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1. Introdução
1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
1.1.a. Identificação da Instituição de ensino superior / Entidade instituidora (Proposta em associação) 
Universidade De Coimbra
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Universidade De Coimbra
1.2.a. Identificação da Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (Proposta em associação):
Universidade De Coimbra
1.3. Breve descrição da forma como decorreu o processo de auditoria:
A visita ao à Universidade de Coimbra (UC) decorreu nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2014.
Participaram na visita: Virgílio Alberto Meira Soares (Presidente da CAE); António Guimarães
Rodrigues; Gemma Rauret Dalmau; Jacinto Vidigal Silva; Bruno Alexandre Victorino Carapinha;
Maria Amélia Pina Tomás Veiga. O Plano de Reuniões foi previamente definido com a adaptação do
Programa-Tipo aprovado pela A3ES à IES. Realizaram-se reuniões com: 1 - Autoridade académica
máxima; 2 - Equipa responsável pela auto-avaliação; 3 - Estrutura de coordenação estratégica; 4 -
Ensino e aprendizagem (vertente do ensino e aprendizagem no SIGQ e coordenação vertical no
funcionamento do sistema); 5- Estudantes de 1º e 2º ciclos; 6 – Estudantes de 3º ciclo; 7 - A vertente
investigação e desenvolvimento no SIGQ; 8- Serviços de apoio; 9- Docentes; 10 - Coordenação /
Estruturas de colaboração interinstitucional e com a comunidade; 11 - Autoridade académica
máxima; 12 - Autoridades académicas e individualidades por estas convidadas a estar presentes.
Todas as reuniões decorreram nas instalações da Universidade de Coimbra, em Coimbra.
Em todas as reuniões a CAE salientou a natureza voluntária do exercício de auditoria e enquadrou o
objeto da sua visita, sublinhando o facto de não ser sua função avaliar a qualidade do desempenho
da IES, mas sim o seu Sistema Interno de Garantia da Qualidade.
No conjunto das reuniões realizadas foi ouvida e questionada uma significativa amostra de agentes
internos e externos, na perspetiva do sistema interno de garantia da qualidade, cobrindo as áreas de
atividade.
A CAE procurou construir, gradualmente, junto dos participantes, nas diversas reuniões, a perceção
que tornasse compreensível a interpretação que veio a comunicar oralmente no final da visita. A
CAE solicitou documentação complementar, que lhe foi facultada durante o primeiro dia da visita.
Verificou-se que os participantes nas reuniões, de forma generalizada, estavam familiarizados com o
sistema interno de garantia da qualidade, e tinham conhecimento do contexto da auditoria pela
A3ES e do relatório de auto avaliação.
A UC assumiu a visita, realizada no âmbito da auditoria ao sistema interno de garantia da qualidade,
com grande profissionalismo e seriedade. A visita decorreu de forma muito positiva, as reuniões
foram muito produtivas e os interlocutores participaram ativamente, demonstrando uma vontade
declarada de obter recomendações para a melhoria do sistema.

2. Apreciação do grau de desenvolvimento do sistema
interno de garantia da qualidade
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Nota Introdutória

