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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo
A1.2 Entidade instituidora:
Instituto Piaget - Cooperativa Para O Desenvolvimento Humano, Integral E Ecológico, Crl
A2. Natureza da instituição:
<sem resposta>

Requisitos Gerais
A3. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.

A3.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.
Não está definido
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Pode-se ler no Relatório de Autoavaliação que o projeto Educativo, Científico e Cultural da ESE Jean
Piaget/Arcozelo (ESE) “emerge como um instrumento de gestão e de autonomia através do qual são
definidos os princípios, metas, estratégias e linhas orientadoras da ação educativa da escola.
Trata-se de um documento de trabalho contínuo, coletivo e participado, elaborado com e para toda a
comunidade educativa e formativa, que responde às especificidades e necessidades locais, sem
perder de vista os desafios e as necessidades do mundo contemporâneo.” O RAA também menciona
que se está a repensar mudar o projeto educativo. 

Durante a visita foi possível constatar que o projeto educativo não existe formalmente e que está a
ser reestruturado, tendo por base os documentos oficiais: Inovação pedagógica; inclusão
socio-educativa e tecnologias. O responsável pela Entidade Instituidora (EI) fez uma abordagem
sobre o historial da Instituição, referindo que a EI delegou à escola as autonomias científica,
pedagógica e cultural, retendo as autonomias administrativa e financeira. Fundamentou o processo
de reestruturação com o recente despedimento coletivo. A Diretora da escola está em funções desde
outubro passado. Também considerou que este ano foi atípico ao nível do acesso ao ensino superior,
com a introdução da matemática nas provas de ingresso. Atualmente têm apenas o curso de
licenciatura em Educação Básica a funcionar com 26 alunos inscritos, sendo que no presente ano
letivo inscreveram-se oito. 

A CAE não recolheu evidências da existência de um PECC consistente e com medidas para inverter a
falta de procura que se vem refletindo há vários anos.

A4. Organização e gestão

A4.1. Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados

A4.1.1 Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente
consagrados.
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Existem, satisfazem as condições legais e funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Órgãos da ESE Jean Piaget/Arcozelo: 
- O Diretor;
- O Conselho Técnico-Científico;
- O conselho Pedagógico;
- O Conselho Consultivo;
- O Conselho Disciplinar;
- O Conselho Económico-Financeiro.

Também dispõe de um Provedor do Estudante.

O Diretor é nomeado pela Entidade Instituidora, bem como o Diretor-Adjunto. 
O CTC está constituído nos termos dos Estatutos e do RJIES. O CP, na sua composição, respeita a
paridade no número de docentes e discentes, sendo eleitos pelos pares respetivos. 
O Conselho Consultivo é um órgão de aconselhamento, composto por docentes, não docentes e
estudantes. Os Conselho Disciplinar e Económico-financeiro são para tratar das matérias
disciplinares e financeiras, respetivamente. 
A CAE verificou que os órgãos reúnem regularmente.
Também dispõe de um Provedor do Estudante que é um docente.

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Sim
A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Pelo exposto no ponto anterior, a CAE confirma que está assegurada a autonomia científica e
pedagógica na Escola, os órgãos estão constituídos de acordo com a lei e os estatutos e reúnem com
regularidade.

A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento

A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do
estabelecimento:
Sim
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A CAE confirmou que os docentes e os estudantes participam nos órgaõs da Escolas, como previsto
na lei e nos estatutos. Dada a dimensão reduzida da Escola, a proximidade entre os membros da
comunidade académica é grande, o que facilita esta relação.

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1, alínea c) do RJAES):
Existe, a nível da Instituição, não estando certificado pela A3ES (campo A4.4.2)
A4.4.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES).
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e certificado pela A3ES:
<sem resposta>
A4.4.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e ainda não certificado pela
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A3ES:
A CAE constatou que existe um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), transversal a
todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Instituto Piaget (IP), e tem como base os
referenciais europeus e nacionais para os sistemas internos de garantia da qualidade nas IES. Como
refere o RAA, cabe a cada IES garantir localmente a sua implementação, envolvendo toda a
comunidade académica e respetivos stakeholders. A política institucional para a garantia da
qualidade (ref.1) é parte integrante da gestão estratégica da instituição, constituindo um dos eixos
do seu Plano Estratégico. 
O Manual de Qualidade (MQ), disponível no site, constitui o documento formal onde se descreve o
SIGQ, a organização, as responsabilidades dos diferentes órgãos e serviços, as formas de
envolvimento dos agentes académicos e dos stakeholders externos, e o modo de implementação,
acompanhamento e revisão do próprio sistema. Este documento, publicado em maio de 2013,
encontra-se em processo de aprovação, já foi concluída a revisão. 

