ e a necessidade de 

alocação de recursos. 

Com vista à certificação do SIGQ-UTAD, em abril de 2019 foi submetido à A3ES o relatório de 

autoavaliação e em dezembro do mesmo ano ocorreu a auditoria realizada por uma Comissão de 

Avaliação Externa (CAE). 

O Manual da Qualidade é o documento que descreve a organização e a estrutura do SIGQ-UTAD 

nas suas várias vertentes, estando prevista a sua revisão, simplificação e uniformização, de acordo 

com os outros similares existentes na UTAD. 

O Plano da Qualidade em consonância com o Plano Estratégico e as áreas de análise estabelecidas 

pela A3ES, define, anualmente, as ações necessárias a concretizar e respetivos prazos de atuação, 

de modo a garantir a melhoria contínua nas diversas vertentes. 

O SIGQ-UTAD conta com o apoio direto da Comissão de Acompanhamento da Qualidade. Em 

2019 este órgão reuniu 13 vezes e as principais atividades envolveram a realização e aprovação 

do Plano da Qualidade 2019, o Relatório de Revisão do SIGQ, a auditoria ao SIGQ e os Boletins da 

Qualidade.  

Direcionada para o processo de ensino-aprendizagem, também a Comissão da Qualidade do 

Ensino, constituída pelos Presidentes dos Conselhos Pedagógicos, contribui para o bom 

funcionamento do SIGQ. Em 2019 esta comissão tratou essencialmente de assuntos relacionados 

com as ferramentas de avaliação da qualidade do processo de ensino aprendizagem. 

Além destes, o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) e os Serviços de Informática e 

Comunicações (SIC) tiveram um papel importante no suporte e implementação da melhoria 

contínua do SIGQ-UTAD. 

 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Relat%C3%B3rio-de-Revis%C3%A3o-do-SIGQ-UTAD-2017_2018.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/11/Relat%C3%B3rio-de-Revis%C3%A3o-do-SIGQ-UTAD-2017_2018.pdf
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1.1 O SISTEMA DE GARANTIA DA QUALIDADE DA UTAD | SIGQ-UTAD 

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

por processos, assegurando a implementação de uma estratégia institucional para a qualidade, 

adequada às suas especificidades e garantindo a adoção e o cumprimento dos referenciais do 

Plano Estratégico da UTAD. 

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

missão e valores da Universidade, traduzida no Plano Estratégico aprovado no Conselho Geral. O 

Plano Estratégico é concretizado operacionalmente através de planos específicos de ação, tanto 

a nível institucional como das Escolas e Serviços. 

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

 

 

Visão 

Uma Eco-Universidade para o Futuro 

A UTAD assume-se como uma instituição de ensino superior de qualidade, 

atrativa, inspiradora de aprendizagens e de construção de conhecimentos 

interdisciplinares e âncora de coesão e de desenvolvimento cultural e 

socioeconómico sustentável do território, o que exige ser uma Universidade 

mais Coesa, mais Colaborativa, mais Conectada e mais Competitiva. 

 

 

Missão  

A UTAD é uma instituição de alto nível, orientada para a produção e difusão do 

conhecimento, bem como a formação cultural, artística, tecnológica e científica 

dos seus estudantes, num quadro de referência internacional. 

No seu compromisso com o futuro, a UTAD tem por missão produzir e 

disseminar conhecimento em conexão com a sociedade, tendo como 

denominador comum e crucial a convicção de que a educação e o 

conhecimento têm elevado valor económico e social e melhoram a vida das 

pessoas e das comunidades. 
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Valores 

> Centralidade do estudante;  

> Liberdade académica;  

> Valorização das pessoas;  

> Participação;  

> Democrática; 

> Valorização da igualdade e inclusão; 

> Compromisso com o rigor e a qualidade;  

>Transparência na decisão e ação; Inovação, criatividade e empreendedorismo;  

> Prestação de contas;  

> Promoção da sustentabilidade; 

> Internacionalização;  

> Responsabilidade social. 

 

 

 

Eixos estratégicos 

A UTAD considera cinco eixos estratégicos de atuação, associados à sua Missão 

e Visão para o quadriénio: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Eixos estratégicos 
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Política da Qualidade 

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

Estratégico da UTAD, tendo como principais orientações: 

> O desenvolvimento de uma cultura organizacional, visando a melhoria e o 

estímulo à criatividade e à responsabilidade, envolvendo e motivando toda a 

comunidade académica nos processos relativos à qualidade; 

> Interiorização de uma cultura de qualidade transversal a todas as atividades 

e projetos, na qual a avaliação seja encarada como um elemento natural da 

atividade da instituição; 

> Conciliar a perspetiva da melhoria institucional com a obrigação de fornecer 

informação crítica e demonstrar a capacidade de cumprimento da missão 

estatutária da UTAD na sociedade. 

A política para a garantia da qualidade da UTAD pretende promover de forma 

transversal a participação dos seus membros no aprofundamento da cultura da 

qualidade através do seu comprometimento e contributo para a melhoria 

contínua em cada um dos processos.  
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2 BALANÇO | EVOLUÇÃO DO SIGQ 

Tendo como base as áreas de análise do Plano de Ação de Melhoria estabelecido pelo SIGQ-UTAD, 

e em conformidade com os referenciais da A3ES e os objetivos estratégicos constantes no Plano 

Estratégico da UTAD, o Plano da Qualidade 2019 (PQ2019) teve como objetivos detalhar ações 

concretas que estavam em curso ou que iriam ser implementadas, monitorizando o seu estado 

de execução e definindo datas previstas de conclusão, assim como os responsáveis pela 

coordenação e execução destas ações. 

O PQ2019 resultou em 7 ações por iniciar, 37 em execução e 14 concluídas (Figura 2). As restantes 

2 ações de melhoria encontram-se noutro estado. 

 

Figura 2. Execução das ações do Plano da Qualidade 2019. 

 

Na Tabela 1 verifica-se o estado de execução das ações do PQ2019 distribuídas por área de 

análise. 

Tabela 1. Execução das ações do Plano da Qualidade 2019 por área de análise do SIGQ. 

 

O estado discriminado por ação consta no Anexo 1.  

12%

55%

28%

3%

A iniciar
Em execução
Concluído
Outro

ÁREA DE ANÁLISE Nº AÇÕES A INICIAR EM EXECUÇÃO CONCLUÍDO OUTRO 

Definição e documentação da política institucional 

para a garantia da Qualidade 
5 0 1 4 0 

Ensino-aprendizagem 7 1 6 0 0 

Investigação e Desenvolvimento 4 1 3 0 0 

Colaboração Institucional e com a Comunidade 5 2 2 0 1 

Políticas de Gestão do Pessoal 10 0 5 4 1 

Serviços de Apoio 7 1 5 1 0 

Internacionalização 5 1 1 3 0 

Articulação entre o SIGQ e os órgãos de governação e 

gestão da instituição 
5 0 3 2 0 

Participação das partes interessadas 3 0 2 1 0 

Sistema de Informação 6 1 5 0 0 

Publicação de informação relevante para as PI 2 0 1 1 0 

Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do 

Sistema de Garantia da Qualidade 
1 0 0 1 0 
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Apesar do empenho e contributo dos vários intervenientes, a reduzida taxa de ações concluídas 

e a existência de ações por iniciar têm por base: 

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

planeamento, monitorização e acompanhamento do SIGQ; 

▪ Procedimentos débeis para o retorno da informação; 

▪ Frágil planeamento e implementação das ações de melhoria identificadas; 

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

 

A síntese efetuada evidenciou os seguintes progressos: 

▪ Reorganização as ações; 

▪ Sistematização da análise contínua dos resultados; 

▪ Repensar o SIGQ; 

▪ Envolvimento maior da Academia.  

 

O balanço final relativo ao Plano da Qualidade 2019 permite apresentar as seguintes sugestões: 

▪ Criação de uma equipa SIGQ; 

▪ Elaboração de modelo de monitorização, através da sistematização de cada ação, indicando 

as informações pertinentes para uma monitorização eficaz. 

 

Os 17 objetivos estratégicos da UTAD estão distribuídos por quatro perspetivas, seguindo a 

metodologia Balanced Scorecard (BSC), sendo que a cada objetivo estão associados indicadores 

representativos do seu nível de prossecução, num total de 54 indicadores. 

A execução média das metas atingiu os 115% em 2019, traduzindo-se numa pontuação global de 

42.6 pontos em 50 (Figura 3). 

 

Figura 3 – Eficácia (Pontos) 

 

Na sequência da aferição do nível de execução da estratégia, apresentam-se nas tabelas infra 

(Tabela 2, Tabela 3) os resultados obtidos em 2019. Neste sentido, e face ao ano anterior, 

verifica-se uma melhoria, quer a nível de percentagem de execução, quer em eficácia, 

constatando-se que dos 17 objetivos estabelecidos, 6 foram atingidos e 11 foram inferiores à 

meta em condição de “alerta”. De salientar a ausência da valoração “mau”.  
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Tabela 2 - Resultados dos objetivos estratégicos em 2019. 

 

Das metas estipuladas para os indicadores estratégicos de 2019, verifica-se que 24 foram 

atingidas na sua globalidade e as restantes ficaram abaixo da meta. 

 

Tabela 3 - Resultados dos indicadores estratégicos em 2019. 