2.1. Definição e documentação da política institucional para a qualidade

2.1.1 Definição e documentação da política institucional para a qualidade (objectivos, funções,
actores e níveis de responsabilidade do sistema, e documentação do sistema)
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.1.2 Fundamentação da apreciação expressa:
É apenas em 2011, com a definição do Plano Estratégico e de Ação (PEA), que se refere a integração
das vertentes administrativa e pedagógica, considerada a data a partir da qual foi assumida uma
visão global do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ). Desde 2007, o Sistema Interno de
Garantia da Qualidade da UC passou a designar-se Sistema de Gestão (SG) por se considerar uma
ferramenta de gestão integrada da instituição, incluindo as vertentes habitualmente ligadas à
qualidade, nomeadamente no âmbito dos sistemas ISO 9001, mas também outras que ultrapassam
esse âmbito. Esta designação pretende também evidenciar a forte ligação do sistema aos órgãos de
gestão da UC, num compromisso que remete a organização para um constante repensar de fins e
processos, com vista à sua melhoria contínua.
Genericamente, a documentação e a definição de responsabilidades estão bem organizadas,
contribuindo para a promoção do sistema, ainda que os papéis de alguns atores não estejam bem
definidos.
Todos os documentos do SG estão disponíveis a toda a comunidade docente e não docente num
repositório da área de acesso restrito da página web da UC (MOS). Este repositório contempla ainda
documentação geral e de apoio à tomada de decisão, bem como normativos, jurisprudência e
doutrina (IURIS).
O Plano Estratégico e de Acção reitera o compromisso institucional com a qualidade, de modo
transversal, pretendendo reforçar a presença da UC no espaço europeu do ensino superior e de
investigação.
A política e o Manual do Sistema de Gestão pretendem reforçar o compromisso transversal da UC
em promover uma estratégia institucional para a qualidade, abrangendo todas as áreas de atividade
e toda a comunidade académica.
A 1ª edição do Manual da Qualidade foi aprovada em Dezembro de 2010 e é só em Julho de 2013, na
8ª edição, que se refere a composição do Conselho da Qualidade.
Nos serviços de apoio a implementação de um sistema de garantia da qualidade teve início em 2002.
Desde 2008 foram também sistematizadas práticas com vista à garantia da qualidade em áreas de
missão da Universidade, nomeadamente o ensino. Esta sistematização procurou compilar e otimizar
práticas e instrumentos já existentes nas diversas Unidades Orgânicas (UO). Nos últimos anos tem
havido um forte investimento na sua consolidação, bem como o alargamento a outras áreas de
intervenção.
Atualmente o Sistema de Gestão da Qualidade da UC integra as principais áreas atuação da
instituição.
No Manual do Sistema de Gestão encontra-se disponível a estrutura organizacional e o mapa de
interação de processos. Encontram-se ainda devidamente definidos os vários níveis de
responsabilidade no sistema.
As funções dos principais atores no âmbito do SIGQ estão definidas no Manual do Sistema de Gestão.
Este também inclui a definição da composição do Conselho da Qualidade que integra elementos
responsáveis pela estrutura funcional (unidades orgânicas, administração, avaliação e melhoria) e
por representantes dos estudantes e não-docentes. Estando as UO representadas pelos seus
Directores, é crítico que a sua acção tenha o enfoque adequado às questões do ensino e
aprendizagem. A este nível, pouca, ou nenhuma, ênfase é colocada na função dos Conselhos
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Pedagógicos e Científico. 
A Divisão de Avaliação e Melhoria Contínua é a unidade funcional que procura garantir a
operacionalização e gestão do SIGQ.
Há um Plano de Estratégico e de Acção, há uma Política da Qualidade, há um Manual do Sistema de
Gestão, há um Conselho da Qualidade. São desenvolvidos Planos de Acção nas UO e Serviços.
O Organograma da UC é o organograma funcional, que não clarifica a forma como o SIGQ está
embebido na instituição.
O Manual do Sistema de Gestão cruza os processos da UC com as áreas em observação nas
auditorias da A3ES.
O SG implementado na UC está alinhado com os requisitos definidos pela Norma ISO 9001. 
Verifica-se uma excessiva tónica no funcionamento autónomo e porventura voluntarista de alguns
sectores para garantir as corretas atuação e articulação, o que não é garante de uma abordagem
sistemática. 