O sistema e o processo de revisão foram confirmados na visita da CAE.
O SIGQ ainda carece de desenvolvimento em algumas áreas, atendendo aos referenciais da A3ES. 

A CAE confirmou que a escola não tem um sistema de avaliação do desempenho dos docentes
implementado e que os docentes contratados o são apenas para as unidades curriculares em
funcionamento, não dispondo de docentes para todo o curso.

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Não
A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Sobre o acesso nada a registar para além do que consta no RAA.
O RAA faz referência a inúmeras ações para atraírem estudantes. Contudo, face ao número reduzido
de estudantes, as mesmas mostram-se ineficazes. A maioria dos estudantes são da região onde está
localizada a escola e boa parte ingressaram pelos maiores de 23 anos. 

Verifica-se que o número de alunos inscritos na Licenciatura de Educação Básica, em 2013/4 era 39,
em 2015/6 era 15. Segundo a CAE foi informada no decorrer da visita, a Escola tem 26 alunos
inscritos, no corrente ano letivo, no único curso de licenciatura.

Mais nenhuma oferta formativa, formal, está em funcionamento.

O número reduzido de estudantes, sem inversão num período tão longo, é um dos maiores
constrangimentos da Escola. 

Como já foi referido anteriormente, não se vislumbrou existir uma estratégia consistente para se
ultrapassar esta dificuldade.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos
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estudantes:
Em parte
A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Segundo o RAA, o sucesso dos estudantes, no que respeita às taxas de progressão, retenção e
abandono, do curso de Educação Básica, é o seguinte:
- 69% dos estudantes transitaram para o 2º ano, sendo que 23% dos estudantes desistiram ou
transferiram-se ao longo do 1º ano e 8% ficaram retidos no 1.º ano;
- 91% dos estudantes transitaram do 2.º para o 3º ano, sem qualquer retenção;
- 45% dos estudantes acabaram o curso em 3 anos, 11% acabaram o curso em 4 anos e 3% acabaram
o curso em 5 anos.
Durante os primeiros 3 anos, 33% dos alunos desistiram ou transferiram-se.
Assim sendo, a Escola tem uma baixa taxa de sucesso escolar e uma elevada taxa de abandono,
quando comparada com a média nacional.
Apesar do RAA referir inúmeras medidas de combate ao abandono e ao insucesso escolar, estas
revelam-se manifestamente insuficientes.

A5.3. Ligação à investigação orientada

A5.3.1. A instituição tem medidas que garantem o contacto dos estudantes com a
investigação orientada desde os primeiros anos:
Em parte
A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA, a este respeito, faz referência às UC direcionadas para a iniciação à investigação, tais como:
"Trabalho de Campo Antropológico", "Iniciação à Prática Profissional I" e "Iniciação à Prática
Profissional II", "Seminário de Investigação em Educação", "Prática de Ensino Supervisionada" e
"Projeto". Acrescenta que frequentemente os estudantes são convidados a apresentarem
comunicações e/ou posters em congressos, em parceria com os respetivos docentes.
Contudo, durante a visita a CAE não encontrou evidências do envolvimento dos estudantes naquelas
atividades de investigação. Das reuniões com os docentes e com os estudantes apenas foi possível
apurar que os estudantes participam nos estágios (formais e informais) e em alguns eventos
organizados pela Escola. Contudo, estas atividades não são propriamente de investigação. 

A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho

A5.4.1. A Instituição promove de forma eficaz a monitorização da empregabilidade e o apoio
aos estudantes para a sua inserção no mercado de trabalho:
Sim
A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA apresenta, atendendo a uma amostra de 50 diplomados do 1ºCiclo de Estudos referente ao
período de 2012 a 2015, que 97,7% dos diplomados trabalham em Portugal, sendo que, em 2015,
88% estão empregados, em 2014 atingiu 100% e, em 2013, a empregabilidade caiu para 84,6%.
Acrescenta que 72,7% dos diplomados desta amostra trabalha na sua área de formação. Na visita, a
CAE confirmou que os estudantes têm elevadas expetativas quanto à sua empregabilidade. 
Existe na Escola o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA) que se responsabiliza pela
realização de atividades e sessões informativas de promoção da empregabilidade e
empreendedorismo dos seus estudantes e monitoriza o percurso dos seus diplomados.
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A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de
recrutamento:
Em parte
A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Reportando-nos ao ano letivo 2015/16, o corpo docente era constituído por 16 docentes (8,5 ETI),
tendo apenas 3 doutores e 1 especialista a tempo integral. Assim, dos 8,5 ETI, 4,5 ETI (53%; >15%)
são doutorados e 4 ETI (47%; >35%) são reconhecidos como especialistas pelo CTC.