OE OBJETIVO ESTRATÉGICO META 

(PONTOS) 

EFICÁCIA 

(PONTOS) 
% 

1 Formar mais estudantes 50 ● 50 100% 

2 Aumentar o impacto do conhecimento 50 ● 30 69% 

3 Melhorar a qualidade do ensino 50 ● 30 122% 

4 Reforçar a cultura de qualidade e avaliação 50 ● 29 63% 

5 Transformar o campus num laboratório vivo e inteligente 50 ● 19 46% 

6 Promover a saúde, o bem-estar, a igualdade de género e a fruição cultural 50 ● 41 87% 

7 Fomentar a inovação e o empreendedorismo 50 ● 96 206% 

8 Internacionalizar o ensino e a investigação 50 ● 52 102% 

9 Focalizar e dinamizar a investigação 50 ● 32 84% 

10 Ajustar e reformar a oferta educativa 50 ● 32 69% 

11 Reforçar as políticas e os instrumentos de ação social 50 ● 54 106% 

12 Promover a participação em redes e plataformas colaborativas 50 ● 78 140% 

13 Aumentar a flexibilidade da organização e a eficiência da gestão 50 ● 100 167% 

14 Consolidar o novo modelo de governo e de gestão 50 ● 28 68% 

15 Rejuvenescer, valorizar e motivar os recursos humanos 50 ● 40 86% 

16 Requalificar e capacitar as infraestruturas físicas e digitais 50 ● 33 360% 

17 Assegurar a sustentabilidade económica e financeira 50 ● 40 85% 

Legenda: ●Superado   ●Bom   ●Alerta   ●Mau  

OE INDICADORES UM  VALOR META % 

1 Índice de força Nº 0,82 0,76 108% 

1 Estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº 7006 6900 102% 

1 Novos estudantes inscritos nos diferentes ciclos Nº 2347 2300 102% 

1 Estudantes em ofertas não conferentes de grau Nº 61 66 92% 

1 Ações de divulgação da oferta educativa (in/out) Nº 216 230 94% 

2 Artigos no 1º quartil da área científica % 31 50 62% 

2 Citações por publicação Nº 2,6 5,5 47% 

2 Serviços contratados Nº 49 50 98% 

3 Unidades curriculares classificadas em situação excelente % 8,4 13,5 62% 

3 Unidades curriculares classificadas em situação crítica % 7,4 2,2 336% 

3 Nível de empregabilidade dos diplomados % 94 88 107% 

3 Ações do plano de melhoria de ensino % - 48 - 

3 Abandono escolar % 1,01 0,8 126% 

3 Aproveitamento escolar % 91 91 100% 

4 
Acreditação ou certificação de laboratórios e unidades 

especializadas 
Nº 6 8 75% 

4 Certificação dos sistemas de qualidade pelas normas aplicáveis Nº 1 2 50% 

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

5 Sensores de monitorização inteligente Nº 1568 1900 83% 

6 Participantes em voluntariado Nº 223 350 64% 

6 Eventos culturais Nº 125 100 125% 
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6 Participantes em eventos desportivos Nº 1262 1740 73% 

7 Projetos nacionais de I&D Nº 100 40 250% 

7 Patentes registadas Nº 13 8 163% 

8 Projetos internacionais de I&D+I Nº 26 25 104% 

8 Docentes e investigadores com mobilidade (outgoing e incoming) Nº 203 145 140% 

8 Estudantes em mobilidade (outgoing e incoming) Nº 329 410 80% 

8 Programas de 2º e 3º ciclo com universidades de outros países % 6 16 38% 

8 Estudantes estrangeiros inscritos para obtenção de grau % 6 4 150% 

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 82 85% 

9 Estudantes de doutoramento Nº 423 310 136% 

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

Doutoral 
% 15 45 33% 

10 Carga horária por departamento (média superior a 9h) % 3 3 100% 

10 Otimização de unidades curriculares % 10 14 71% 

10 Projetos educativos em contexto empresarial % 11 25 44% 

10 Cursos em parceria com instituições nacionais Nº 16 14 114% 

10 MOOCS e cursos de formação à distância Nº 5 6 83% 

10 Unidades curriculares disponíveis na plataforma moodle Nº 0 355 0% 

11 Estudantes apoiados pela Ação Social % 38 36 106% 

12 Parcerias em projetos de investigação e desenvolvimento Nº 735 500 147% 

12 Participação em laboratórios colaborativos Nº 4 3 133% 

13 Desmaterialização do expediente geral % 90 50 180% 

13 Processos académicos na plataforma (%) % 100 65 154% 

14 Trabalhadores envolvidos no Fórum Permanente da UTAD (%) % 27 40 68% 

15 Docentes com formação contínua % 27 25 108% 

15 Docentes/UC com classificação de excelente pelos estudantes % 31,2 35 89% 

15 
Professores Associados e Catedráticos na estrutura do corpo 

docente 
% 24,6 32 77% 

15 Tempo de formação ministrado aos trabalhadores não docentes hrs 1303 2400 54% 

15 Média etária do corpo docente anos 52,26 51,8 101% 

16 Área requalificada (m2) m2 19545 2000 977% 

16 Conetividade do campus % 50 100 50% 

16 Catálogo digital de UC % 40 75 53% 

17 Receitas obtidas via financiamento à investigação % 17,6 22 80% 

17 Receitas obtidas por via da prestação de serviços % 3,8 4,2 90% 
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3 GARANTIA DA QUALIDADE NOS PROCESSOS NUCLEARES DA 
MISSÃO  

3.1 ENSINO-APRENDIZAGEM  

No ano letivo 2018/2019, a UTAD contou com 2602 vagas disponíveis, distribuídas pelos Cursos: 

Técnico Superior Profissional (CTeSP), 1º ciclo (licenciatura), Mestrado Integrado, 2º ciclo 

(mestrado) e de 3º ciclo (doutoramento) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Número de Cursos em 2019/2020. 

 

Na primeira fase do Concurso Nacional de Acesso (CNA), a UTAD ofereceu 1456 vagas (mais 12 

do que no ano anterior), tendo sido colocados 1339 candidatos, dos quais 1198 escolheram a 

UTAD em 1ª opção, o que representa um índice de força de 0,82. 1116 estudantes efetivaram a 

matrícula, traduzindo-se num índice de ocupação de 92% (Tabela 4). 

Em relação ao ano anterior, regista-se um aumento do número total de estudantes, estando 

inscritos 7006 estudantes em cursos conferentes de grau: 5153 no 1º Ciclo e Mestrado Integrado, 

1380 no 2º Ciclo, 423 no 3º Ciclo e 50 estudantes em CTeSP.  
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Tabela 4 - Indicadores do Ensino Aprendizagem. 

 

A integração e o sucesso académico dos novos estudantes, assim como o seu acompanhamento 

ao longo do seu percurso na UTAD são promovidos pelo Programa de Tutoria|Mentoria da UTAD. 

Em 2019, a UTAD passou a integrar a Rede Portuguesa de Mentoria|Tutoria Interpares, grupo 

que integra os diferentes Programas de Mentoria e Tutoria de várias universidades portuguesas.  

O programa Mentoria da UTAD contou, no ano 2019/2020, com a participação de 117 mentores, 

o que se traduz num aumento em relação ao ano anterior (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Evolução do número de participantes no programa de Tutoria|Mentoria. 

 

 

 

 

De referir que no acompanhamento do percurso escolar dos estudantes são ainda monitorizados 

os casos de abandono escolar e implementadas as ações que permitam melhorar os indicadores 

de abandono e de sucesso escolar na UTAD. Este trabalho é realizado pelo Observatório 

Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar.  

INDICADOR  2017 2018 2019 

Índice de força (nº de preferência de 1ª opção na 1ª fase do CNA/nº de vagas) 0,78 0,80 0,82 

Índice de ocupação CNA 1ª fase (colocados que efetivaram a matrícula/ colocados)  89% 90% 92% 

Índice de ocupação CNA (colocados que efetivaram a matrícula/ vagas iniciais) 94% 94% 95% 

Nº de inscritos 1ª vez (estudantes que, independentemente do regime de acesso se 

encontram inscritos, em 31 de dezembro no 1º ano curricular de um ciclo de estudos)  
2135 2256 2437 

1º Ciclo 1297 1361 1366 

Mestrado Integrado 172 156 126 

2º Ciclo 581 597 636 

3º Ciclo 85 122 186 

CTeSP - 20 33 

Nº total de estudantes 6651 6708 7006 

1º Ciclo 4244 4276 4413 

Mestrado Integrado 743 756 740 

2º Ciclo 1383 1349 1380 

3º Ciclo 281 307 423 

CTeSP - 20 50 

Nº de diplomados 1448 1337 1412 

1º Ciclo 949 888 949 

Mestrado Integrado 74 73 81 

2º Ciclo 342 337 332 

3º Ciclo 83 39 50 

Nº de cursos de 1º ciclo e Mestrado Integrado com programa de tutoria (PT-UTAD) 12 26 29 

Nº de estudantes em estágio curricular em contexto de trabalho 673 494 482 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Nº Cursos Tutoria 12 25 28 

Nº Tutores 87 157 180 

Nº Cursos Mentoria 2 2 15 

Nº Mentores 34 27 117 

Nº Tutorandos 572 1137 1307 

https://www.utad.pt/tutoria/
https://www.utad.pt/programa-apoiar/
https://www.utad.pt/programa-apoiar/
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No ano letivo 2018/19, foram reportadas 179 anulações de matrícula, sendo que 136 

correspondem a abandono académico (Tabela 6). As causas apontadas foram diversas; entre elas, 

destacam-se: a não adaptação ao curso/universidade, problemas pessoais e familiares, questões 

económicas e a incompatibilidade entre a vida académica e profissional. 

 

Tabela 6 –Abandono académico. 