2.2. Abrangência e eficácia dos procedimentos e estruturas de garantia da
qualidade

2.2.1.1 No ensino e aprendizagem
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.2.1.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O processo de ensino e aprendizagem está substancialmente desenvolvido no que diz respeito à
definição e documentação de objectivos, funções, actores e responsabilidades. 
A UC, tendo-se proposto a vários processos de avaliação e acreditação, pela A3ES e por agências
internacionais, desenvolveu reflexão interna, a todos os níveis, nomeadamente em relação aos
objectivos dos Ciclos de Estudo e aos objetivos de aprendizagem.
É significativa a abrangência dos procedimentos e estruturas de garantia da qualidade no ensino e
aprendizagem, contudo ainda não é plenamente utilizada toda a informação recolhida como
ferramenta para a gestão e melhoria da qualidade.
O ciclo de avaliação da qualidade pedagógica inclui a auscultação dos estudantes e docentes através
de inquéritos pedagógicos, relatórios de autoavaliação de cursos e relatório das unidades orgânicas
e da instituição.
A consulta da documentação e a informação recolhida durante a visita permitem confirmar que o
processo de ensino aprendizagem é monitorizado, contudo não é garantido que estejam consolidados
mecanismos para deteção sistemática de instâncias de qualidade deficiente.
O relatório de curso é elaborado pelo coordenador de curso no final de cada ano letivo, contudo a
CAE constatou que os Conselhos Pedagógicos não desenvolvem a necessária reflexão crítica sobre a
essência daqueles processos de ensino aprendizagem. 
O relatório de qualidade pedagógica deveria incorporar uma componente de reflexão crítica.
Os estudantes participam de forma ativa no processo de recolha de opinião sobre as condições
oferecidas pela Universidade de Coimbra, sobre os cursos e sobre as unidades curriculares.
Os estudantes envolvem-se no processo de ensino e aprendizagem através da participação no
Conselho Pedagógico das Faculdades e na organização de jornadas de reflexão sobre qualidade
pedagógica.
A reflexão sobre o curso e sobre as unidades curriculares, identificação de pontos fortes e fracos e
sobre as melhorias a considerar é realizada no inquérito aos docentes que apresenta uma taxa de
resposta baixa na ordem dos 46% e 39%.
O inquérito pedagógico que constitui elemento crítico que poderia funcionar como fecho do ciclo de
melhoria da qualidade é de resposta facultativa. 
Considera-se que deveria ser reforçado o enfoque na unidade curricular, associando-lhe a análise
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crítica formal do docente sobre o seu funcionamento, nomeadamente com base nos resultados dos
inquéritos aos estudantes. 
Embora a CAE considere que os processos de criação, alteração e extinção de cursos possuem
regulamentação enquadradora de mero carater procedimental, a CAE teve oportunidade de verificar
que em relação a um exemplo de criação de um particular curso foi tida em consideração a
necessária reflexão crítica. 
O Portal da Universidade de Coimbra faculta informação de interesse académico.
Existem, na Universidade de Coimbra, mecanismos para dar resposta a reclamações e sugestões. 
A CAE confirmou a inexistência de planos de formação pedagógica dos docentes orientados à
superação de fragilidades identificadas no processo de ensino e aprendizagem.
A taxa de participação dos estudantes nos inquéritos, na ordem dos 78% e 66%, é elevada e está
relacionada com a metodologia adotada que inclui a participação dos estudantes e incorpora ações
concretas desenvolvidas com base nos resultados dos inquéritos. 
É enunciada uma preocupação com a aplicação de inquéritos aos estudantes de 3º ciclo no fim do 1º
ano e no fim do programa doutoral. Fica a dúvida sobre se a informação recolhida é atempada para a
correção de anomalias que ocorram no decorrer do programa doutoral. 
Não se pode perceber os níveis de resposta dos docentes que resulta da possibilidade de resposta
não ter carater obrigatório, não contribuindo para consolidar a necessária cultura da qualidade. 
É algo paradoxal que o grau de execução dos Relatórios de Curso se limite a 83%. Não se
compreende que o procedimento não seja um imperativo. Se assim não for, embora a metodologia
seja correta, a sua eficácia e relevância são colocadas em risco. 

2.2.2.1 Na investigação e desenvolvimento / Investigação orientada e desenvolvimento profissional
de alto nível
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.2.2.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O Plano Estratégico e de Ação faz o enunciado do objectivo na área da investigação e
desenvolvimento. 
A UC valoriza a vertente da investigação na avaliação do desempenho dos docentes. 
Existem mecanismos de incentivo disponíveis para conseguir atingir as metas definidas, mas não são
apresentados instrumentos que garantam a retroação. 
As Unidades de ID são avaliadas pela FCT.
Não é referida, nem foi confirmada, a existência de uma política mandatória de autoarquivo da
produção científica.

O Plano Estratégico e de Acção inclui a articulação ensino/investigação, e a participação de
estudantes em atividades de investigação monitorizada em diversas UO. 
A UC monitoriza indicadores sobre rankings universitários, procurando identificar a sua evolução do
seu desempenho.
A UC reconhece existirem limitações na monitorização da investigação e desenvolvimento, estando a
ser desenvolvida uma “plataforma colaborativa”, para permitir uma visão integrada. 
É evidenciada uma grande centralização da monitorização das atividades de investigação no
relatório de monitorização do PEA publicado pelo Conselho Geral.
As atividades de acompanhamento dos docentes na orientação dos 3º ciclos não estão formalmente
registadas.
A UC instalou estruturas de apoio à investigação, DAPI (Divisão de Apoio e Promoção da
Investigação), DPA (Divisão de Gestão de Projetos), e a DITS (Divisão de Inovação e Transferência de
Conhecimento).
O IIIUC (Instituto de Investigação Interdisciplinar) promove a investigação e formação avançada
interdisciplinares, fomentando o cruzamento entre áreas de saber.
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A CAE salienta que as unidades de investigação devem identificar os indicadores relativos ao
acompanhamento do sucesso dos doutorandos como elemento integrante do seu ciclo de
planeamento e avaliação, tanto ao nível da unidade como ao nível dos investigadores com tarefas de
orientação. Presentemente parece não haver uma identificação sistemática e abrangente de
instâncias de qualidade deficiente.