Assim, de acordo com o determinado no artº. 49º do RJIES, verifica-se que a Escola satisfaz o rácio
de 1 doutor ou especialista por cada 30 alunos, assim como a existência do número de doutores no
total do corpo docente ser igual ou superior a 15%. Também cumpre o rácio de 35% de especialistas.

Foi solicitada informação sobre a composição do corpo docente atual, tendo a mesma sido recebida
através da plataforma da A3ES. Da análise da informação retira-se que o número atual de docentes é
18, que corresponde a 8,35 ETI, tendo 4 doutores e 1 especialista a tempo integral.

Apesar do cumprimento dos requisitos legais, em termos de rácios, não se pode deixar de realçar o
reduzido número de docentes e que se mantém há vários anos. 
O corpo docente actual não é suficiente para a leccionação de todos os ciclos de estudos acreditados,
mas apenas para o que está em funcionamento.

Constatou-se não estar a ser aplicado nenhum sistema de avaliação do desempenho dos docentes.

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação orientada, o desenvolvimento
tecnológico e o desenvolvimento profissional de alto nível, e para a sua valorização
económica:
Em parte
A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA faz referência à unidade de investigação aprovada pela FCT – RECI (Research in Education
and Community Intervention). Esta unidade serve para promover o trabalho em rede entre as
instituições de ensino superior do Instituto Piaget. Também é referido o Centro Internacional de
Investigação, Epistemologia e Reflexão Transdisciplinar (CIIERT), associado a todas as suas
Unidades Orgânicas, no qual se enquadra a (RECI).
Segundo o RAA, apenas 2 docentes doutorados integram o RECI. 
Durante a visita não constatámos evidências da produção científica e de projetos de investigação
que envolvam os docentes da Escola.

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade

A7.2.1. A Instituição dispõe de uma política institucional consistente para a prestação de
serviços à comunidade, adequada à sua contribuição para o desenvolvimento regional e

pág. 5 de 15



AINST/16/00094 — Relatório final da CAE
nacional:
Em parte
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA menciona algumas políticas da entidade instituidora. A única ação atribuída à ESE, também
referida durante a visita, é a Plataforma Inclusão e Sucesso Escolar. Segundo o RAA, trata-se de uma
rede colaborativa de prestação de serviços na área da Educação e da Formação que tem como
missão a articulação da formação, da investigação e da extensão comunitária em prol de uma ação
consertada, tendo em vista a inclusão e o sucesso escolar de alunos do 1.º e dos 2.º ciclos do ensino
básico.

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias

A7.3.1. A instituição tem uma política de captação de receitas próprias e o seu nível é
adequado:
Em parte
A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Dado a ESE tratar-se de uma instituição privada, as receitas próprias são, sobretudo, provenientes
das propinas, das taxas e emolumentos, representando cerca de 70% do total das receitas de 2016.
Os subsídios à exploração são também importantes para o equilíbrio do orçamento da Escola.
Durante a visita da CAE, o representante da entidade instituidora disse que a receita gerada pela
Escola não é suficiente. As vendas e outros rendimentos e ganhos têm um peso residual nas receitas
da Escola, sendo inferior a 1% do total da receita.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras
instituições nacionais:
Em parte
A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O RAA refere que a Escola estabeleceu as seguintes parcerias:
- Empresas de telecomunicações e de inovação tecnológica no sentido de reforçar a visibilidade, os
recursos e o know-how imprescindíveis para os projetos de investigação, formação e de intervenção
comunitária, assim como para criar espaços de ensino-aprendizagem em resposta às novas áreas de
formação.
- Reforço da parceria com autarquias locais e regionais para a ampliação e adequação da oferta
formativa e para a criação de oportunidades de prestação de serviços na área de Educação, de
acordo com as necessidades identificadas.
- Em linha com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, criação de parcerias com as
escolas e agrupamentos de escolas para dar apoio às atividades previstas nos planos de ação
estratégica destas instituições no que diz respeito à inovação das práticas, à inclusão e a melhoria
da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
- Estabelecimento de parcerias com unidades de investigação externas, nacionais, através da qual se
integram os projetos de investigação.
Apesar destas referências, durante a visita da CAE só foi recolhida evidência sobre a relação
existente com as escolas envolvidas no programa de promoção do sucesso escolar. 

