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Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento.
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos

Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a
avaliação externa dos ciclos de estudos deve ser realizada periodicamente. A periodicidade fixada é
de seis anos.

O processo de avaliação/acreditação de ciclos de estudo em funcionamento (Processo ACEF) tem por
elemento fundamental o relatório de autoavaliação elaborado pela instituição avaliada, que se deve
focar nos processos que se julgam críticos para garantir a qualidade do ensino e nas metodologias
para monitorizar/melhorar essa qualidade, incluindo a forma como as instituições monitorizam e
avaliam a qualidade dos seus programas de ensino e da investigação.

A avaliação é efetuada por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas
selecionados pela Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da
Agência, que atua como gestor do procedimento. A CAE analisa o relatório de autoavaliação e visita
a instituição para confirmar as informações do relatório e proceder à sua discussão com
representantes da instituição.

Antes do termo da visita, a Comissão reúne para discutir as conclusões sobre os resultados da
avaliação e organizar os itens a integrar no relatório de avaliação externa a ser apresentado
oralmente. Esta apresentação é da responsabilidade do(a) Presidente da CAE e deve limitar-se a
discutir os resultados da sua análise em termos de aspetos positivos, deficiências, propostas de
melhoria e outros aspetos que sejam relevantes no contexto da avaliação.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a
versão preliminar do Relatório de Avaliação Externa do ciclo de estudo. A Agência remete o relatório
preliminar à instituição de ensino superior para apreciação e eventual pronúncia, no prazo
regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia apresentada, poderá rever o relatório preliminar,
se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e submetê-la na plataforma da
Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na
formulação da deliberação, o Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da
CAE e, havendo ordens e associações profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu
parecer. O Conselho de Administração pode, porém, tomar decisões não coincidentes com a
recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a equidade e o equilíbrio das decisões finais.
Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma fundamentada, em discordância
favorável (menos exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que a Comissão) em
relação à recomendação da CAE.
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Composição da CAE

A composição da CAE que avaliou o presente ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem
ser consultados na página da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):

Francisco Carreira
Susana Cristina Rodrigues
Daniel Roque Gomes
Jose Mariano Moneva 

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico Do Porto
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica:
Instituto Superior De Contabilidade E Administração Do Porto
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos:
Gestão e Desenvolvimento de Recursos Humanos
1.4. Grau:
Mestre
1.5. Publicação em D.R. do plano de estudos em vigor (nº e data):
1.5._Desp DR 12777_23Set11__Publicação Plano Estudos MGDRH.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Recursos Humanos
1.7.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental:
345
1.7.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável:
310
1.7.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável:
<sem resposta>
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
120
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação do
Decreto-Lei 63/2016 de 13 de setembro):
4 semestres
1.10. Número máximo de admissões aprovado no último ano letivo:
25
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e sua
justificação
O Número de vagas inicialmente aprovado para o CE foi 25 vagas. No entanto, considerando que o
CE surge na continuidade da oferta formativa de 1º ciclo na mesma UO ao mesmo tempo que
procura atrair candidatos externos à UO, o número de vagas foi fixado em 30 vagas desde a sua 4ª
edição (ano letivo 2014/2015), por decisão da Presidência do Instituto Politécnico do Porto. Dada a
elevada procura do CE, a instituição pretende que o CE mantenha as 30 vagas.
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1.11. Condições específicas de ingresso.
Os candidatos deverão possuir licenciatura na área de Ciências Sociais, Ciências Humanas, Ciências
Empresariais, com ou sem experiência profissional prévia.
1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral
1.12.1. Outro:
N/A
1.13. Local onde o ciclo de estudos é ministrado:
ISCAP_P. Porto 
1.14. Eventuais observações da CAE:
O ciclo de estudos cumpre os normativos legais conforme o plano de estudos do Pedido de
Acreditação do Curso como novo Ciclo de Estudos, aprovado pela A3ES em 16 de maio de 2011 e
publicado no DR, 2ª série – Nº 184, de 23 de setembro de 2011, com a refª R/A – Cr 131/2011, na
Direção-Geral do Ensino Superior. O ciclo de estudos encontra-se organizado em termos de áreas
científicas e plano de estudo, incluindo estrutura curricular, em 2 anos letivos, 4 semestres e 120
ECTS. 