2.2.3.1 Na colaboração interinstitucional e com a comunidade
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Parcial
2.2.3.2 Fundamentação da apreciação expressa:
A colaboração interinstitucional e com a comunidade é intensa e é, em geral, monitorizada. A CAE
reuniu com algumas partes interessadas, sendo que só três delas eram partes interessadas externas
e uma delas se pode considerar como resultante de uma colaboração interinstitucional (UC-CHUC).
Não é função da CAE analisar a qualidade dessas colaborações. Para além do que se detetou na
reunião, e de acordo, com a informação existente, a monitorização das atividades interinstitucionais
e com a comunidade, embora sendo feita, não está inserida no SIGQ, o que é confirmado pela
própria Instituição, traduzido, de algum modo, nas propostas de melhoria contidas no relatório de
autoavaliação para o ponto em análise.
Acresce que, mesmo quando as monitorizações internas detetam desvios às metas estabelecidas, não
se consegue compreender se há consequências e, mesmo quando essas metas são alteradas, o
racional dessas alterações, não é claro. 
Na colaboração com a comunidade é incluída a auscultação aos empregadores sobre a prestação dos
diplomados, estando prevista, à data da visita, a apresentação pública de um estudo sobre a
empregabilidade. 

2.2.4.1 Nas políticas de gestão do pessoal
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.2.4.2 Fundamentação da apreciação expressa:
A instituição declara que, do ponto de vista do SG, tem havido um forte investimento na definição de
procedimentos e instruções de trabalho que envolvem as atividades consideradas mais relevantes,
tais como a contratação de pessoal docente, não docente e investigador, avaliação de desempenho e
formação e desenvolvimento.
Assim, há procedimentos e regras definidas para a contratação de pessoal (docente, não docente e
investigador).
Está em desenvolvimento um “Modelo Integrado de Gestão de Competências”, orientado ao pessoal
não docente, e que termina o projeto de mapeamento de competências desenvolvido em três fases,
sendo que a 2ª fase já se encontra concluída. A CAE entende salientar a importância deste projecto
para melhorar a gestão de pessoal.
A CAE pôde confirmar que o SIADAP é aplicado, e que os objectivos são alinhados com o Plano
Estratégico. O processo está desmaterializado. O pessoal não-docente considera que as quotas são
geridas de forma harmoniosa. 
Segundo a Instituição, “A promoção e reconhecimento do mérito das pessoas, apesar de definida
como ação no PEA, está fortemente condicionada dado o atual contexto de restrições orçamentais,
limitando-se a ações pontuais como: a promoção da participação em ações de formação interna e
externa, mobilidade internacional, promoção de eventos de envolvimento dos RH nas diferentes
estruturas, divulgação de prémios recebidos e outras atividades de mérito através dos mecanismos
de comunicação”.
A formação dos não docentes é essencialmente interna e toma por base a identificação de
necessidades de formação. O processo é acompanhado por inquéritos às partes interessadas. Há
acções de formação para o pessoal não-docente, direcionadas para a utilização do SIGQ.
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De acordo com o que informou a Instituição, “A monitorização destes procedimentos é assegurada a
diferentes níveis, nomeadamente através do acompanhamento do PEA, rankings universitários
internacionais, monitorização de processos e avaliação do impacto da formação. Os resultados são
analisados de forma crítica, sendo definidas ações de melhoria a integrar no PEA.”

2.2.5.1 Nos Serviços de Apoio
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.2.5.2 Fundamentação da apreciação expressa:
Os Serviços de Apoio estão certificados desde 2003 pela ISO 9001. A UC refere desenvolvimentos
posteriores sucessivos para “reforçar” as práticas de planeamento, monitorização e melhoria
contínua.
Contudo, a CAE considera haver uma orientação dominante no sentido da “satisfação dos clientes”,
não ocorrendo a auto-reflexão sistemática dos serviços, envolvendo todos os seus elementos.
Será importante que a monitorização e análise dos resultados obtidos se faça ao nível dos serviços
de apoio como instrumento da sua autorreflexão e melhoria e, não apenas, como elemento de
verificação do cumprimento dos objetivos da instituição. Se bem que haja a participação dos serviços
para a reflexão e construção da SWOT da instituição, ela não é formalizada ao nível do relatório de
cada serviço, perdendo-se por isso informação valiosa.