  2016/17 2017/18 2018/19 

 

A fim de complementar o percurso académico dos estudantes e de forma a garantir a sua inserção 

no mercado de trabalho, a UTAD criou mecanismos de apoio ao empreendedorismo, gere um 

portal de emprego (emprego.utad.pt), desenvolve pela 6º vez um plano de Soft-skills, um 

programa de voluntariado (Voluntariado da UTAD) e promove feiras de emprego, entre outras 

iniciativas. O papel do Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) é fulcral na fomentação 

destas iniciativas, sendo a principal interface entre os estudantes e antigos estudantes da UTAD 

e as entidades empregadoras e outras instituições públicas ou privadas. O seu reconhecimento é 

observado através do número de parcerias oficializadas com Empresas/Entidades acolhedoras de 

estágios curriculares, das ofertas divulgadas na página da UTAD, do número de estudantes 

inscritos tanto no Gabinete como nas redes sociais, ações de voluntariado, contacto com 

empresas, projetos de empreendedorismo e inscrições no programa Soft-skills e bolsa de 

voluntariado (Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Indicadores de atividades de promoção das competências dos estudantes. 

Anulações de matrícula 

Nº Total 136 (2,06%) 95 (1,43%) 179 (2,68%) 

Anulações que 

correspondem a 

abandono (nº e %) 

134 (2,03%) 82 (1,23%) 136 (2,03%) 

1º Ciclo e MI (nº) 72 44 51 

2º Ciclo (nº) 52 33 72 

3º Ciclo (nº) 8 5 13 

Não Renovações de 

matrícula 
1º Ciclo e MI (nº e %) 374 (7,52%) 340 (6,92%) 359 (7,20%) 

INDICADOR 2017 2018 2019 

Ofertas de emprego/estágios/bolsas de investigação divulgadas na página da UTAD 976 - 412 

Empresas/organizações envolvidas no recrutamento 313 300  

Nº de estudantes em estágio curricular em contexto de trabalho 631 673 482 

Nº de parcerias oficializadas com empresas 119 130 132 

Interface na colocação de estágios 27 36 39 

Eventos organizados para promoção do empreendedorismo e outros 30 23 - 

Empreendedores apoiados 109 113 - 

Projetos de empreendedores apoiados 70 60 - 

Projetos de apoio ao empreendedorismo (prestação de serviços e Fundos 

Comunitários) 
5 2 - 

Estudantes inscritos no programa Soft-skills 104 70 - 

Estudantes inscritos na Bolsa de Voluntariado 320 250 223 

http://emprego.utad.pt/
https://voluntariado.utad.pt/
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3.1.1 CRIAÇÃO, REVISÃO E DESCONTINUAÇÃO DE CURSOS 

Na Tabela 8 constam os cursos submetidos a avaliação e os que foram criados e submetidos em 

2018, mas que ainda se encontravam em avaliação no final do ano de 2019. Os 3 ciclos de estudo 

que conheceram o resultado no ano em questão, foram acreditados pelo período máximo. 

 

Tabela 8. Cursos submetidos a avaliação em 2018 e 2019. 

 

 

 

ANO DE 

AVALIAÇÃO 

ESTADO EM 31-12-

2019 

CICLO DE 

ESTUDOS 
CURSO 

PERÍODO DE 

ACREDITAÇÃO 

2018 Em avaliação 1º Ciclo Ciências da Comunicação  - 

2018 Acreditado  1º Ciclo Educação Básica 6 anos 

2018 Em avaliação 1º Ciclo Engenharia Informática  - 

2018 Em avaliação 1º Ciclo Psicologia  - 

2018 Em avaliação 1º Ciclo Tecnologias da Informação e Comunicação  - 

2018 
Acreditado 

Condicionalmente 
2º Ciclo Ciências da Comunicação  - 

2018 Em avaliação 2º Ciclo Engenharia Informática  - 

2018 Acreditado  2º Ciclo 
Ensino de Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo 

do Ensino Básico 
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  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Engenharia Mecânica  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo  Enologia  - 

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 2ºCiclo  Enologia e Viticultura  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo Engenharia Biomédica  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Engenharia Biomédica  - 

2019 Em avaliação 2ºCiclo Engenharia Mecânica  - 

2019 Em avaliação 1ºCiclo  Animação Cultural e Comunitária  - 

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  - 
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Em 2019, foram ainda submetidos à acreditação novos ciclos de estudos e conhecidos os 

resultados dos novos ciclos de estudos submetidos no ano anterior (Tabela 9).  

 

Tabela 9. Novos Cursos submetidos à acreditação em 2018 e 2019. 

 

Em relação ao ano anterior, houve um aumento do número de cursos descontinuados, num total 

de onze cursos (Tabela 10). 

Tabela 10. Número de cursos descontinuados. 

 

 

 

O CTeSP de Gerontologia foi aprovado em 2018 (tendo iniciado no ano letivo 2018/2019) e o 

CTeSP de Serviço Familiar e Comunitário foi aprovado em 2019, tendo iniciado no ano letivo de 

2019/2020. 

 

3.1.2 AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

3.1.2.1 QUESTIONÁRIOS PEDAGÓGICOS | QP 

Em 2018/2019 foram disponibilizados, no final de cada semestre, via online, os Questionários 

Pedagógicos (QP) referentes às UC dos 1º, 2º e 3º ciclos de estudo e mestrados integrados. 

Através dos mesmos, os estudantes podem avaliar, de acordo com uma escala pré-estabelecida, 

o funcionamento da UC e do respetivo serviço docente. 

No ano letivo em causa, a taxa de respostas foi baixa (Tabela 11, Tabela 12), o que demonstra a 

necessidade de se melhorar o processo. 

 

ANO DE 

SUBMISSÃO 

ESTADO EM 31-12-

2019 

CICLO DE 

ESTUDOS 
CURSO 

PERÍODO DE 

ACREDITAÇÃO 

2018 Não Acreditado 2º Ciclo Mestrado em Turismo 0 

2018 Acreditado 3º Ciclo 
Programa Doutoral em Desenvolvimento Sustentável 

da Floresta 
6 anos 

2018 
Acreditado 

Condicionalmente 
1º Ciclo Engenharia e Gestão Industrial 1 ano 

2018 Acreditado 2º Ciclo Engenharia Informática e Tecnologia Web 6 anos 

2019 Em avaliação 1º Ciclo Enologia - 

2019 Em avaliação 2º Ciclo Enologia e Viticultura - 

2019 Não Acreditado 1º Ciclo Design Sustentável 0 

2019 Em avaliação 1º Ciclo Matemática Aplicada e Ciência de Dados - 

2019 Em avaliação 3º Ciclo Ciências Físicas Aplicadas - 

2019 Em avaliação 1º Ciclo Animação Sociocultural - 

2019 Em avaliação 1º Ciclo Engenharia Física - 

CICLO DE ESTUDOS 2017 2018 2019 

1º 5 1 6 

2º 4 4 4 

3º - - 1 
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Tabela 11. Avaliação das Unidades Curriculares (Módulo II do QP) no ano letivo de 2018/2019. 

Semestre Escola 

Aluno/UC Avaliação da UC 

Nº de 
inscritos 
nas UC 

Nº de 
respostas 
tratadas 

Amostrage
m 

nº UC 
tratada

s 

Amostragem 
insuficiente 

Crítica Médio Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º  ECAV 6536 1315 20% 166 1 1% 5 3% 151 91% 9 5% 

ECHS 9398 2285 24% 287 9 3% 18 6% 245 85% 15 5% 

ECT 5331 1407 26% 183 11 6% 8 4% 139 76% 25 14% 

ECVA 7669 1815 24% 237 23 10% 11 5% 175 74% 28 12% 

ESS 2734 418 15% 56 6 11% 3 5% 46 82% 1 2% 

 Total  31668 7240 23% 929 50 5% 45 5% 756 81% 78 8% 

2º ECAV 6134 1111 18% 142 12 8% 12 8% 99 70% 19 13% 

 ECHS 8327 1921 23% 242 19 8% 13 5% 198 82% 12 5% 

 ECT 5625 1235 22% 156 12 8% 13 8% 119 76% 12 8% 

 ECVA 7156 1532 21% 196 12 6% 11 6% 158 81% 15 8% 

 ESS 1906 232 12% 29 21 72% 2 7% 6 21% 0 0% 

 Total  29148 6031 21% 765 76 10% 51 7% 580 76% 58 8% 

Ano letivo 60816 13271 22% 1694 126 7% 96 6% 1336 79% 136 8% 

 

Tabela 12. Avaliação dos docentes (Módulo III do QP) no ano letivo de 2018/2019. 

Semest
re 

Escola  

Aluno/docente/curso/UC Avaliação dos docentes 

Nº de 
inscritos 
nas UC 

Nº de 
respost

as 
tratadas 

 
Amostr
agem 

  

nº UC 
tratadas 

Amostragem 
insuficiente 

Crítica Médio Excelente 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1ª 

ECAV 16126 2288 14% 329 1 0% 8 2% 200 61% 120 36% 

ECHS 16395 2485 15% 356 0 0% 15 4% 234 66% 107 30% 

ECT 9811 2029 21% 293 18 6% 3 1% 159 54% 113 39% 

ECVA 14160 2934 21% 428 18 4% 25 6% 246 57% 139 32% 

ESS 9330 1182 13% 172 4 2% 3 2% 102 59% 63 37% 

Total  65822 10918 17% 1578 41 3% 54 3% 941 60% 542 34% 

2º  

ECAV 14534 7421 46% 252 10 4% 10 4% 154 61% 78 31% 

ECHS 11171 5648 43% 319 31 10% 12 4% 174 55% 102 32% 

ECT 12379 6007 34% 318 91 29% 12 4% 160 50% 55 17% 

ECVA 13945 7729 50% 377 32 8% 22 6% 208 55% 115 31% 

ESS 17730 3955 12% 199 167 84% 1 1% 27 14% 4 2% 

Total  69759 30760 39% 1465 331 23% 57 4% 723 49% 354 24% 

Ano letivo 135581 41678 31% 3043 372 12% 777 26% 1295 43% 599 20% 

 

As UC e os docentes, cuja avaliação resulta “crítica”, são analisadas pela Comissão de Análise de 

Curso, com o objetivo de analisar as inconformidades e determinar ações corretivas e/ou de 

melhoria.  
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3.1.2.2 RELATÓRIO DA UNIDADE CURRICULAR | RUC 

Os regentes e demais docentes forneceram a sua opinião sobre o funcionamento global das UC 

que lecionaram no ano letivo 2018/2019 através de uma plataforma informática que foi criada 

para o efeito e que é utilizada pela primeira vez este ano letivo, facilitando a análise das respostas.  