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
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Em parte
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No que respeita ao Instituto Piaget, constata-se existir um esforço na cooperação internacional,
sobretudo no espaço da CPLP, com a abertura de polos no estrangeiro, cooperação institucional e de
redes transnacionais. 
Na visita da CAE foi mencionado que existe na Escola um Gabinete de apoio aos estudantes para a
internacionalização. 
Contudo, segundo o RAA, os fluxos de mobilidade dos estudantes e de docentes são praticamente
inexistentes e, durante a visita, a CAE não recolheu qualquer evidência de mobilidade internacional
de entre os estudantes e os docentes da Escola. Da parte dos estudantes a dificuldade na mobilidade
irá manter-se pois estamos a falar de alunos maioritariamente trabalhadores-estudantes

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de
ensino politécnico:
Sim
A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Face ao número de estudantes e à oferta formativa da ESE, as instalações são adequadas e têm
sofrido intervenções de manutenção. Tanto os docentes como os estudantes confirmaram esta
realidade perante a CAE. 

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Escola presta apoio aos estudantes nas candidaturas às bolsas de estudo atribuídas pela DGES e
entrega as Bolsa de Estudo por Mérito, atribuídas pelo MCTES. 
A entidade instituidora, em articulação com os órgãos de governo das diversas Unidades Orgânicas,
regulamentou a atribuição de Bolsas de Mérito, no caso dos estudantes cuja classificação de
candidatura seja igual ou superior a 160 pontos; no caso dos estudantes cuja classificação de
candidatura se situe entre 140 e 159 pontos, beneficiam de uma bolsa que corresponde a uma
redução no valor da propina.
Acresce que a entidade instituidora tem vindo a implementar um conjunto de benefícios/bolsas para
promoção social e formativa dos estudantes interessados em frequentar os nossos cursos,
designadamente descontos no pagamento integral das propinas antecipado, bolsa para alunos
provenientes dos distritos de Aveiro, Porto e Braga, isenção total do pagamento da propina, pelos
colaboradores, nos cursos de Licenciatura, CTeSP, Pós-graduação e Mestrado.

Durante a visita da CAE, os estudantes sugeriram que o horário do bar deveria ser alargado para o
período pós-laboral. 
A Escola dispõe de um refeitório e não tem residência de estudantes.

A12. Informação para o exterior

A12.1. A Instituição publicita de forma adequada informação sobre a oferta educativa,
incluindo os relatórios de autoavaliação e avaliação externa e das decisões da Agência:
Sim

pág. 7 de 15



AINST/16/00094 — Relatório final da CAE
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Confirma-se que está disponível, através do site da Escola, informação sobre a oferta formativa, a
empregabilidade dos diplomados, os regulamentos, plano estratégico, etc.
Também estão publicitados os relatórios de autoavaliação e dos resultados de avaliação/acreditação
da A3ES.

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. INSTITUTO POLITÉCNICO: A Instituição dispõe de, pelo menos:
- Duas escolas de áreas diferentes;
- Quatro ciclos de estudos de licenciatura acreditados, dois dos quais técnico-laboratoriais, em pelo
menos duas áreas diferentes compatíveis com a missão própria do ensino politécnico.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO:A Instituição dispõe de,
pelo menos:
- Um ciclo de estudos de licenciatura acreditado.
Não
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Instituição dispõe de:
- Um ciclo de estudos de licenciatura, contudo, no decorrer da avaliação a CAE teve conhecimento
de que o curso não foi acreditado pela A3ES;
- Quatro ciclos de estudos de mestrado acreditados.

A14. Corpo docente

A14.1. No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente ou de
investigação, a qualquer título, na Instituição:
- A Instituição dispõe, no mínimo, de um especialista ou doutor por cada 30 estudantes;
- Pelo menos 15% são doutores em regime de tempo integral;
- Para além desses doutores, pelo menos 35% são especialistas (que poderão ser igualmente
detentores do grau de doutor).
Sim
A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Reportando-nos ao ano letivo 2015/16, o corpo docente era constituído por 16 docentes (8,5 ETI),
tendo apenas 3 doutores e 1 especialista a tempo integral. Assim, dos 8,5 ETI, 4,5 ETI (53%; >15%)
são doutorados e 4 ETI (47%; >35%) são reconhecidos como especialistas pelo CTC.