2.2.6.1 Na internacionalização
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.2.6.2 Fundamentação da apreciação expressa:
A mobilidade, que se encontra regulamentada, ocupa, naturalmente, uma posição importante na
internacionalização. Está enquadrada nos princípios da Carta Erasmus e do Erasmus Policy
Statement. Os acordos de mobilidade estão incluídos no sistema de informação. 
A CAE pôde verificar que a formação desenvolvida ao abrigo de programas de mobilidade tem um
acompanhamento com a intervenção dos mesmos órgãos/agentes que estão envolvidos no ensino e
aprendizagem que decorre na UC, i.e. não está instituída como “via paralela” fora da
responsabilidade dos órgãos de coordenação.
A cooperação com os países lusófonos, em particular com o Brasil, está devidamente acompanhada
em interação com os serviços académicos para efeitos de graus conjuntos e a monitorização da
qualidade do ensino/aprendizagem está garantida pelo sistema.
Há uma coleção de procedimentos, mas não se obteve evidência de que haja uma consolidada
sistematização da internacionalização integrada no SIGQ.
Mais uma vez a CAE sublinha a necessidade de desenvolver a capacidade reflexiva e, no caso
vertente, ampliar a abrangência da internacionalização (por exemplo, cursos em inglês,
interculturalidade). 

2.3. Articulação entre o sistema de garantia da qualidade e os órgãos de
governação e gestão da instituição

2.3.1 Articulação entre o sistema de garantia da qualidade e os órgãos de governação e gestão da
instituição
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.3.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O Conselho da Qualidade (Reitor, 2 Vice-Reitores, Administradores e SAS e Diretor de cada UO) é o
elo principal entre a gestão de topo e o SIGQ. O CQ é responsável por assegurar a coordenação
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estratégica do sistema.
O Reitor não delega a presidência do Conselho da Qualidade, o que denota a importância estratégica
colocada pela reitoria.
A instituição afirma que “O acompanhamento e monitorização do PEA, que constitui um processo
contínuo e dinâmico, integrado no ciclo de gestão da UC, visam garantir que o sistema não se
restringe a um processo de medição, mas que nele é incorporada uma perspetiva holística,
integrando mecanismos de melhoria contínua.”
A Gestão, através do Administrador, define um plano de auditorias anuais.
A Instituição também afirma que “O SG, tal como está concebido na UC, assegura a devolução de
informação aos órgãos de governação e gestão, contribuindo para a redefinição da estratégia da
instituição e sua política da qualidade, numa lógica fluida top-down e bottom-up. Neste âmbito,
identificou-se a necessidade de tornar explicitas nos documentos de monitorização do PEA as ações
desencadeadas com vista à correção de desvios e melhoria do sistema, de forma a facilitar a
sistematização das mesmas.”
Não ficou demonstrado por evidências que esta lógica de “refluxo” é efetiva e consequente. Os
relatórios de monitorização do PEA poderiam constituir um excelente instrumento para garantir a
eficácia do SIGQ. No entanto, não foi possível esclarecer como são corrigidos os desvios e,
consequentemente, definidas novas metas. 
Apesar das insuficiências apontadas, constata-se, na sequência da visita, que os órgãos de gestão
apoiam o sistema e que a informação gerada é utilizada para o desenvolvimento da instituição. 

2.4 Participação das partes interessadas (internas e externas) nos processos
de garantia da qualidade

2.4.1 Participação das partes interessadas (internas e externas) nos processos de garantia da
qualidade
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Parcial
2.4.2 Fundamentação da apreciação expressa:
Algumas das partes interessadas internas (estudantes, docentes e investigadores, serviços de apoio,
administração) não participam no sistema interno de garantia da qualidade. Como já foi apontando
os docentes não participam plenamente no preenchimento dos inquéritos.
Por outro lado, também as partes interessadas externas (antigos alunos, empregadores) não têm
uma efetiva participação nos processos internos de garantia da qualidade, limitando-se, do ponto de
vista institucional, à participação no Conselho Geral (sem prejuízo, obviamente, das colaborações
pontuais e informais).

2.5 Sistema de informação (mecanismos de recolha, análise e divulgação
interna da informação; abrangência e relevância da informação gerada)

2.5.1 Sistema de informação (mecanismos de recolha, análise e divulgação interna da informação;
abrangência e relevância da informação gerada)
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.5.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O sistema de informação tem desenvolvimento substancial, sendo suportado nas várias vertentes,
nomeadamente académica, gestão de recursos humanos, work-flow e gestão das páginas WEB,
havendo evidência de consolidação.
Todas as plataformas informáticas estão articuladas entre si.
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A CAE entende dever referir que a produção de indicadores não serve apenas para a sua observação,
sendo importante que haja sobre eles seja desenvolvida reflexão e planos de ação.
A CAE não obteve evidência do apoio que o sistema de informação dá ao funcionamento do Conselho
Pedagógico.
A informação recolhida e trabalhada é, certamente, relevante embora não se possa considerar
evidenciada a sua abrangência, com exceção do ensino/aprendizagem.
A cobertura do sistema de informação, ao nível UO, deve merecer atenção – visibilidade do apoio ao
CP e aos processos de ensino/aprendizagem e informação associada aos planos de estudo.