Os RUC estiveram disponíveis para preenchimento (campus.utad.pt/ruc), sendo a sua distribuição 

de preenchimento visível na Figura 5. 

 

Figura 5 - Distribuição do preenchimento dos RUC do ano letivo 2018/2019. 

 

Relativamente aos RUC completos, nas tabelas seguintes (Tabela 13, Tabela 14, Tabela 15, Tabela 

16) apresentam-se as estatísticas de respostas às diversas questões de resposta fechada. 

 

Tabela 13 - Estatísticas de resposta sobre o funcionamento das UC. 

                        *NA – Não Aplicável.  

 

Tabela 14 - Adequabilidade de fatores no funcionamento da UC. 

                        *NA – Não Aplicável.  

 

QUESTÃO SIM NÃO NA 

O programa/objetivos da UC foi cumprido? 88,4% 2,6% 9,0% 

Existe articulação entre o programa teórico e prático? 85,4% 0,4% 14,2% 

Existe articulação do programa com o de outras UC? 80,7% 3,4% 15,9% 

Os métodos de avaliação utilizados foram os mais adequados? 91,2% 0,6% 8,3% 

O funcionamento da UC decorreu de forma normal? 87,9% 3,9% 8,1% 

FATOR 
NÃO 

ADEQUADO 
ADEQUADO 

MUITO 

ADEQUADO 
NA 

Número de alunos por turma 11,5% 58,8% 19,7% 10,0% 

Carga horária semanal da UC 5,5% 64,3% 20,7% 9,4% 

Dia da semana/horário 3,7% 66,8% 19,2% 10,3% 

https://www.campus.utad.pt/ruc
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Tabela 15 - Classificação dos recursos disponibilizados pela Escola/UTAD para o funcionamento da UC. 

*NA – Não Aplicável.  

 

Tabela 16 - Classificação, em termos gerais, dos estudantes da UC. 

*NA – Não Aplicável.  

 

3.1.2.3 RELATÓRIO ANUAL DE CURSO | RAC 

Após o final do ano letivo 2018/2019, foi solicitado aos Diretores de Curso a compilação da 

informação relativa ao curso.  

 

3.1.2.4 AÇÕES DE MELHORIA  

No seguimento da atividade anterior, as Comissões de Curso elaboraram os Planos de Melhoria 

de Curso, onde foram determinadas ações de melhoria de acordo com as necessidades, tendo 

sido validadas pelos Conselhos Pedagógicos. Ficou sob responsabilidade da Comissão de Curso a 

implementação das ações de melhoria e a cargo da Comissão de Análise de Curso a sua 

monitorização. 

 

3.1.2.5 OUTROS INSTRUMENTOS 

Em 2019 foram aplicados os seguintes questionários: 

▪ Questionários Pedagógicos aos estudantes no final do 1º e 2º semestres do ano letivo 

2018/2019; 

RECURSO INSATISFATÓRIO 
POUCO 

SATISFATÓRIO 
SATISFATÓRIO 

MUITO 

SATISFATÓRIO 
NA 

Salas de aula 3,5% 7,5% 61,1% 17,7% 10,2% 

Laboratórios 4,0% 6,7% 29,9% 8,6% 50,9% 

Material de apoio às 

aulas 
3,9% 7,5% 56,6% 19,1% 12,9% 

Material bibliográfico 3,0% 6,7% 54,6% 23,8% 11,9% 

Pessoal técnico 3,1% 3,1% 34,1% 17,8% 41,9% 

Rede wireless 8,3% 15,7% 46,6% 14,1% 15,2% 

SIDE 2,1% 7,6% 56,3% 25,0% 9,1% 

CONDIÇÃO 
MUITO 

BAIXA 
BAIXA MÉDIA ELEVADA 

MUITO 

ELEVADA 
NA* 

Preparação anterior para o 

acompanhamento da UC 
1,9% 11,2% 58,8% 14,1% 3,0% 11,0% 

Participação nas aulas 1,4% 5,5% 39,3% 35,1% 8,3% 10,4% 

Assiduidade às aulas 0,7% 3,2% 31,5% 42,4% 11,8% 10,4% 

Sentido crítico  1,9% 8,6% 53,0% 21,9% 5,3% 9,2% 

Procura de esclarecimento de dúvidas 1,6% 9,2% 44,9% 27,1% 8,0% 9,2% 

Motivação/interesse pela aprendizagem 0,9% 4,6% 39,8% 34,9% 11,1% 8,8% 

Qualidade dos elementos de avaliação 

apresentados 
0,2% 2,6% 42,3% 36,9% 8,4% 9,7% 
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▪ Questionário de satisfação aos formandos - 2017-2019; 

▪ Questionário da opinião dos diplomados - 2016/2017; 

▪ Questionário 1º ano/1ª vez aplicado aos novos estudantes no ano letivo - 2018/2019; 

▪ Questionário aplicado aos tutores e tutorandos - 2018/2019; 

▪ Questionário do abandono 2017/2018. 

 

Em 2019, foram produzidos os seguintes relatórios:  

▪ Abandono Escolar 2017/2018; 

▪ Monitorização SIDE 2018/2019 (1º semestre e 2º semestre);  

▪ Observatório do Percurso Profissional dos Diplomados 2016/2017;  

▪ Sucesso Escolar 2018/2019 (1º semestre e 2º semestre);  

▪ Perfil dos Ingressados 2018/2019;  

▪ Perspetivas dos Tutores e dos Tutorados 2019; 

▪ Índice Oferta-Procura e Taxas de Ocupação dos 1º ciclos da UTAD 2017-2019; 

▪ Resultados dos Questionários Pedagógicos 2018/2019;  

▪ Resultados dos Questionários das Formações Pedagógico-Didáticas 2017-2019. 

 

Em 2019, o Manual de Avaliação da Qualidade do Processo de Ensino-Aprendizagem foi revisto. 

 

3.2 INVESTIGAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CONHECIMENTO 

3.2.1 UNIDADES DE INVESTIGAÇÃO 

Em relação às atividades de investigação, estão sediadas na UTAD seis unidades de investigação: 

Centro de Química (CQ), Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV), Centro de Investigação 

e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB), Centro de Investigação em Desporto, 

Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), Centro de Estudos Transdisciplinares para o 

Desenvolvimento (CETRAD) e Centro de Estudos em Letras (CEL). Dos Centros de investigação 

submetidos ao processo de avaliação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), verifica-

se que quatro dos Centro de Investigação obtiveram a classificação “Muito Bom” e dois “Bom” 

(Tabela 17). 

 

Tabela 17 - Classificação dos centros de investigação da UTAD. 

  

 

 

 

 

UNIDADE 
CLASSIFICAÇÃO 

GLOBAL 

Centro de Química (CQ) Muito Bom 

Centro de Ciência Animal e Veterinária (CECAV) Muito Bom 

Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais e Biológicas (CITAB) Muito Bom 

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

Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) Bom 

Centro de Estudos em Letras (CEL) Bom 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/Relatorio-Abandono-2017_2018_VF.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/08/Relat%C3%B3rio-de-Monitoriza%C3%A7%C3%A3o-SIDE-1%C2%BAS-2018_2019.pdf
https://www.utad.pt/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/Relat%C3%B3rio-de-Monitoriza%C3%A7%C3%A3o-SIDE-2%C2%BA-Semestre-2018_2019.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/08/2019_diplomados.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/2018_2019_1%C2%BASemestre_RELATORIO_SUCESSO_ESCOLAR.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/2018_2019_2%C2%BASemestre_RELATORIO_SUCESSO_ESCOLAR.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/08/2018_19_Ingressados.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2020/05/relatorio-PT-UTAD-final-18_19.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/2017_2019_evolucao_CNA_1%C2%AAfase.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/resultados-sobre-a-uc-2018-2019/
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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Na Tabela 18 apresentam-se alguns dos indicadores de investigação e valorização do 

conhecimento que visam promover, avaliar e melhorar a atividade de investigação. 

 

Tabela 18 - Indicadores de investigação e valorização do Conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 INDICADORES DE PUBLICAÇÕES 

Em relação ao ano anterior, a produtividade científica dos investigadores aumentou de 846 para 

907 publicações (Figura 6Erro! A origem da referência não foi encontrada.). 

 

 

Figura 6 - Evolução do número de publicações. (Fonte: Scopus) 

 

A UTAD tem quatro áreas disciplinares no Ranking de "Shanghai Global Ranking of Academic 

Subjects":  

▪ Ciências Veterinárias - lugares 151-200; 

▪ Ciências Alimentares - lugares 201-300; 

▪ Ciências Agrárias - lugares 401-500; 

▪ Ciências Farmacêuticas – Enfermagem - lugares 401-500. 