Observando que estas áreas científicas correspondem às áreas científicas da organização interna da
ESEIG, (UO do Politécnico do Porto onde o CE foi criado) foram 3 as áreas científicas consideradas,
das quais recursos humanos com 112 ECTS, a Economia e Gestão com 4 ECTS, e as Línguas e
Direito com 4 ECTS.

Subsequentemente, e tendo por referência a portaria n.º 256/2005, de 16 de março, o CTC do ISCAP
aprovou as orientações da "Comissão para alocação das Unidades Curriculares das Licenciaturas e
dos Mestrados que transitaram da ESEIG para o ISCAP" as seguintes áreas e créditos do Ciclo de
Estudos:
Gestão e Administração (GES) - 65 ECTS 
Ciências Sociais e do Comportamento (CSC) - 51 ECTS 
Direito (DIR) - 4 ECTS 
A área principal do ciclo de estudos corresponde à cnaef 345 (gestão e administração - 54,16%) e a
área secundária à cnaef 310 (ciências sociais e do comportamento - 42,5%) e o número de admissões
é de 25. 

A Instituição já atualizou o seu Regulamento de reconhecimento e creditação ou certificação de
competências, decorrente do decreto-lei 62/2016, de 13 de setembro.

2. Corpo docente
Perguntas 2.1 a 2.5

2.1. Coordenação do ciclo de estudos.
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Sim
2.2. Cumprimento de requisitos legais.
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado
e especializado:
Sim
2.3. Adequação da carga horária.
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A carga horária do pessoal docente é adequada:
Sim
2.4. Estabilidade.
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
2.5. Dinâmica de formação.
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às
necessidades de qualificação académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos,
quando necessário:
Sim

2.6. Apreciação global do corpo docente

2.6.1. Apreciação global
O perfil do coordenador do ciclo de estudos é adequado, cumprindo o requisito legal (artigo 6º, nº
2C, do DL 1º serie nº151 de 7 agosto de 2013) de ser titular do grau de doutor na área de formação
fundamental do ciclo de estudos, e estar em regime de tempo integral. 
A coordenação do ciclo de estudos é assegurada por uma Professora adjunta, em regime de tempo
dedicação exclusiva, doutorada em Ciências Empresariais – Organização e Recursos Humanos - pela
Faculdade de Economia da Universidade do Porto, em 2011, Mestre em Desenvolvimento e Inserção
Social, pela mesma Faculdade, em 2005, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Letras da
Universidade do Porto, em 1997. É Investigadora e membro integrado da Unidade de Investigação -
Governança, Competitividade e Políticas Públicas (GOVCOPP) - do Instituto de Investigação da
Universidade de Aveiro, desde junho de 2010. É autora de mais de 40 artigos, capítulos de livros e
comunicações científicas no âmbito da Gestão de Expatriados; Gestão Internacional de Recursos
Humanos e Práticas de Gestão de Recursos Humanos. Lecciona na área de Gestão e
Desenvolvimento de Recursos Humanos, no Instituto Politécnico do Porto (desde 2000), e colabora
com a Porto Business School (desde 2009), com o ISLA (desde 2015) e com a ESHT (desde 2016).
Lecciona 10 UC, num total de 347 horas, que se repartem por 2 UC ao ciclo de estudos, que
corresponde a 24 horas e a outros ciclos de estudos 8 UC, que corresponde a 323 horas.

O corpo docente é composto por 12 docentes, que representam 6,76 ETI e caracteriza do seguinte
modo: 
* É próprio - 6 são docentes a tempo integral, o que equivale a 89%;
* É academicamente qualificado - 4,12 ETI são doutores, que corresponde a 61%;
* É especializado - os doutores e os especialistas na área fundamental ao ciclo de estudos são 3,12
ETI (46%) e 2,15 ETI, respectivamente, o que perfaz 5,27 ETI (78%).