2.6 Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas

2.6.1 Publicação de informação relevante para as partes interessadas externas
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.6.2 Fundamentação da apreciação expressa:
A publicação de informação relevante para as partes interessadas externas está substancialmente
desenvolvida, uma vez que a instituição identificou, de um modo interessante (descrito na
documentação anexa ao RAA), as partes interessadas externas e tomou em consideração as suas
necessidades de informação, não se detetando, no entanto, centralidade do tema “qualidade” nas
páginas das UOs.
Na generalidade, a CAE confirmou que a IES cumpre o disposto no artº 162 do RJIES. No entanto, a
publicação dos seguintes elementos está ausente: listagem do corpo docente; regime de vinculo à
IES e regime de prestação de serviços, e dos títulos de acreditação; resultados da avaliação da
instituição e dos seus ciclos de estudos; índices de aproveitamento e de insucesso escolar;
empregabilidade dos ciclos de estudos ministrados.

2.7 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia
da qualidade

2.7.1 Acompanhamento, avaliação e melhoria contínua do sistema de garantia da qualidade
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.7.2 Fundamentação da apreciação expressa:
A UC aprovou o Manual do Sistema de Gestão em 2010, tendo realizado 11 revisões, o que prova a
importância dada pela instituição à permanente atualização do sistema em face de diferentes
necessidades de correção, naturais num sistema recente, como é o caso.
Independentemente dessas revisões, o Manual mantem um capítulo próprio, onde se afirma que:
“A Universidade de Coimbra promove o desenvolvimento de uma cultura de integração e de
melhoria contínua, com base em metodologias de planeamento, gestão e avaliação, procurando
alargar o âmbito de utilização de ferramentas de gestão e plataformas tecnológicas que facilitem a
focalização e o cumprimento efetivo das suas missões.
Assim, os processos de melhoria contínua estão naturalmente integrados nas atividades diárias da
instituição, tendo por objetivo o desenvolvimento da instituição e o aumento da eficiência e eficácia
dos seus processos, com vista a superar as expetativas das partes interessadas.”
A CAE encontrou evidências que suportam esta afirmação, mas entende fazer notar que ela não
constitui, por si, só evidência de que seja realizada a sistemática monitorização, avaliação e melhoria
do SIGQ, nem de que seja efectuado o acompanhamento abrangente dos impactos e consequências. 
Importaria identificar ferramentas e metodologias para a meta-avaliação e evidência da sua
aplicação. São essencialmente referidas revisões e atualizações dos procedimentos determinadas,
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regra geral, por imperativos externos, ditados por alterações no enquadramento legal, e imperativos
internos resultantes de alterações internas de vários tipos. São, essencialmente, processos de reação.
Não se verifica uma abordagem sistemática, sendo a ação despoletada maioritariamente por
imperativos legais externos. Isto é, como uma reacção e não como resultado de uma iniciativa
inerente ao sistema.
Não há ainda evidências de monitorização, avaliação, acompanhamento dos impactos e melhoria
sistemática do funcionamento do sistema de garantia da qualidade aprovado em 2010 e,
naturalmente, das revisões introduzidas, o que não se estranha, por se reconhecer qua há ainda
pouco tempo de implementação do sistema.
Apesar dos comentários críticos feitos acima, a CAE encontrou, como já foi afirmado, elementos
suficientes para poder concluir que existem procedimentos de garantia da qualidade no âmbito deste
item e a informação recolhida é usada como ferramenta para a gestão e melhoria da qualidade. As
ações para melhoria do sistema estão documentadas. São referidas revisões e atualizações dos
procedimentos determinadas, regra geral, por imperativos externos e imperativos internos
resultantes de alterações internas de vários tipos. Reafirma-se que ainda não se deteta, porém, uma
monitorização sistemática, mas a Instituição possui os instrumentos para a realizar.