Assim sendo:
- A ESE Piaget Arcozelo dispõe de um especialista ou doutor por cada 9 estudantes (< 30)
- 35% são doutores em regime de tempo integral (> 15%)
- 47% são especialistas (>35%) 

Apesar do cumprimento dos requisitos legais, em termos de rácios, não se pode deixar de realçar o
reduzido número de docentes e que se mantém há vários anos. 
O corpo docente vai sendo atualizado/alterado ano a ano, conforme vão sendo lecionadas as UC´s
dos anos seguintes.
O corpo docente actual não é suficiente para a leccionação de todos os ciclos de estudos acreditados,
mas apenas para o que está em funcionamento.
Constatou-se não estar a ser aplicado nenhum sistema de avaliação do desempenho dos docentes.
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A15. Observações

A15. Observações
<sem resposta>

II - Avaliação das Unidades Orgânicas
B1. Ensino

B1.1. Adequação da oferta educativa
Apreciação geral da adequação da oferta formativa das Unidades Orgânicas da Instituição, face,
designadamente, à missão de uma Instituição de natureza politécnica.
A oferta formativa enquadra-se na matriz politécnica e na missão da escola.
A existência de apenas um curso de licenciatura em educação básica é um aspeto crítico,
especialmente quando se assistiu a um decréscimo de alunos de 61,5% em apenas dois anos
(2013/14 a 2015/16). Segundo a CAE foi informada no decorrer da visita, a Escola tem 26 alunos
inscritos, no corrente ano letivo, no curso de licenciatura.

No momento da elaboração deste relatório final, já é do conhecimento público a não acreditração do
curso de licenciatura em Educação Básica. Assim sendo, a Instituição deixou de reunir os requisitos
legais fixados no n.º 2 do artigo 45.º do RJIES.

Nenhum dos cursos de mestrado acreditados está em funcionamento.

O registo de quatro cursos Técnicos Superiores Profissionais veio alargar a fileira formativa, mas
sem sucesso no que respeita à atratividade de alunos. Também não está nenhum curso em
funcionamento.

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
A trajetória do número de estudantes é um ponto crítico, implicando a redução constante do corpo
docente da Escola. Como já foi referido, o número de estudantes em 2013/2014 era 39, em
2015/2016 era 38 (23 num CTeSP e 15 na licenciatura em Educação Básica) e no ano letivo em curso,
segundo informação prestada durante a visita, é de 26, apenas na licenciatura em Educação Básica,
sendo que só se inscreveram 8 alunos no ano letivo 2018/19. A redução constante do número de
estudantes inscritos é um facto.
Como se constata, o número de alunos inscritos vem decrescendo ao longo dos anos, com um
reduzido número de alunos que terminou o ensino secundário, não se evidenciando medidas que
contrariem esta tendência.

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
Como já se evidenciou, a taxa de sucesso escolar é baixa. 45% dos estudantes acabaram o curso em
3 anos, 11% acabaram o curso em 4 anos e 3% acabaram o curso em 5 anos.
Durante os primeiros 3 anos, 33% dos alunos desistiram ou transferiram-se.
Também se retirou do RAA que a empregabilidade dos diplomados, em 2015, foi de 88%, sendo que
97,7% dos diplomados trabalham em Portugal e 72,7% trabalha na sua área de formação.
Assim sendo, a Escola tem uma baixa taxa de sucesso escolar e uma elevada taxa de abandono,
quando comparada com a média nacional.
Apesar do RAA referir inúmeras medidas de combate ao abandono e ao insucesso escolar, estas
revelam-se manifestamente insuficientes.
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B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Como já foi referido anteriormente, e reportando-nos ao ano letivo 2015/16, o corpo docente era
constituído por 16 docentes (8,5 ETI), tendo apenas 3 doutores e 1 especialista a tempo integral.
Assim, dos 8,5 ETI, 4,5 ETI (53%; >15%) são doutorados e 4 ETI (47%; >35%) são reconhecidos
como especialistas pelo CTC.