Os docentes do ciclo de estudos, em tempo integral, com ligação à Instituição por um período
superior a três anos são de 6 ETI (89%) e os docentes inscritos em programas de doutoramento há
mais de um ano são 1,08 ETI (16%).

Em sede de visita, a Instituição actualizou o corpo docente (entrou um docente e saiu um docente),
de que resultou um novo corpo docente composto por 12 docentes, que representam 7,71 ETI e
caracteriza-se por ser:
* Próprio - 7 são docentes a tempo integral, o que equivale a 91%;
* Academicamente qualificado - 6,1 ETI são doutores, que corresponde a 79%;
* Especializado - os doutores e os especialista na área fundamental do ciclo de estudos são de 5,06
ETI (66%) e 1,56 ETI,respectivamente, o que perfaz 6,62 ETI (86%).
2.6.2. Pontos fortes
Cumprimento dos requisitos legais aplicáveis; diversidade de origens de formação dos docentes;
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diversidade de perfis de formação e de especialização dos docentes, que beneficiam o ciclo de
estudos;
2.6.3. Recomendações de melhoria
Os docentes que cumprem os requisitos para aceder ao título de especialista devem submeter-se a
provas públicas;

potencial sobrecarga de orientações num conjunto restrito de docentes do ciclo de estudos com
prejuízo para qualidade pedagógica, pois o facto de as orientações de
dissertações/projectos/estágios do ciclo de estudos não contarem para a DSD, pode traduzir-se numa
sobrecarga lectiva dos docentes com prejuízo para a qualidade pedagógica do ciclo de estudos.

3. Pessoal não-docente
Perguntas 3.1. a 3.3.

3.1. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do
ciclo de estudos:
Sim
3.2. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos:
Sim
3.3. Dinâmica de formação.
O pessoal não-docente frequenta regularmente cursos de formação avançada ou de formação
contínua:
Sim

3.4. Apreciação global do pessoal não-docente

3.4.1. Apreciação global
A Instituição conta com 64 colaboradores não docentes em funções que não estão afectos a um
nenhum ciclo de estudos específico, em exclusividade.
Dos 64 colaboradores, 63 estão em exercício efectivo de funções (100%) na Unidade Orgânica e 1
em comissão de serviço nos Serviços Centrais, sendo que existem nove categorias profissionais.

A qualificação do pessoal não docente é considerada adequada, sendo que o nível de qualificações
académicas está ajustado às necessidades da Instituição e é a seguinte:
- Doutoramento: 3 colaboradores
- Mestrado: 13 colaboradores
- Licenciatura: 20 colaboradores
- Outra: 27 colaboradores.

A estrutura de pessoal não-docente conta com especialistas informáticos e técnicos em áreas de
serviços institucionalmente relevantes e com contributos positivos na qualidade pedagógica e de
apoio às aulas. O corpo não-docente é, assim, maioritariamente qualificado. O ciclo de estudos
beneficia de um conjunto de profissionais não docentes especializados que laboram em serviços
paralelos ao apoio à docência e que fortalecem o ciclo de estudos, materializados nos serviços na
área de projectos, organização de eventos e conferências interna.

Em sede de visita, a CAE foi informada que a Instituição dispõe de um plano de formação, sendo que
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o pessoal não docente pode eleger um curso desse plano. 

3.4.2. Pontos fortes
Nada a acrescentar.
3.4.3. Recomendações de melhoria
Nada a acrescentar.

4. Estudantes
Pergunta 4.1.

4.1. Procura do ciclo de estudos.
Verifica-se uma procura consistente do ciclo de estudos por parte de potenciais estudantes ao longo
dos 3 últimos anos:
Sim

4.2. Apreciação global do corpo discente

4.2.1. Apreciação global
O ciclo de estudos verifica procura consistente e crescente por parte de candidatos, completando a
totalidade das vagas disponibilizadas, e aplicando sobre as mesmas, critérios de seriação (33
candidatos no penúltimo ano/ 58 candidatos no último ano/ 79 candidatos no ano corrente).