2.8 O sistema interno de garantia da qualidade, visto no seu todo

2.8.1 O sistema interno de garantia da qualidade, visto no seu todo
Apreciação do grau de desenvolvimento do SIGQ em relação a este item:
Substancial
2.8.2 Fundamentação da apreciação expressa:
O sistema interno de garantia da qualidade cobre claramente a área ensino/aprendizagem. A
Investigação e Desenvolvimento, e a ligação à Comunidade, registadas pelo SIGQ, não ocorrem com
o desejável grau de integração. 
A informação gerada pelo sistema de informação apoia os processos de planeamento e gestão. Ao
mesmo tempo, o SIGQ assegura o cumprimento dos requisitos de avaliação e acreditação e constitui
um instrumento importante para a prossecução de melhorias no desempenho da instituição, desde o
nível individual ao nível global. Adicionalmente, é necessário que o SIGQ evolua no sentido do
desenvolvimento de uma cultura de qualidade que não dependa estritamente da resposta a
requisitos internos e externos.
A avaliação do sistema no seu todo não poderá, em qualquer caso, ultrapassar a consideração dada a
cada um dos subsistemas que o integram. E, a CAE confirmou que em algumas vertentes da missão
institucional, o enquadramento pelo SIGQ é ainda recente.

3. Pontos fortes e boas práticas
3.1. Principais pontos fortes do sistema:
Comprometimento e envolvimento do reitor e da equipa de governação com o Sistema Interno de
Garantia da Qualidade (SIGQ).
Existência de Plano Estratégico e de Planos de Ação alinhados aos diversos níveis, nomeadamente
da Universidade e das Unidades Orgânicas.
Grande experiência na implementação, aplicação e monitorização do SIGQ nos serviços de apoio.
Boa articulação ente o sistema interno de garantia da qualidade com os órgãos de governação.
A taxa de resposta aos inquéritos e o envolvimento dos estudantes nos processos de garantia da
qualidade, nomeadamente nos inquéritos.

3.2. Boas práticas, passíveis de difusão:
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Existência de dinamizadores de qualidade nas Unidades Orgânicas.
Processo de identificação detalhada e reflectida sobre a definição das partes externas o que
possibilita o desenvovimento de ações específicas das partes/Identificaçao compreensiva das partes
interessadas externas permitindo ações específicas com cada uma.

4. Recomendações para melhoria do sistema
4.1. Recomendações essenciais – aspectos a requerer acção correctiva
Reforçar a unidade curricular como objeto de análise, promoção e melhoria da qualidade.
Os relatórios de unidade curricular, com base nos inquéritos aos docentes devem ser obrigatórios
porque são imprescindíveis ao sistema de qualidade.
A taxa de preenchimento dos relatórios de curso deve ser 100% para não se perder a cadeia de
referenciação vertical

4.2. Recomendações adicionais, colocadas à consideração da instituição
Fortalecer a fase de reflexão e de melhoria dos processos-chave uma vez a UC tem realizado un
grande esforço no planeamento e na implementação de mecanismos de monitorizaçao. 
Promover uma maior participação dos académicos e partes interessadas externas nos sistemas de
garantia da qualidade da instituição. 
Desenvolver mais amplamente o SIGQ nas áreas de investigação e internacionalizaçao com o
estabelecimento de mecanismos formais para promover uma maior presença da UC no Espaço
Europeu de Investigação e captar estudantes estrangeiros.
Fortalecer a meta-avaliaçao do sistema de qualidade de forma a analisar a eficácia dos indicadores
utilizados para medir a concretização dos objetivos da instituição.

5. Observações
5. Observações
N/A

6. Conclusão
6.1. O sistema interno de garantia da qualidade auditado cumpre os requisitos mínimos para a sua
certificação, de acordo com os critérios definidos no Manual para o Processo de Auditoria?
Sim, sujeito a condições
6.2. Condições a serem cumpridas e respetiva calendarização, no caso de ser proposta uma decisão
de certificação condicional
Dada a importância que o processo ensino/aprendizagem tem nos processos de certificação, importa
reforçar a unidade curricular como objeto de análise, de promoção e de melhoria da qualidade. Além
disso, os relatórios de unidade curricular, com base nos inquéritos aos docentes, devem ser
obrigatórios. Os relatórios de curso devem ser preenchidos para todos os cursos e por todos os
docentes responsáveis, sem o que não há cadeia de referenciação vertical.
A definição das ações conducentes ao cumprimento desta condição deve estar finalizada no prazo de
um ano. A sua implementação deve, por isso, ser passível de verificação, pela A3ES, no prazo de dois
anos.