 

INDICADOR 2017 2018 2019 

Estudantes de Doutoramento (nº) 281 307 423 

Bolseiros de Investigação (nº) 224 327 306 

Projetos de I&D (nº) 62 60 100 

Projetos de I&D (M€) 19,8 10,8 8,9 

Contratos de prestação de serviços (nº) 15 10 495 

Patentes (nº) 5 3 13 

Empreendedores apoiados (nº) 129 105 - 

Voluntários (nº) 241 188 193 

Projetos internacionais (nº) 33 23 25 

Estudantes ao abrigo do Estatuto de estudante internacional (nº) 44 42 89 

Mobilidades de docentes, não docentes e discentes (nº) 500 506 532 

9 0 7  

    6 8 1
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3.3 COOPERAÇÃO COM A SOCIEDADE 

3.3.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE 

Quanto à colaboração com empresas, a UTAD celebrou 49 contratos, sendo os níveis de 

financiamento idênticos em relação ao ano anterior. Em termos globais, estavam em curso 168 

projetos. 

 

3.3.2 CULTURA 
O programa cultural da UTAD, subordinado ao tema geral “Universidade, Democracia e 

Cidadania”, envolveu 125 iniciativas nas áreas do cinema, exposições, aulas abertas, ciclos de 

conversas, conferências e outros eventos (Figura 7, Tabela 19), coordenadas pelo Grupo de 

Missão Cultura, sob a orientação do Vice-Reitor para a área do Planeamento e 

Internacionalização.  

 

 

Figura 7 - Programa Cultural da UTAD em 2019. 

 

Das 125 iniciativas do programa cultural, destacam-se:  

▪ Debates sobre “Universidade - do conceito à concretização, do ontem ao amanhã”;  

▪ III Encontro Euro-regional de Música e Artes Cénicas, promovido pela Fundação CEER e 

as universidades públicas do Norte de Portugal e Galiza;  

▪ Dia de África e Jornadas do Brasil; 

▪ Encontros de Primavera em Miranda do Douro;  

▪ VI Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas e II UTADArtes, incluindo 36 

espetáculos na região; 

▪ Dia Mundial da Música, com as oficinas e o concerto “Do lixo se faz Música”; 

▪ Extensões dos festivais Cinanima – Cinema de Animação Espinho, CineEco - Cinema de 

Temática Ambiental da Serra da Estrela, DOC Lisboa e Olhares do Mediterrâneo e a 

Mostra APA;  

▪ Exposições: fotográfica da história da UTAD, pintura e escultura de Alejandro Albarrán e 

Pedro Rey e a arte de Luz Darriba em “Santas Migrantes”;  

▪ “A música e a Tabela Periódica dos elementos químicos - o som e os metais”; 

▪ Aulas Abertas; 
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▪ Os encontros “Luz sobre(a) Mesa” e “In Vino Veritas - conhecer o vinho com ...”; 

▪ Mercado de Natal; 

▪ Intervenções do Coro de Câmara da UTAD;  

▪ Master Class sobre “Fundraising para projetos criativos e culturais, mediante mecenato 

e crowdfunding”; 

▪ Celebração de protocolos com a URZE Teatro e a ACROLAT - Associação Cultural e 

Recreativa da Orquestra Ligeira – A TransDouriense; 

▪ Fórum APEF 2019 “Arts du Vin – Gestes d’écriture et d’alchimie”. 
 

Tabela 19 - Indicadores do Grupo de Missão para a Cultura 

 

3.4 INTERNACIONALIZAÇÃO 

No âmbito da internacionalização, a UTAD centralizou-se na promoção da oferta educativa e da 

investigação através de contactos com IES estrangeiras e públicos internacionais, no reforço do 

envolvimento em redes, programas de cooperação e acordos académicos nacionais e 

internacionais, projetos e consórcios e na promoção da mobilidade de estudantes, docentes, 

investigadores e demais trabalhadores. 

3.4.1 DIVULGAÇÃO DA OFERTA EDUCATIVA E DE INVESTIGAÇÃO  

A UTAD promoveu, a nível internacional, a oferta educativa, através de várias iniciativas, entre as 

quais: 

▪ Participação em feira promocional em Marrocos; 

▪ Divulgação através de plataformas de marketing digital; 

▪ II Fórum para a Internacionalização, com cerca de 70 participantes;  

▪ Welcome Week dedicada a estudantes Erasmus+ e internacionais;  

▪ Sessões de apresentação dos programas IAOBUS e Fulbright;  

INDICADOR 2017 2018 2019 

Conferências/aulas abertas (nº) 2 18 21 

Colóquios e encontros (nº) 14 8 5 

Exposições (nº) 5 5 9 

Concertos e outras exibições musicais(nº) 11 4 4 

Filmes exibidos (ciclos de cinema) (nº) 55 51 41 

Protocolos culturais assinados (nº) 3 3 2 

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

Exibições teatrais (nº) 23 30 36 

Viagem Cultural - - 1 
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▪ Acolhimento de delegações de instituições de ensino superior de vários países (visita de 

uma comitiva diplomática da República Popular da China, chefiada pelo Embaixador Cai 

Run, assim como da Cônsul Geral do Brasil no Porto, Embaixadora Maria Dulce Barros). 

3.4.2 REDES E PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO 

De forma a promover a internacionalização das universidades portuguesas, a UTAD coordenou a 

candidatura “Universities Portugal – Connecting Knowledge” ao Programa COMPETE – Programa 

Operacional Fatores de Competitividade, desenvolvida no âmbito do CRUP, participou no projeto 

POCTEP “Universidades Sem Fronteiras”, em parceria com as Universidades do Norte e da Galiza 

e integrou o consórcio europeu CURE, visando a candidatura a Aliança de Universidades no 

quadro do Programa Erasmus+. 

De referir ainda que foram continuadas as iniciativas de envolvimento em organizações 

internacionais, com a candidatura de adesão ao Grupo Compostela. 

 

3.4.3 PROMOÇÃO DO INTERCÂMBIO DE ESTUDANTES, DOCENTES, 

INVESTIGADORES E DEMAIS PESSOAL 

Quando comparado com o ano de 2018, em 2019 houve um aumento significativo do número de 

estudantes estrangeiros (Tabela 20), num total de 428 estudantes, ao qual acrescem 34 

estudantes sul-africanos. Os estudantes estrangeiros frequentam 77 cursos, sendo originários, 

maioritariamente, do Brasil, China, Cabo Verde, Angola e Espanha. 

No âmbito dos projetos Erasmus+, a UTAD recebeu ainda 187 estudantes e 59 docentes e não 

docentes em mobilidade incoming e deslocaram-se em mobilidade para universidades de outros 

países 142 estudantes e 144 docentes e não docentes.  

 

Tabela 20 - Indicadores de Internacionalização. 

 2017 2018 2019 

Estudantes ao abrigo do estatuto do estudante internacional (nº) 44 42 55 

Estudantes estrangeiros (nº) - 284 428 

Nacionalidades (nº) - 30 36 

Mobilidade de docentes, não docentes e discentes 497 - - 

Estudantes enviados/ outgoing 176 - 142 

Docentes enviados / outgoing 65 - 140 

Estudantes recebidos/ incoming 189 - 187 

Docentes recebidos/ incoming 55 - 59 

Programa Erasmus Mundus e Ciência Sem Fronteiras 15 - - 

Universidades parceiras em acordos Erasmus - 238 238 

Projetos internacionais de I&D+I - 20 26 
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4 GARANTIA DA QUALIDADE NA GESTÃO DOS RECURSOS E 
SERVIÇOS DE APOIO  

4.1 RECURSOS HUMANOS 

A 31 de dezembro de 2019, os recursos humanos da UTAD abrangiam 952 trabalhadores, dos 

quais 580 são docentes, 18 investigadores e 373 trabalhadores não docentes e não investigadores 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8 - Evolução dos recursos humanos. 

4.1.1 PESSOAL DOCENTE E INVESTIGADOR 

No que concerne ao desenvolvimento da sua atividade, a UTAD conta com 580 docentes (Tabela 

21), dos quais 417 são docentes do ensino superior universitário, acrescentando-se 42,4 ETI em 

docentes convidados e 56 do ensino superior politécnico.  

Em relação a 2018, registaram-se cinco saídas do mapa de pessoal, quatro por aposentação e 

uma por rescisão contratual, e a admissão de 12 professores auxiliares. Face ainda a situações de 

licença sem remuneração, cedência de interesse público, cargo político e equiparação a bolseiro, 

dez dos docentes não exerceram funções. De referir que 8 dos docentes de carreira ocupam 

cargos dirigentes/equipa reitoral (Reitor, dois Vice-Reitores e cinco Pró-Reitores).  

O corpo docente da UTAD detém um grau de qualificação elevado, constituído por 483 docentes 

doutorados em diversas áreas científicas, pertencendo a maioria ao mapa de pessoal da UTAD, 

em regime de dedicação exclusiva.  

Relativamente à carreira de investigação científica, a UTAD conta com 18 investigadores, estando 

três investigadores em regime de dedicação exclusiva e 15, admitidos em 2019, a termo 

resolutivo certo, no âmbito do emprego científico. 
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Tabela 21 - Pessoal docente e investigador (2019) 

4.1.2 PESSOAL NÃO DOCENTE 

Em relação a 2018, a UTAD registou um decréscimo do número do corpo não docente, passando 

de 380 para 373 trabalhadores.  O corpo não docente encontra-se distribuído pelas Escolas, 

Serviços, Reitoria, Gabinetes e Estruturas Especializadas da UTAD e por cargo/carreira/categoria, 

sendo que 117 detêm formação superior (10 o grau de doutor, 17 o grau de mestre, 84 o grau de 

licenciado e 6 de bacharelato), 118 escolaridade igual ao 12.º ano e os restantes 138 com 

escolaridade inferior ao 12.º ano (Tabela 22). 

Tabela 22 - Corpo não docente, por cargo/carreira/categoria em 2019. 