O corpo discente conta com 54 estudantes inscritos, tendo os mesmos maioritariamente um perfil
com experiência profissional, distribuídos entre 33 estudantes no 1º ano curricular, e 21 no 2º ano
curricular. O ciclo de estudos tem elevada procura e atratividade, demonstrada pelo número elevado
de candidaturas à frequência do ciclo de estudos face ao número de vagas disponibilizada.

A maior parte dos estudantes do ciclo de estudos não provém da oferta formativa do primeiro ciclo
da Instituição.
4.2.2. Pontos fortes
Elevada atractividade do ciclo de estudos; procura consistente e crescente.
4.2.3. Recomendações de melhoria
Nada a acrescentar.

5. Resultados académicos
Perguntas 5.1. e 5.2.

5.1. Sucesso escolar
O sucesso escolar da população discente é satisfatório e é convenientemente acompanhado:
Em parte
5.2. Empregabilidade
Os níveis de empregabilidade dos graduados pelo ciclo de estudos não revelam dificuldades de
transição para o mercado de trabalho:
Sim

5.3. Apreciação global dos resultados académicos

5.3.1. Apreciação global
Globalmente, o ciclo de estudos revela uma aceitável eficiência formativa. Existem disparidades no
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que diz respeito ao sucesso pedagógico e formativo na frequência das UC’s do ciclo de estudos, face
ao que diz respeito à conclusão do mesmo. A eficiência formativa das UC’s é muito boa, reflexo de
uma taxa de sucesso elevada, e sempre com valores iguais ou superiores a 90%.

Porém, no que diz respeito ao número de estudantes que concluem o ciclo de estudos, as evidências
apontam que o mesmo se encontra aquém do desejável, constatando-se que menos de 50% dos
estudantes conclui o ciclo de estudos com sucesso. Assiste-se a uma elevada disparidade entre os
estudantes que iniciam e que concluem o ciclo de estudos.

Isto é, os resultados académicos atingidos pelos estudantes revelam a existência de boa qualidade
pedagógica no ciclo de estudos, atingindo-se elevados níveis de conclusão das UC’s do ciclo de
estudos. Não obstante, é significativa a percentagem de estudantes que não conclui o ciclo de
estudos. Para tal facto, parece concorrer o perfil de estudantes que domina o ciclo de estudos, e que
se caracteriza por serem profissionais no activo.

Os níveis de empregabilidade disponibilizados pela IES apontam para níveis bastante desejáveis,
havendo registos de desemprego em número relativamente residual (+/- 10%). Os níveis de
empregabilidade apontam para um perfil de estudante, globalmente, profissionalmente activo no
mercado de trabalho, e com acesso aparente a oportunidades de emprego na área de especialidade
do ciclo de estudos.
5.3.2. Pontos fortes
Eficiência formativa registada nas UC’s do ciclo de estudos; Níveis de empregabilidade;
5.3.3. Recomendações de melhoria
Melhorar condições de desejabilidade afetas à conclusão do ciclo de estudos; estudar os melhores
critérios de seriação dos potenciais estudantes tendentes à conclusão integral do ciclo de estudos.

6. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e
artísticas
Perguntas 6.1. a 6.5.