Assim sendo:
- A ESE Jean Piaget / Arcozelo dispõe de um especialista ou doutor por cada 9 estudantes (< 30)
- 35% são doutores em regime de tempo integral (> 15%)
- 47% são especialistas (>35%) 

Apesar do cumprimento dos requisitos legais, em termos de rácios, não se pode deixar de realçar o
reduzido número de docentes e que se mantém há vários anos, prejudicando a massa crítica
indispensável para gerar um ambiente de investigação e de desenvolvimento do corpo docente, bem
como um ambiente inovador e diverso do processo de ensino-aprendizagem. 
O corpo docente actual não é suficiente para a leccionação de todos os ciclos de estudos acreditados,
mas apenas para o que está em funcionamento.
Constatou-se não estar a ser aplicado nenhum sistema de avaliação do desempenho dos docentes.
As contratações fazem-se através de autopropostas, tendo sido recrutados alguns professores que já
anteriormente colaboraram com a escola

B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
O corpo docente permanente na instituição, reportado ao ano letivo 2015/16, era constituído por 6
docentes, o que correspondia a 70,5% do total de docentes. Refira-se que no ano letivo de 2009/10, a
Escola tinha 27 docentes a tempo integral e que em 2018/19 apenas 5 docentes trabalham na Escola
a tempo integral.
O RAA menciona que 9 dos 16 docentes (56%) mantêm o vínculo com a Escola há mais de 3 anos, o
que corresponde a uma baixa estabilidade do corpo docente.
Constatou-se não existir uma política de formação e atualização do corpo docente, sendo esta da
iniciativa de cada docente.
Refira-se que existia, em 2015/16, apenas um docente em programa de doutoramento.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
Face ao número de estudantes e à oferta formativa da ESE, as instalações são adequadas e têm
sofrido intervenções de manutenção. Tanto os docentes como os estudantes confirmaram esta
realidade perante a CAE.
B4. Atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível
Apreciação geral das atividades de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e
desenvolvimento profissional de alto nível nas Unidades Orgânicas.
Como já mencionado na parte A deste Relatório, o RAA faz referência à unidade de investigação
aprovada pela FCT – RECI (Research in Education and Community Intervention). Esta unidade serve
para promover o trabalho em rede entre as instituições de ensino superior do Instituto Piaget.
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Também é referido o Centro Internacional de Investigação, Epistemologia e Reflexão
Transdisciplinar (CIIERT), associado a todas as suas Unidades Orgânicas, no qual se enquadra a
(RECI).
Também segundo o RAA, apenas 2 docentes doutorados integram o RECI. 
Durante a visita não constatámos evidências de uma política de investigação, da produção científica
e de projetos de investigação que envolvem os docentes da Escola.

B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
Não aplicável

Perguntas B6. a B7.