CATEGORIAS F M N.º Nº de 

Doutorados 

ETI 

Docentes do Ensino 

Superior Universitário 

Professor Catedrático 8 21 29 29 29 

Professor Associado com Agregação 11 34 45 45 45 

Professor Associado 7 21 28 28 28 

Prof. Auxiliar com Agregação 14 21 35 35 35 

Professor Auxiliar 145 135 280 280 280 

Prof. Associado convidado 0 1 1 1 0,25 

Prof. Auxiliar Convidado 20 20 40 40 17,3 

Assistente Convidado 30 27 57 10 21,25 

Leitor 4 0 4 2 3,6 

Docentes do Ensino 

Superior Politécnico 

Professor Coordenador com Agregação 0 1 1 1 1 

Professor Coordenador sem Agregação 5 1 6 3 6 

Professor Adjunto 8 8 16 7 16 

Prof. Adjunto Convidado e Assistente 

Convidado 

2 0 33 1 11,9 

TOTAL DOCENTES 281 299 580 483 494,1 

Investigadores Investigador Auxiliar com Agregação 1 0 1 1 1 

Investigador Auxiliar 1 1 2 2 2 

Investigadores Doutorados – Emprego Científico 9 6 15 15 15 

TOTAL DE INVESTIGADORES 11 7 18 18 18 

CATEGORIA F M ESCOLAS SERVIÇOS 
REITORIA & 

GABINETES 

ESTRUTURAS 

ESPECIALIZADAS 
TOTAL 

Administrador 0 1 0 0 1 0 1 

Técnico Superior 50 28 21 23 26 8 78 

Assistente Técnico 114 46 75 64 11 10 160 

Assistente Operacional 33 71 23 12 3 66 104 

Especialista de Informática 3 11 2 8 4 0 14 

Técnico de Informática 3 13 2 12 2 0 16 

Total 203 170 123 119 47 84 373 
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No âmbito da renovação de recursos humanos, e perante o estabelecido no Plano Estratégico, 

realizaram-se 31 mobilidades intercarreiras, 19 para Técnico Superior, 11 para Assistente Técnico 

e uma para a carreira Informática. De referir ainda que ficaram concluídos os processos de 

regularização de vínculos precários (PREVPAP), os quais exigiram o recurso a receitas próprias. 

4.1.3 FORMAÇÃO 

Com intuito da valorização dos recursos humanos, a UTAD definiu e implementou planos de 

formação para o corpo docente e o corpo não docente. O Plano de Formação incluiu 2885 

formandos, com um total de 77 228 horas de formação, distribuídas por 100 ações. 

No domínio da formação pedagógica dos docentes, decorreu, de acordo com o previsto no Plano 

de Formação Pedagógica, uma iniciativa que envolveu as três Universidades do consórcio U. 

Norte, tendo sido realizadas 16 ações de formação, num total de 1.464 horas (Tabela 23). 

Tabela 23 - Ações de Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 RECURSOS MATERIAIS 

Com vista à certificação do eco campus, a UTAD assumiu um compromisso com a sustentabilidade 

ambiental, promovendo a melhoria contínua nas áreas do planeamento e ordenamento do 

campus, na eficiência energética e nas fontes de energia renovável e qualidade do ar, na gestão 

de resíduos, na gestão da água e efluentes. Neste âmbito, foram desenvolvidas várias ações e 

projetos (Tabela 24), entre os quais: 

▪ Instalação de centrais fotovoltaicas, coberturas termicamente eficientes e novos 

sistemas de climatização privilegiando o uso da biomassa;  

 2018 2019 

Ações Número 
Volume de 

formação (h) 
Número 

Volume de 

formação (h) 

Cursos Livres de Línguas 8 300 15 7260 

Congresso 2 13 3 3680 

Congresso Internacional 1 8 1 4250 

Formação Contínua de 

Professores 
5 97 5 6734 

Formação Pedagógica de 

Docentes 
15 64 16 1464 

Formação não Conferente de 

Grau 
15 703 19 15621 

Planos de formação para 

estudantes 
2 30 2 2325 

Pós-graduações 2 676 3 11255 

Cursos preparatórios de 

Português 
  4 14400 

Cursos preparatórios para >23 

anos 
  5 3960 

Seminários 8 91 5 3728 

Workshops 12 79 22 2551 

Total Geral 70 2061 100 77228 
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▪ Substituição dos sistemas de iluminação por sistemas de elevada eficiência energética 

(tecnologia LED); 

▪ Requalificação da vinha da UTAD, com financiamento do programa VITIS; 

▪ Iniciação dos trabalhos de requalificação paisagística junto ao edifício do Centro de 

Serviços Comuns;  

▪ Requalificação dos espaços desportivos da área do Polo I da ECVA e do Polo II da ECAV; 

▪ Conclusão da plataforma de Faturação e Gestão de Recursos, focada na gestão da 

faturação, estabelecimento de perfis e baselines do consumo de energia (eletricidade, 

gás natural e combustível rodoviário), de água, de águas residuais e de Resíduos Sólidos 

Urbanos; 

▪ Conclusão da primeira fase de instalação de sistemas de deteção de gás combustível em 

espaços letivos e áreas de alimentação, resultantes das ações de melhoria aprovadas pela 

ANPC; 

▪ Promoção de iniciativas que visam contribuir para a descarbonização do campus, caso do 

programa U-Bike Portugal, do uso de viaturas e carregadores elétricos, e da criação de 

trilhos pedonais; 

▪ Cumprimento das normas de segurança em vigor, privilegiando a saúde, o bem-estar e a 

segurança.  

▪ Capacitação de 10 salas de aula e áreas comuns das Escolas, ao abrigo do protocolo com 

o Santander Universidades; 

▪ Conclusão do diagnóstico conducente ao Plano de Gestão de Resíduos, sendo que ao 

abrigo da parceria com a Resinorte, foram instalados três pontos de recolha diferenciada 

no campus e no interior dos edifícios, incluindo 150 pontos de recolha diferenciada no 

interior das salas de aula; 

▪ Iniciação de campanha de “combate ao uso plástico”, que incluiu medidas que evitam a 

utilização de garrafas de água na academia, levando à instalação de dispensadores de 

água nas Escolas e Serviços.  

De referir que em 2019 decorreram ainda as auditorias internas no âmbito das normas ISO 14001 

(Ambiente) e ISO 50001 (Energia), tendo sido obtida a certificação pelo sistema de certificação 

energética e da qualidade do ar interior nos edifícios do campus, no complexo residencial dos SAS 

e do CIFOP. 

Tabela 24 - Indicadores de Recursos Materiais 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADOR 2019 

Área Requalificada  19545 

Plataforma de Faturação e Gestão de Recursos 1 

Parques Fotovoltaicos (nº) 7 

Painéis Fotovoltaicos (nº) 865 

Fibrocimento Removido (m2) 35 000 

Luminárias Led Instaladas (nº) 12 000 

Trilhos Pedonais (m) 10 000 

Sensores para a Monitorização Inteligente (nº) 2000 

Sistemas de climatização  
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4.3 SERVIÇOS  

No âmbito do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), e tendo como objetivo a obtenção da 

excelência na qualidade dos Serviços e a certificação pela norma ISO 9001, foi realizada uma 

revisão dos processos, passando estes a incluir 17 novos processos referentes as Estruturas 

Especializadas da UTAD, num total de 34 processos. No que respeita a conceção dos novos 

processos, foram realizadas, por uma entidade externa, ações de formação aos responsáveis dos 

processos e reuniões sectoriais com o Gabinete da Qualidade. 

Com vista à divulgação e consulta por todos os trabalhadores aprovada aos trabalhadores, foi 

criada uma plataforma (Sistema Integrado de Gestão da Qualidade). 

 

▪ Questionários de Satisfação / Elogios / Sugestões / Reclamações 

Com vista a aferir o grau de satisfação de todas as partes interessadas foram disponibilizados 

inquéritos de satisfação aos clientes dos Serviços: via online 

(https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/929788?newtest=Y&lang=pt) e em papel. 

Considerando que os questionários foram disponibilizados no final do ano (papel em novembro 

e online em dezembro), os resultados obtidos foram insuficientes para uma análise estatística, no 

entanto, importa referir como evidência que foram obtidas 13 respostas, todas retiradas da 

plataforma online.  

Os questionários da Avaliação da Satisfação de Clientes pretendem aferir a perceção da satisfação 

do cliente, num determinado momento, em relação à Simpatia e cordialidade no atendimento, 

Competência e profissionalismo no atendimento, Resposta ao pedido no prazo estipulado, 

Facilidade de contacto com os Serviços e a Resolução do problema. Para avaliação da satisfação 

utiliza-se uma escala de Likert de 5 pontos, correspondendo: 1 Muito insatisfeito, 2 Insatisfeito, 

3 Nem satisfeito nem insatisfeito, 4 Satisfeito e 5 Totalmente satisfeito. 

Foi ainda disponibilizado, na plataforma SIDE e na Intranet, uma hiperligação para Sugestões / 

Elogios e Reclamações https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/156142, e em formato papel 

|IMP 137|, em caixas apropriadas nas entradas dos edifícios dos Serviços Comuns e da Biblioteca. 

É de salientar que todas as sugestões/elogios e reclamações apresentadas são reencaminhadas 

para os respetivos serviços, de forma a serem analisadas, tratadas e comunicadas. 

No mês de janeiro de 2020 procedeu-se à recolha dos registos das caixas de sugestões, sendo 

recolhidos 1 elogio nos Serviços de Recursos Humanos e 1 sugestão nos Serviços de Informática 

e Comunicações – Infraestruturas Comunicações e Suporte, tendo sido eliminada 1 reclamação 

por não conter data, nem identificar o serviço a que se reporta. Foi ainda registada 1 reclamação 

no Livro de Reclamações que se encontra registada com o código 2019/01 no respetivo registo 

de ocorrência |IMP 138| e plataforma de Sistema de Gestão da Qualidade uebeQ. A reclamação 

foi devidamente tratada e respondida pela Direção dos Serviços Académicos. 