6.1. Centros de Investigação
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os seus docentes em
atividades de investigação, seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou dos seus
docentes e investigadores, em instituições científicas reconhecidas:
Em parte
6.2. Produção científica ou artística
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros e capítulos de livro ou trabalhos de produção artística, ou publicações
resultantes de atividades de investigação orientada ou de desenvolvimento profissional de alto nível,
nos últimos cinco anos, com relevância para a área do ciclo de estudos:
Sim
6.3. Outras publicações
Existem outras publicações do corpo docente com relevância para a área do ciclo de estudos,
designadamente de natureza pedagógica:
Não
6.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico
As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e
formação avançada na(s) área(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos representam um contributo
real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural,
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desportiva e artística:
Sim
6.5. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias
nacionais e internacionais:
Sim

6.6. Apreciação global dos resultados das atividades científicas, tecnológicas
e artísticas

6.6.1. Apreciação global
Verifica-se que a Instituição dispõe de recursos organizativos próprios para o desenvolvimento de
atividades de investigação, e que se encontra capacitada para integrar os seus docentes neste tipo
de atividades, e até, de permitir que estudantes possam ter apoio às atividades de investigação que
venham a iniciar. O CEOS.PP configura-se como uma estrutura relevante para este fim e que inclui a
maioria dos Professores que lecionam neste ciclo de estudos. Porém, verifica-se que esta estrutura
não se encontra com avaliação FCT efetuada, e releva-se o facto de, apenas, 2 docentes do ciclo de
estudos integrarem Centros de Investigação com avaliação de Muito Bom ou Excelente.
No que diz respeito às atividades científicas desenvolvidas pelos membros que integram este ciclo
de estudos, destaca-se um trabalho consecutivo e coerente na presença e na produção científica em
eventos científicos nacionais e internacionais, salientando-se o elevado envolvimento na organização
e estímulo ao IIRH, materializada em produtos de investigação credíveis e sistemáticos. 

No que diz respeito às publicações científicas do corpo docente, as mesmas têm correspondência
com os conteúdos lecionados no ciclo de estudos. Muito embora esta seja uma constatação,
interessará de futuro um maior esforço de publicação dos docentes, de forma a concretizar uma
maior aposta em publicações científicas em revistas internacionais de elevado impacto.

Verifica-se uma atividade apreciável ao nível da articulação com a comunidade local, destacando-se
o elevado número de projetos produzidos em contexto de empresa nos últimos 3 anos. O elevado
envolvimento dos membros do ciclo de estudo em formações avançadas noutras IES, e também, a
iniciativa “HR Sharing” assim como o RHNetwork, a par da organização e abertura à comunidade
que o IIRH permite, são fatores positivamente distintivos do ciclo de estudos. 
Paralelamente, a recente reorganização da oferta formativa do IPP trouxe benefícios ao
funcionamento do ciclo de estudos e à própria IES, permitindo rentabilizar o corpo docente, e a par
da promoção de sinergias com departamentos do ISCAP, permitiu renovar a articulação da IES com
comunidade, trazendo benefícios para os ciclos de estudos já existentes e, também, para os novos
ciclos de estudos.

As atividades desenvolvidas trazem uma lógica de proximidade entre as finalidades do ciclo de
estudos e as parcerias efetuadas, destacando-se o elevado número de parcerias existentes bem como
o envolvimento dos docentes e estudantes nestas atividades. 

Sistematizando, globalmente, a Instituição e o corpo docente que integra este ciclo de estudos
encontra-se capacitada para o desenvolvimento consecutivo e estabilizado de atividades de natureza
cientifica, tecnológica e artística. O corpo docente é dedicado, motivado e atualizado em relação aos
desafios atuais na área. A Instituição e os docentes do ciclo de estudos desenvolvem um conjunto de
atividades relevantes que valorizam o ciclo de estudos no quadro da relação com a comunidade local
e empresarial por via das relações de parcerias existentes e dos projetos em comum que se
encontram desenvolvidos e em curso. Paralelamente, o ciclo de estudos comporta um conjunto de
iniciativas relevantes de caráter científico, como seja o IIRH, que permite concretizar trabalho
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científico em publicações e em divulgação cientifica quer para os docentes, quer para os estudantes. 
Muito embora se considerem estas constatações, é aconselhável a integração da maioria dos
docentes do ciclo de estudos em Centros de Investigação avaliados pela FCT, a par de uma maior
ambição no que concerne a publicações científicas em revistas de elevado impacto. Adicionalmente,
não retirando a importância da iniciativa IIRH e dos outputs de produção científica aí constantes, é
desejável uma maior diversidade de atividade cientifica dos docentes do ciclo de estudos em outlets,
preferencialmente, indexados na SCOPUS ou ISI.
A reorganização da oferta formativa promovida pelo IPP favoreceu o grau de atratividade deste ciclo
de estudos a par de uma maior valorização do ISCAP, traduzida numa boa articulação com a
comunidade empresarial envolvente.