B6. Prestação de serviços à comunidade
Apreciação geral das atividades de prestação de serviços à comunidade (incluindo atividades de
promoção cultural, artística e desportiva) nas Unidades Orgânicas.
Tal como referido anteriormente, o RAA menciona algumas políticas da entidade instituidora. A
única ação atribuída à ESE, também referida durante a visita, é a Plataforma Inclusão e Sucesso
Escolar. Segundo o RAA, trata-se de uma rede colaborativa de prestação de serviços na área da
Educação e da Formação que tem como missão a articulação da formação, da investigação e da
extensão comunitária em prol de uma ação consertada, tendo em vista a inclusão e o sucesso escolar
de alunos do 1.º e dos 2.º ciclos do ensino básico.
B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Como já mencionado nos pontos A8 e A9 deste relatório, a Escola estabeleceu as seguintes parcerias:
- Empresas de telecomunicações e de inovação tecnológica no sentido de reforçar a visibilidade, os
recursos e o know-how imprescindíveis para os projetos de investigação, formação e de intervenção
comunitária, assim como para criar espaços de ensino-aprendizagem em resposta às novas áreas de
formação.
- Reforço da parceria com autarquias locais e regionais para a ampliação e adequação da oferta
formativa e para a criação de oportunidades de prestação de serviços na área de Educação, de
acordo com as necessidades identificadas.
- Em linha com o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, criação de parcerias com as
escolas e agrupamentos de escolas para dar apoio às atividades previstas nos planos de ação
estratégica destas instituições no que diz respeito à inovação das práticas, à inclusão e a melhoria
da qualidade do processo de ensino-aprendizagem.
- Estabelecimento de parcerias com unidades de investigação externas, nacionais, através da qual se
integram os projetos de investigação.
Apesar destas referências, durante a visita da CAE só foi prestada evidência sobre a relação com as
escolas envolvidas no programa de promoção do sucesso escolar. 
No que respeita ao Instituto Piaget, constata-se existir um esforço na cooperação internacional,
sobretudo no espaço da CPLP, com a abertura de polos no estrangeiro, cooperação institucional e de
redes transnacionais. 
Na visita da CAE foi mencionado que existe na Escola um Gabinete de apoio aos estudantes para a
internacionalização. 
Contudo, segundo o RAA, os fluxos de mobilidade dos estudantes e de docentes são praticamente
inexistentes e, durante a visita, a CAE não recolheu qualquer evidência de mobilidade internacional
de entre os estudantes e os docentes da Escola.
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B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de o sistema estar definido a nível institucional (certificado ou não pela A3ES) preencher o
campo B8.3.
B8.1. Evolução do sistema (no caso de sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica)
Apreciação geral da evolução dos sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica, desde a sua
certificação.
<sem resposta>
B8.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistemas não certificados a nível de Unidade
Orgânica)
Apreciação geral do estado de desenvolvimento dos sistemas definidos a nível de Unidade Orgânica
não certificados pela A3ES.
<sem resposta>
B8.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema (no caso de
sistema a nível da Instituição)
Apreciação do contributo das Unidades Orgânicas para o funcionamento do sistema interno de
garantia da qualidade da Instituição.
A Instituição tem apenas uma Unidade Orgânica. Logo o que se expõe respeita também à instituição
no seu global.
A CAE constatou que existe um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), transversal a
todas as Instituições de Ensino Superior (IES) do Instituto Piaget (IP), e tem como base os
referenciais europeus e nacionais para os sistemas internos de garantia da qualidade nas IES. Como
refere o RAA, cabe a cada IES garantir localmente a sua implementação, envolvendo toda a
comunidade académica e respetivos stakeholders. A política institucional para a garantia da
qualidade (ref.1) é parte integrante da gestão estratégica da instituição, constituindo um dos eixos
do seu Plano Estratégico. 
O Manual de Qualidade (MQ), disponível no site, constitui o documento formal onde se descreve o
SIGQ, a organização, as responsabilidades dos diferentes órgãos e serviços, as formas de
envolvimento dos agentes académicos e dos stakeholders externos, e o modo de implementação,
acompanhamento e revisão do próprio sistema. Este documento, publicado em maio de 2013,
encontra-se em fase de aprovação pelos órgãos. 
O sistema e o processo de revisão foram confirmados na visita da CAE.
O SIGQ ainda carece de desenvolvimento em algumas áreas, atendendo aos referenciais da A3ES. 

A CAE confirmou que a escola não tem um sistema de avaliação do desempenho dos docentes
implementado e que os docentes contratados apenas são para as unidades curriculares em
funcionamento, não dispondo dos docentes para todo o curso.

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de
melhoria

B9.1. Apreciação global das Unidades Orgânicas
Apreciação global da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Corresponde à apreciação global da instituição.
B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
Não foram identificadas áreas de excelência.
B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
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Corresponde aos pontos fracos referidos na apreciação global da instituição.
B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Corresponde à apreciação global da instituição.

B10. Observações

B10. Observações
<sem resposta>

III - Apreciação global da instituição
Perguntas C1. a C5.

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
Através da atividade demonstrada, em geral, a ESE Piaget Arcozelo enquadra-se na missão
politécnica. 
O SIGQ tem-se desenvolvido, sobretudo, na atividade pedagógica, devendo ser desenvolvido nas
outras dimensões de atuação.
A composição e o funcionamento dos órgãos respeitam os requisitos legais.
A composição do corpo docente cumpre os requisitos legais, apenas para o curso em funcionamento
e não para todos os cursos acreditados, embora seja muito reduzido e com estabilidade moderada.
Os estudantes identificam-se com a instituição, sendo um público local e trabalhador-estudante, e o
curso funciona em pós-laboral.
A reduzida dimensão proporciona uma forte proximidade entre os docentes e os estudantes.
As áreas críticas têm a ver com a fraca procura por parte dos estudantes e com o funcionamento de
um só curso de licenciatura, que entretanto deixou se estar acreditado pela A3ES.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Proximidade entre os professores, estudantes e diplomados.
Elevada empregabilidade dos diplomados.
Instalações e equipamentos adequados.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
Procura de estudantes em queda acentuada nos últimos anos, sendo o número de estudantes muito
reduzido.
A existência de um único curso de licenciatura, não acreditado pela A3ES, o que pode inviabilizar a
continuidade da Instituição.
Plano estratégico para 2017/22, que aposta na ampliação da oferta formativa e na
internacionalização, sem eficácia até ao momento.
Ausência de um projeto educativo, científico e cultural consistente e com ideias e propostas que
permitam inverter a situação.
O corpo docente actual não é suficiente para a leccionação de todos os ciclos de estudos acreditados,
mas apenas para o que está em funcionamento.
Não existe uma carreira docente 
Não existe um sistema de avaliação do desempenho docente 
A investigação na Escola não tem escala.
Não se identificaram evidências de medidas que garantam o contacto dos estudantes com
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investigação orientada.
Os fluxos de mobilidade internacional dos estudantes e os dos docentes são praticamente
inexistentes e sem perspetivas que venham a ser melhorados.