 

 

https://www.campus.utad.pt/qualidade
https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/929788?newtest=Y&lang=pt
https://nsi.utad.pt/inqueritos/index.php/156142
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4.3.1 SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL 

Em função do grande número de estudantes deslocados, a UTAD reforça as políticas de apoio 

social, atribuindo, em 2019, 2438 bolsas aos seus estudantes, verificando-se um aumento face 

ao ano anterior (Figura 9). 

 

Figura 9 - Número de bolsas. 

 

Neste âmbito, houve um reforço também do Plano de Desenvolvimento Desportivo, que se 

traduziu na participação de 1262 estudantes em eventos desportivos, tendo sido atribuídas 27 

bolsas de emergência e 211 bolsas de colaboração (Figura 10Erro! A origem da referência não foi 

encontrada.). 

 

 

Figura 10 - Serviços Ação Social. 
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5 GARANTIA DA QUALIDADE NA GESTÃO E PUBLICITAÇÃO DA 
INFORMAÇÃO 

Em setembro de 2019, iniciou-se a divulgação do Boletim da Qualidade, instrumento que 

pretende divulgar, dentro da Academia, mas também junto da sociedade, as atividades 

relacionadas com a área da qualidade. No período mencionado, e até ao final do ano, foram 

difundidas, por e-mail, na página da UTAD e intranet, as seguintes edições: 

▪ 1ª Edição | setembro 2019, indicando os objetivos, âmbito e algumas vantagens do SIGQ; 

▪ 2ª Edição | outubro 2019, expondo a Política para a Qualidade da UTAD, os instrumentos 

SIGQ e os Referenciais SIGQ; 

▪ 3ª edição | novembro 2019, exibindo o resultado da Acreditação Institucional e informando 

a data e âmbito da auditoria ao SIGQ. 

5.1 COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL 

A fim de reforçar a visibilidade da instituição, o Gabinete de Comunicação e Imagem (GCI) 

realizou, em 2019, um exercício contínuo junto dos principais órgãos de comunicação social, 

enviando notas de imprensa, acompanhando reportagens temáticas e coordenando diversas 

iniciativas, atingido no total 4534 menções. 

Tendo em vista a promoção da oferta educativa, da ciência, tecnologia e inovação, a UTAD 

procedeu à realização de diversos eventos e iniciativas, sendo de sublinhar: o Dia Aberto, a 

Semana da Ciência e Tecnologia, a Universidade Júnior, a Semana da Ciência e Sociedade e o 

Summer Innovation Campus. Ainda no âmbito da divulgação da oferta educativa nas Escolas 

Secundárias, a UTAD marcou presença em 138 feiras de orientação escolar (Tabela 25).  

Em articulação com a comunidade educativa foram planeadas as visitas de estudantes à UTAD, 

garantindo o número de 3468 novos visitantes. 

Através do website institucional e das redes sociais, em particular através do Facebook, 

Instagram, Linkedin e Twitter, a UTAD publica informação relevante dirigida a todas as partes 

interessadas. 

Tabela 25. Indicadores de Comunicação. 

Indicador 2019 

Alunos visitantes 3468 

Artigos promocionais distribuídos 95 756 

Divulgações para rede interna de e-mail 566 

Divulgação de eventos 256 

Feiras de orientação escolar do ensino secundário 138 

Websites de eventos construídos/geridos 14 

Comunicados de imprensa difundidos 87 

Menções na imprensa 4535 

Edições digitais da newsletter 11 

Novas adesões nas redes sociais Institucionais 6559 

Artefactos comunicativos para promoção da oferta educativa 86 

Websites de eventos construídos/geridos 14 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/09/boletim_qualidade_julho_2019_web.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/10/Boletim-da-Qualidade_outubro-2019_2%C2%AA-Edi%C3%A7%C3%A3o.pdf
https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/11/Boletim-da-Qualidade_novembro2019_3%C2%AAEdi%C3%A7%C3%A3o.pdf
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6 ANÁLISE SWOT 

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

SWOT (Tabela 26). 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 26 - Análise 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. 

▪ 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; 

▪ Inexistência de auditorias internas; 

▪ Baixa taxa de resposta aos questionários pedagógicos, 

Relatórios de Unidades Curriculares e Relatórios 

Anuais de Curso; 

▪ 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 a nível 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 

recolha de informação. 
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7 OPORTUNIDADES DE MELHORIA 

Área de Análise: POLÍTICA INSTITUCIONAL PARA A GARANTIA DA QUALIDADE. 

Referenciais A3ES: 1 Objetivos Estratégicos: OE4 

▪ Calendarizar reuniões com todas as Unidades Orgânicas e todos os Serviços da UTAD para divulgação e 

sensibilização da Política da Qualidade; 

▪ Realizar reuniões com os órgãos de gestão das UO para prestar informações sobre o SIGQ-UTAD nas diferentes 

áreas de missão; 

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

▪ 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; 

▪ Rever procedimentos de comunicação para melhorar os Processos de Comunicação Institucional; 

▪ Integrar os diferentes manuais da qualidade da UTAD; 

▪ Referir o Relatório de Meta-avaliação e os seus mecanismos no Manual da Qualidade; 

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

especializadas; 

▪ 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. 

Área de Análise: ENSINO E APRENDIZAGEM 

Referenciais A3ES: 2 a 5 Objetivos Estratégicos: OE1, OE3, OE4, OE10, OE15 

▪ Identificar, descrever e validar os procedimentos associados ao ensino e da aprendizagem entre as Unidades 

Orgânicas através dos Pivot para a Qualidade; 

▪ 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; 

▪ 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); 

▪ 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; 

▪ Elaborar Plano de Formação de docentes e respetiva monitorização pelo grupo MEA; 

▪ Reforçar a reflexão sobre as recomendações e os relatórios de atividade do Provedor do Estudante; 

▪ Melhorar os instrumentos de avaliação da Qualidade Pedagógica; 

▪ Melhorar o circuito interno dos instrumentos de avaliação da Qualidade Pedagógica; 

▪ Elaborar um plano de ação específico para aumentar a taxa de resposta dos Questionários Pedagógicos, 

Relatórios de Unidades Curriculares e Relatórios Anuais de Curso; 

▪ Definir indicadores próprios e metas para as Escolas. 
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Área de Análise: INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Referenciais A3ES: 6 Objetivos Estratégicos: OE2, OE7, OE8, OE9, OE12 

▪ 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; 

▪ Elaborar, validar e implementar um plano de atividades que vise publicitar todos os dados relevantes no âmbito 

da atividade de I&D; 

▪ Identificar, descrever e validar os procedimentos que envolvam a VRII, GAP e UO e que clarifiquem as 

responsabilidades na área da I&D;  

▪ Reforçar a participação das partes interessadas externas (empresas, autarquias e outras), formalizando os 

procedimentos de incorporação das sugestões e das avaliações recebidas. 

 

Área de Análise: COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL E COM A COMUNIDADE 

Referenciais A3ES: 7 Objetivos Estratégicos: OE2, OE7, OE12, OE14, OE15 

▪ 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; 

▪ Atualizar o catálogo de serviços e competências, monitorizando os montantes financeiros gerados, a qualidade 

do serviço e a satisfação dos utilizadores; 

▪ Desenvolver uma plataforma de registo e controlo dos protocolos existentes na UTAD; 

▪ Desenvolver mecanismos de monitorização das atividades de colaboração interinstitucional e com a 

comunidade e incluí-los no Manual da Qualidade; 

 

Área de Análise: POLÍTICAS DE GESTÃO DO PESSOAL 

Referenciais A3ES: 9 Objetivos Estratégicos: OE 15 

▪ Criar o Regulamento dos Investigadores; 

▪ Elaborar o Manual de Competências e Funções; 

▪ Identificar as áreas estratégicas da Universidade para que seja possível à UTAD executar uma prática de 

recrutamento adequada (trabalhadores não docentes e não investigadores); 

▪ Acompanhar a evolução do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP), implementando medidas que 

conduzam à sua própria melhoria e apreciação regular; 

▪ Criar um guião com um conjunto de questões relacionadas com os recursos humanos, nomeadamente sobre a 

gestão estratégica de RH (FAQ’s); 

▪ 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; 

▪ Elaborar despacho orientador para a Avaliação do Desempenho dos docentes de 2019 a 2021. 
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Área de Análise: SERVIÇOS DE APOIO 

Referenciais A3ES: 10 Objetivos Estratégicos: OE4, OE5, OE16 

▪ Certificar os serviços pela norma NP ISO 9001:2015; 

▪ Aferir o grau de satisfação dos estudantes com necessidades especiais; 

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

▪ 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; 

▪ Definir e implementar formas de envolver a comunidade académica na cultura de sustentabilidade em torno das 

normas NP ISO 14001 e NP ISO 50001; 

▪ Monitorizar o grau de satisfação dos estudantes relativamente aos espaços e recursos oferecidos pela UTAD; 

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

Área de Análise: INTERNACIONALIZAÇÃO 

Referenciais A3ES: 8 Objetivos Estratégicos: OE 9 

▪ Criar um sistema informático de apoio à gestão das mobilidades. 

▪ Definir indicadores próprios e metas para a internacionalização. 

▪ Identificar e colmatar os desafios da internacionalização no quadro COVID-19. 