6.6.2. Pontos fortes
Diversidade de projetos em contexto de parceria com empresas; articulação com comunidade
empresarial; conhecimento científico produzido; Centro de Investigação próprio do IPP; prémios de
investigação; participação dos docentes em atividades de formação avançada noutras IES;
HRSharing e RHNetwork; 
6.6.3. Recomendações de melhoria
Necessidade de diversificação de outlets de publicações científicas em revistas internacionais
indexadas; Inexistência da avaliação do Centro de Investigação CEOS.PP pela FCT; 

7. Nível de internacionalização
Perguntas 7.1. a 7.3.

7.1. Mobilidade de estudantes e docentes
Existe um nível significativo de mobilidade de estudantes e docentes do ciclo de estudos:
Não
7.2. Estudantes estrangeiros
Existem estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos (para além de estudantes em
mobilidade):
Sim
7.3. Participação em redes internacionais
A instituição participa em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos:
Sim

7.4. Apreciação global do nível de internacionalização

7.4.1. Apreciação global
O número de mobilidades de estudantes do ciclo de estudos é baixo (1,6%), a par do facto do perfil
de aluno que frequenta o ciclo de estudos ser pouco convidativo à materialização de mobilidades,
uma vez que maioritariamente encontram-se em situação profissional ativa. No que diz respeito à
mobilidade dos docentes, verifica-se um valor relevante (41,6%), o que favorece a
internacionalização da instituição.

Verifica-se um registo relevante no que diz respeito à integração de estudantes estrangeiros no ciclo
de estudos (6,3%) e há construção de uma estratégia de internacionalização do ciclo de estudos.

A instituição participa em redes internacionais relevantes para o ciclo de estudos, como seja o caso
da parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (BR), ou a conferência IIRH
que se internacionaliza numa parceria estabelecida com uma IES espanhola. Adicionalmente, a
existência de uma semana internacional em Madrid com sessões técnicas e visitas a organizações
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são bons indicadores de participações ativas em redes internacionais.

Sistematizando, globalmente, este ciclo de estudos apresenta uma estratégia de internacionalização
em construção bastante positiva e que tem materializado a internacionalização a diferentes níveis: (1)
institucional; (2) docentes; (3) estudantes. Ao nível institucional, a existência de protocolos ativos de
cooperação com IES internacionais para além das europeias é um fator de diferenciação muito
positivo, ao permitir complementar as possibilidades de internacionalização oferecidas pela rede
ERASMUS. Ao nível dos docentes, parece estar consolidada a atuação ao nível de mobilidade de
docentes na área do ciclo de estudo, tendo-se verificado um registo próximo dos 50% de mobilidades.
Ao nível dos estudantes, existe um valor reduzido de mobilidades neste ciclo de estudos que
deveriam ser objeto de trabalho dedicado por parte da IES.

É de salientar o fator diferenciador que a integração dos estudantes no IIRH permite. A semana
internacional em Madrid, com sessões técnicas e visitas a organizações, constituem bons fatores
diferenciadores do ciclo de estudos.
7.4.2. Pontos fortes
Bons registos de internacionalização no âmbito institucional dos docentes; internacionalização para
além do espaço europeu; diversidade de tipologias de internacionalização;
7.4.3. Recomendações de melhoria
Efetuar um estudo de rentabilização dos protocolos internacionais existentes e que se encontrem
inativos; criar melhores condições de parceria com IES no espaço europeu para contrariar os baixos
valores de internacionalização de estudantes neste ciclo de estudos; efetuar um plano de atuação
dedicado a aumentar mobilidade de estudantes; aprofundar a captação de estudantes internacionais
do espaço brasileiro para este ciclo de estudos; 