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
Equacionar parcerias estratégicas que ajudem a minimizar os efeitos da falta de escala e de massa
crítica e, simultaneamente, que ajudem a minimizar o isolamento dos estudantes em relação a outros
métodos de ensino/aprendizagem e a diferentes realidades educativas.
Efetivo plano para alargamento da oferta formativa e recrutamento de estudantes. 
Aprofundar o SIGQ.
Estimular a Escola a definir uma política de investigação, de internacionalização e de prestação de
serviços, com planos de ação e respetiva monitorização.
Estimular a Escola a implementar uma política de recrutamento que vá ao encontro dos requisitos
legais e ao desenvolvimento da sua matriz.
Criar e implementar um sistema de avaliação do desempenho docente, como previsto na lei e em uso
nas diversas instituições de ensino superior.
Alargar o horário de funcionamento do Bar para responder às necessidades dos estudantes do
regime pós-laboral.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Face às fragilidades apontadas, sobretudo pela ausência de um curso de licenciatura acreditado e de
um projeto educativo, científico e cultural que apresente uma estratégia que, com razoabilidade,
inverta a situação de falta de estudantes e de diversidade de oferta formativa, que se arrasta há
vários anos, a CAE recomenda Não Acreditar a Instituição.

RESPOSTA À PRONÚNCIA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO

A CAE emite o seguinte parecer:
- A7.1.2 e A7.2.2: A CAE, naturalmente, pronunciou-se com base na informação que consta no RAA e
na que recolheu durante a visita. Na informação agora fornecida, que a CAE regista e releva, não é
claro se é a ESE a promotora dos projetos, quem participa e quais foram os resultados obtidos.
Também o que é referido como prestação de serviços não se reveste dessa qualidade. Ainda assim
sublinha-se as atividades de extensão mencionadas na pronúncia.
- Sobre o projeto educativo, científico e cultural (PECC): A pronúncia refere que o PECC existe mas
formalmente continua a não ser apresentado. Na pronúnica reafirma que o PECC está em
reformulação. Ainda assim, a descrição apresentada na pronúncia não pode qualificar-se de PECC. O
dado novo que a pronúncia traz, a este nível, é de que foi apresentado à “ DGES o pedido de
alteração do reconhecimento de interesse público da ESE Jean Piaget/Arcozelo, no qual consta a
proposta de alteração de denominação da Escola para Escola Superior de Desporto e Educação Jean
Piaget de Vila Nova de Gaia e a consequente reformulação do projeto educativo, científico e
cultural”. Este dado também é revelador de que o PECC, a existir, está esgotado, estando outro em
análise.
Ainda assim, somos do entendimento de que a CAE não se deve pronunciar sobre aquele pedido,
cabendo-lhe, apenas, apreciar o que existe.
- A CAE entende que, apesar a informação partilhada na pronúncia, acerca dos projetos e da
prestação de serviços, os pontos fracos que conduziram à decisão mencionada no relatório
preliminar não são rebatidos com evidências. Continuam a ser fortes limitações da Escola a ausência
de procura por parte de estudantes; não possuir corpo docente para todos os ciclos de estudos que
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tem acreditados; reduzida produção científica; ausência de internacionalização. 
- A CAE fundamentou a decisão, sobretudo, na incapacidade revelada pela Escola para alterar esta
situação, que se arrasta há vários anos, não apresentando propostas sólidas que tragam viabilidade
e respondam às exigências que atualmente se colocam a uma instituição de ensino superior.

Face à apreciação da pronúnica, a CAE reitera o parecer emitido de “Não Acreditar”.
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