6.3. Fundamentação da apreciação de cumprimento assinalada em 6.1
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2.1 “Substancial”
Os objetivos, funções, atores e responsabilidades do sistema estão definidos e documentados de
forma clara e objetiva, contribuindo para a promoção do sistema no seu todo.
2.2.1 “Substancial”
Existe a maioria dos procedimentos de garantia da qualidade. A maioria da informação recolhida é
usada para a gestão e melhoria da qualidade. Os níveis de resposta dos docentes é baixo e o grau de
execução dos Relatórios de Curso não atinge 100%. 
2.2.2 “Substancial”
Há vários procedimentos de garantia da qualidade. A maioria da informação recolhida é usada para
a gestão e melhoria da qualidade. Parece não haver uma identificação sistemática e abrangente de
instâncias de qualidade deficiente, 
2.2.3 "Parcial" 
Existem alguns procedimentos de garantia da qualidade. Os procedimentos são suficientes para
identificar instâncias de qualidade deficiente. A monitorização das atividades não está inserida no
SIGQ, o que é confirmado nas propostas de melhoria contidas no relatório de autoavaliação.
2.2.4 “Substancial”.
Existe a maioria dos procedimentos. A maioria da informação recolhida é usada para a gestão e
melhoria da qualidade. Instâncias de qualidade deficiente são detetadas de forma eficaz e os
procedimentos de garantia da qualidade promovem a melhoria e a mudança. 
2.2.5 Classificação: “Substancial”.
Existe a maioria dos procedimentos e a maioria a informação recolhida é usada para a gestão e
melhoria da qualidade. Instâncias de qualidade deficiente são detetadas de forma eficaz e os
procedimentos promovem a melhoria e a mudança. Há participação dos serviços na reflexão e
construção da SWOT da instituição, mas não é formalizada ao nível do relatório de cada serviço,
perdendo-se informação.
2.2.6 “Substancial”
Existe a maioria dos procedimentos neste item e a maioria da informação recolhida é usada para a
gestão e melhoria da qualidade. Instâncias de qualidade deficiente são detetadas de forma eficaz e
os procedimentos de garantia da qualidade promovem a melhoria e a mudança. Não se obteve
evidência de que, em alguns casos, haja uma consolidada sistematização da internacionalização
integrada no SIGQ.
2.3 “Substancial”
O SIGQ está interligado com as atividades e a gestão estratégica da instituição e a informação
gerada é utilizada para o desenvolvimento da instituição; há condições para que a maioria dos
procedimentos e a maioria da informação recolhida sejam usadas como ferramenta para a gestão e
melhoria da qualidade. Instâncias de qualidade deficiente podem ser detetadas de forma eficaz e os
procedimentos promovem a melhoria e a mudança. 
2.4 “Parcial”.
Algumas das partes interessadas internas ou externas não participam no sistema, ou a sua
participação é insuficiente.
2.5 Classificação: “Substancial”.
Existe a maioria dos procedimentos, e a maioria a informação recolhida é usada para a gestão e
melhoria da qualidade. A informação recolhida e trabalhada será relevante, mas não se pode
considerar evidenciada a sua abrangência, com exceção do ensino/aprendizagem. Não se obteve
evidência do apoio que o sistema de informação dá ao funcionamento do Conselho Pedagógico.
2.6 “Substancial”.
A instituição identificou cuidadosamente as partes interessadas externas e tomou em consideração
as suas necessidades de informação. Os resultados gerados pelo sistema de garantia da qualidade
estão disponíveis para os principais parceiros e partes interessadas. Na generalidade, a CAE
confirmou que a IES cumpre o disposto no art.º 162 do RJIES, mas há alguns incumprimentos
pontuais.
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2.7 “Substancial”.
Existem procedimentos e a informação recolhida é usada como ferramenta para a gestão e melhoria
da qualidade. As ações para melhoria do sistema estão documentadas. São referidas revisões e
atualizações dos procedimentos determinadas, regra geral, por imperativos externos e imperativos
internos resultantes de alterações internas de vários tipos. Ainda não se deteta, porém, uma
monitorização sistemática, mas a Instituição possui os instrumentos para a realizar.
2.8 “Substancial”
O sistema interno de garantia da qualidade cobre claramente a área ensino/aprendizagem, embora
seja de notar que a Investigação e Desenvolvimento e a ligação à Comunidade, registadas pelo SIGQ,
não ocorrem com o desejável grau de integração. Há evidências sobre a eficácia do sistema na
melhoria contínua das atividades. A avaliação do sistema no seu todo não poderá, em qualquer caso,
ultrapassar a consideração dada a cada um dos items que o integram. 
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