8. Organização interna e mecanismos de garantia da
qualidade
Perguntas 8.1 a 8.6

8.1. Sistema interno de garantia da qualidade
Existe um sistema interno de garantia da qualidade, a nível da Instituição ou da Unidade Orgânica,
certificado pela A3ES:
Não (continua no campo 8.2)
8.2. Mecanismos de garantia da qualidade
Existem mecanismos de garantia da qualidade do ciclo de estudos e das atividades desenvolvidas
pelos serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem:
Sim
8.3. Coordenação e estrutura(s) de apoio
Existem um coordenador e estrutura(s) responsáveis pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade do(s) ciclo(s) de estudos:
Sim
8.4. Avaliação do pessoal docente
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas
medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim
8.5. Avaliação do pessoal não-docente
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas
conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim
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8.6. Outras vias de avaliação
Existiram outras avaliações do ciclo de estudos ou de natureza institucional, nos últimos cinco anos,
não conduzidas pela A3ES:
Não
8.6.1. Conclusões de outras avaliações (quando aplicável)
<sem resposta>

8.7. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade

8.7.1. Apreciação global
No que diz respeito aos mecanismos de garantia da qualidade, os processos internos de
funcionamento da UO assentam num conjunto de procedimentos que envolvem docentes, decisores,
instrumentos de monitorização e órgãos autorizadores em linha com o que se encontra determinado
no Manual da Qualidade disponibilizado pelo IPP. É de supor que a existência de segregação de
funções, de decisões variadas que envolvem o ciclo de estudos se encontram em conformidade com
regulamentos internos revistos e actualizados em linha com os macroprocessos da Qualidade, e que
os mesmos se inscrevem numa harmonização e uniformização ao longo de todas as UO’s do IPP. O
processo de monitorização do CE assenta na elaboração e análise do relatório do CE que permitirá
melhoria continua do CE.

A coordenação e estrutura de apoio responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da
qualidade do ciclo de estudos encontram-se em linha com o que se encontra determinado pelo
Manual da Qualidade disponibilizado.

A avaliação do pessoal docente encontra-se assente em regulamento publicado em DR. A avaliação é
sistemática e efectuada por triénio. Os apoios ao desenvolvimento de competências e de
concretização de metas de avaliação de desempenho passam pelo CEOS, apoiando e financiando
participação de docentes em conferências e congressos. 
De acordo com a informação disponibilizada, não se encontra prevista a abertura de procedimentos
concursais para a categoria de professor coordenador.
A avaliação do pessoal não docente encontra-se em conformidade com a legislação aplicável e
regulada ao nível do SIADAP 3.

Verifica-se a existência de mecanismos que permitem o aperfeiçoamento das competências de
âmbito profissional, decorrentes das horas de formação que o ISCAP colocou ao serviço dos seus não
docentes. 

8.7.2. Pontos fortes
Procedimentos de organização interna em linha com requisitos do Manual da Qualidade;
Mecanismos de diferenciação de desempenho pelo mérito conforme sistemas de avaliação de
desempenho preconizados para o pessoal docente e não docente; 
8.7.3. Recomendações de melhoria
Encontrar mecanismos internos que consolidem os procedimentos internos existentes numa
perspectiva de rentabilização do corpo docente da Instituição no seu todo;

9. Melhoria do ciclo de estudos – Evolução desde a avaliação
anterior e ações futuras de melhoria
9.1. Evolução desde a avaliação anterior
Existem um conjunto de medidas de atuação relacionadas com este ciclo de estudos e preconizadas
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pela Instituição que valorizam este ciclo de estudos em concreto: as parcerias existentes, os serviços
do ISCAP na área de projetos, a consolidação de uma rede alumni a par de iniciativas como a
RHNetwork, simbolizam a abertura do ciclo de estudos ao exterior numa perspetiva institucional. É
de realçar a evolução favorável pela procura do ciclo de estudos.
A Comissão de Avaliação Externa (CAE) valoriza positivamente estas medidas. 