 

Área de Análise: ARTICULAÇÃO ENTRE O SIGQ E OS ÓRGÃOS DE GOVERNAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO 

Referenciais A3ES: 1 Objetivos Estratégicos: OE4 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ Reforçar as estruturas de apoio ao SIGQ-UTAD. 
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Área de Análise: PARTICIPAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS 

Referenciais A3ES: 1 Objetivos Estratégicos: OE2, OE13, OE 15 

▪ Aumentar a ligação aos antigos estudantes/entidades empregadoras como forma de auscultação do mercado 

de trabalho e de melhoria da qualidade da oferta educativa; 

▪ 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; 

▪ Aferir a satisfação das Partes Interessadas (PI); 

▪ Divulgar o grau de satisfação das Partes Interessadas, incluindo todos os serviços da UTAD. 

 

Área de Análise: SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

Referenciais A3ES: 11 Objetivos Estratégicos: OE2, OE12, OE16 

▪ 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; 

▪ Implementar um novo ERP financeiro, integrando a plataforma de gestão de projetos e o GESDOC; 

▪ 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; 

▪ 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. 

 

Área de Análise: PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE PARA AS PI 

Referenciais A3ES: 12 Objetivos Estratégicos: OE1 

▪ Melhoria contínua da eficiência do portal institucional da UTAD, ao nível da gestão do back-office e da sua 

capacidade comunicacional; 

▪ 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; 

▪ Elaborar relatório de empregabilidade. 

 

Área de Análise: ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO E MELHORIA CONTÍNUA DO SISTEMA DE GARANTIA DA 

QUALIDADE 

Referenciais A3ES: 1 Objetivos Estratégicos: OE4 
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▪ Analisar e refletir sobre as conclusões preliminares da visita da CAE, por forma a antecipar soluções para as 

debilidades diagnosticadas; 

▪ Reunir a CAQ com periodicidade mensal para monitorização do SIGQ-UTAD; 

▪ Reunir a CQE com periodicidade mensal para monitorização do SIGQ-UTAD; 

▪ Refletir sobre o Plano da Qualidade do ano anterior por forma a identificar as dificuldades encontradas na sua 

execução, monitorizando o seu cumprimento; 

▪ Elaborar o Plano da Qualidade para o ano corrente; 

▪ Elaborar o Relatório de Meta-avaliação relativo ao funcionamento do SIGQ-UTAD do ano anterior. 
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8 CONCLUSÃO 

Apesar da existirem ferramentas e mecanismos em funcionamento, é necessário fortalecer as 

etapas de monitorização que facilitem a recolha de informação e que induzam a um maior 

envolvimento e compromisso dos vários intervenientes em cada processo, contribuindo para um 

sistema de garantia da qualidade coeso, fiável e eficaz. 

Para tal, reforça-se a importância da disseminação e promoção de uma política da garantia da 

qualidade junto de todas as partes interessadas, de modo a que a Garantia da Qualidade na UTAD 

não seja sinónimo de trabalho acrescido, mas sim de oportunidades de melhoria.  
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ANEXO 1 

ESTADO Nº AÇÃO 

A iniciar 

11 
Valorizar o desempenho pedagógico do docente na sua avaliação, através da apresentação de propostas 

para reestruturação do sistema de avaliação dos docentes. 

16 
Reforçar a participação das partes interessadas externas (empresas, autarquias e outras), formalizando os 
procedimentos de incorporação das sugestões e das avaliações recebidas. 

19 
Atualizar o catálogo de serviços e competências, monitorizando os montantes financeiros gerados, a 
qualidade do serviço e a satisfação dos utilizadores. 

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

37 
Elaborar o questionário para aferir o grau de satisfação dos estudantes relativamente aos espaços e 
recursos oferecidos pela UTAD. 

39 Criar um sistema informático de apoio à gestão das mobilidades. 

55 Criar um módulo informático para a realização de inquéritos às partes interessadas no SIGQ-UTAD. 

Em 

execução 

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. 

6 
Identificar, descrever e validar os procedimentos associados ao ensino e da aprendizagem entre as 

Unidades Orgânicas através dos Pivot para a Qualidade. 

7 
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. 

8 
Reestruturar os procedimentos da monitorização do funcionamento das UC (Sumários, assiduidade dos 
estudantes, Fichas das Unidades Curriculares, preenchimento de pautas, Ficha Curricular do Docente). 

9 
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. 

10 
Criar o “Conselho Consultivo de Formação Pedagógica dos Docentes” e elaborar um plano de formação 

dos docentes e sua monitorização. 

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

13 
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.  

14 
Elaborar, validar e implementar um plano de atividades que vise publicitar todos os dados relevantes no 
âmbito da atividade de I&D. 

15 
Identificar, descrever e validar os procedimentos que envolvam a VRII, GAP e UO e que clarifiquem as 
responsabilidades na área da I&D.  

17 
Identificar, descrever e uniformizar procedimentos que envolvam as Vice-Reitorias, os Gabinetes e as 

Unidades Orgânicas e que clarifiquem as responsabilidades na área da CI&C. 

18 
Incrementar indicadores complementares relevantes para a avaliação do impacto da colaboração com a 

comunidade na UTAD e na comunidade.  

26 Elaborar o manual de competências e funções (trabalhadores dos serviços). 

27 
Elaborar um documento identificando áreas estratégicas da Universidade para que seja possível à UTAD 

executar uma prática de recrutamento adequada (trabalhadores não docentes e não investigadores).  

28 
Acompanhar a evolução do sistema de avaliação de desempenho (SIADAP), implementando medidas que 
conduzam à sua própria melhoria e apreciação regular. 
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29 
Criar o guião com um conjunto de questões relacionadas com os recursos humanos, nomeadamente 

sobre a gestão estratégica de RH (FAQ’s).  

30 
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. 

32 
Certificar pela norma NP ISO 9001:2015 os Serviços Académicos, Financeiros e Patrimoniais, Recursos 
Humanos, Documentação e Bibliotecas e Informática e Comunicação. 

33 
Elaborar e aplicar um questionário para aferição do grau de satisfação dos estudantes com necessidades 
especiais. 

34 
Criar uma caixa de sugestões no SIDE de forma a avaliar o desempenho do SIDE junto dos docente e 

estudantes. 

35 

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. 

36 
Definir e implementar formas de envolver a comunidade académica na cultura de sustentabilidade em 
torno das normas NP ISO 14001 e NP ISO 50001. 

40 Criar indicadores complementares para a monitorização da estratégia da internacionalização. 

44 
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. 

46 
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.  

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. 

50 
Aumentar a ligação aos antigos estudantes e às entidades empregadoras como forma de auscultação do 
mercado de trabalho e de melhoria da qualidade da oferta educativa, através da criação de inquéritos 
para avaliar estágios curriculares e definição de indicadores complementares. 

51 

Desenvolver outras atividades com parceiros no âmbito do consórcio UNorte.pt, de modo a reforçar a 
garantia de qualidade, a internacionalização, a articulação e o aproveitamento de sinergias, e o 
desenvolvimento conjunto de áreas estratégicas de investigação. 

52 
Identificar e caracterizar indicadores complementares no âmbito do SIGQ-UTAD, associado à plataforma 
de gestão estratégica (BSC). 

53 
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. 

54 Implementar um novo ERP financeiro, integrando a plataforma de gestão de projetos e o GESDOC.  

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. 

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. 

59 
Elaborar o Plano de Comunicação e Marketing Institucional para o ano letivo 2019/2020, de modo a criar 

novas formas de promoção da UTAD. 

Concluído 

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

sensibilização da Política da Qualidade. 

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

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

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

22 Identificar, descrever e validar o procedimento relativo à contratação de docentes convidados e posterior 
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validação e divulgação junto dos Presidentes das Escolas e Presidentes dos Conselhos Científicos.  

23 
Atualizar o levantamento das necessidades de docentes de carreira, nas diversas categorias, com 
identificação da área disciplinar/científica. 

24 
Analisar o Regulamento de Avaliação dos Docentes da UTAD, refletindo sobre a sua aplicação no período 
de 2016 a 2018, a sua contribuição para a melhoria dos indicadores do Plano Estratégico, e para a 
implementação do SIGQ-UTAD, nomeadamente na área pedagógica e na investigação. 

31 Elaborar o questionário para aferição do grau de satisfação dos serviços prestados. 

38 Criar um plano de acessibilidades (infraestruturas) da UTAD. 

41 
Criar um Conselho para a Internacionalização, e respetivo regulamento, que apoie no acompanhamento 

da estratégia e das ações no âmbito da política internacional. 

42 Identificar, descrever e validar procedimentos de avaliação das atividades de Internacionalização. 

43 Identificar, descrever e validar procedimentos para os estudantes internacionais e de mobilidade.  

45 
Calendarizar anualmente reuniões da com a Comissão de Acompanhamento da Qualidade, a Comissão da 

Qualidade do Ensino e a Comissão da Qualidade dos Serviços, reforçando as suas funções.  

47 

Dotar o portal de indicadores com mais e melhores indicadores, com definição de procedimentos e com 
relatórios, de modo a que os diferentes responsáveis disponham da informação que precisam para a 
tomada de decisão em tempo útil. 

49 
Clarificar os procedimentos associados ao SIGQ-UTAD, através de elaboração de uma matriz onde se 
identifiquem as partes interessadas e qual a sua interação com o SIGQ-UTAD. 

58 
Melhorar a eficiência do portal institucional da UTAD, ao nível da gestão do back-office e da sua 

capacidade comunicacional. 

60 Definir as competências/funções dos pivot da qualidade. 

Outro 

20 Desenvolver uma plataforma de registo das atividades artísticas e culturais, de modo a tornar mais eficaz 

a sua monitorização. 

25 Criar o Regulamento de Avaliação dos Investigadores. 