9.2. Apreciação e validação das propostas de melhoria futura
A CAE manifesta-se favorável às propostas de melhoria futura apresentadas.

10. Reestruturação curricular (se aplicável)
10.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular
No que diz respeito à proposta de reestruturação curricular apresentada, e conforme
fundamentação apresentada, a CAE manifesta a sua concordância. Designadamente, a introdução
das alterações suscitadas nas UC de Direito de Trabalho e da União Europeia e a introdução de uma
UC de Fundamentos de Gestão Financeira, conforme apresentado e justificado em sede de visita da
CAE, o que se considera pertinente e adequado ao Ciclo de Estudos.
Igualmente, também a revisão das unidades curriculares de Seminários de Gestão e de
Desenvolvimento de RH I e Seminários de Gestão e Desenvolvimento de RH II, assim como a
proposta de designação e de conteúdo da UC de Processos de GRH conforme apresentado, conferem
atualização de conteúdos e maior adequação do ciclo de estudos à atualidade, merecendo, portanto,
a concordância da CAE.

11. Observações finais
11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável)
<sem resposta>
11.2. Observações
No Guião de auto-avaliação, a Instituição indica que o número máximo de admissões é de 25 (vidé
1.10), o número de estudantes que se inscreveram nos últimos três anos foi, em média de 33 (vidé
5.2), o número de graduados nos últimos três anos foi, em média de 14 (vidé 6.1.1) e o número de
doutores a tempo integral na área fundamental do ciclo de estudos é de 5 (vidé 3.3 e actualizado à
data da visita).

A Instituição informou que já tinha solicitado que o número máximo de admissões fosse 30, e em
sede de visita, solicitou que o número máximo de admissões passasse para 45, o que corresponde a
um acréscimo de 50% face ao número de vagas considerado inicialmente.

Perante a baixa eficiência académica e o rácio do número de estudantes por doutor especializado na
área fundamental do ciclo de estudos (5,06 ETI), é entendimento da CAE, que o número proposto
pela Instituição é manifestamente exagerado, uma vez que são esses docentes que irão orientar as
dissertações e ao facto de esses mesmos docentes leccionarem, adicionalmente, outras UC's com
uma consequente carga horária elevada, ou seja, não existem condições para um aumento
substancial do número de estudantes, por não se perspectivar um excedente de recursos.

Assim sendo, a CAE entende que o número máximo de admissões para o ciclo de estudos deve ser 30,
que corresponde a 5,9 orientações por ETI doutor especializado na área fundamental do ciclo de
estudos.
11.3. PDF (máx. 100kB)
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<sem resposta>

12. Conclusões
12.1. Apreciação global do ciclo de estudos
Com base no relatório de auto-avaliação submetido pela Instituição e na visita efectuada à Unidade
Orgânica, a Comissão de Avaliação Externa (CAE) constatou o seguinte: a estrutura curricular e o
plano de estudos satisfazem as condições legais; o docente responsável pela implementação do ciclo
de estudos tem o perfil adequado; o corpo docente cumpre os requisitos legais;os recursos materiais
e não docentes são suficientes; o ciclo de estudos manifesta procura crescente e o ambiente de
ensino/aprendizagem é adequado e existem mecanismos de garantia de qualidade.

Decorrente do exposto, a CAE entende que o ciclo de estudo deve ser acreditado, sem prejuízo das
recomendações de melhoria expressas ao longo dos diversos capítulos deste relatório, com especial
ênfase para:

* o aumento da eficiência da conclusão do ciclo de estudos;
* o incremento da internacionalização, em especial de estudantes estrangeiros e mobilidade de
estudantes;
* o desenvolvimento de parcerias no domínio do ciclo de estudos e certificação do centro de
investigação.
12.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.3. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Condições:
Não aplicável.
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