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I - Avaliação da Instituição
Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Instituto Superior De Ciências Educativas do Douro
A1.2 Entidade instituidora:
Pedago - Sociedade De Empreendimentos Pedagógicos, Lda.
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.
Está definido e é coerente com a natureza politécnica e a missão da Instituição
A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O projeto educativo, científico e cultural tem em consideração o contexto geográfico, económico e
social da região e responde à missão da instituição. Este projeto está definido no Decreto-Lei n.º
56/2015 de 20 de abril, que procede à alteração do reconhecimento de interesse público do Instituto
Superior de Ciências Educativas de Felgueiras, o qual refere no Artigo 2.º “O Instituto Superior de
Ciências Educativas de Felgueiras passa a denominar-se Instituto Superior de Ciências Educativas
do Douro”. 
O atual projeto educativo do Instituto Superior de Ciências Educativas do Douro (ISCED) inclui cinco
áreas de formação (Artes, Multimédia, Desporto, Educação e Turismo), nem todas com o mesmo
nível de desenvolvimento. Estão em funcionamento três cursos de licenciaturas (Educação Física e
Desporto; Educação Básica; Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia) e dois cursos de
mestrado Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico Ensino de Inglês no 1º Ciclo
do Ensino Básico 
O projeto educativo passa por uma grande aposta nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTeSP), como forma de captar estudantes para o prosseguimento de estudos. CTeSP aprovados:
Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia; Turismo Desportivo e de Aventura; Serviço Familiar e
Comunitário; Enografia e Enoturismo (ainda não se encontra em funcionamento)
O projeto cultural tem sido desenvolvido essencialmente pelos cursos das artes e multimédia,
estando presentes na organização de eventos, exposições e outras atividades desenvolvidas pela
Câmara Municipal de Penafiel e pelo Museu Municipal de Penafiel. 

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.
Existem, mas não satisfazem as condições legais ou não funcionam regularmente
A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
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Os órgãos de governo da unidade orgânica são os que constam dos estatutos.
O Presidente é um órgão unipessoal, designado pela entidade instituidora, com um mandato de 3
anos, renovável, devendo o presidente ser possuidor do grau de Doutor.
O Conselho Técnico-Científico (CTC) é constituído pelo mínimo de 5 representantes e o máximo de
25, os quais são eleitos por voto maioritário.
Não foi possível saber quantas pessoas integram o órgão, dado que as atas referem “todos os
membros presentes” e apenas é assinada pelo secretário. 
O Presidente pertence ao Instituto Superior de Ciências Educativas (ISCE) estando a 30% no ISCED
apenas para presidir ao órgão. 
O Conselho Pedagógico (CP) é constituído por: Presidente da instituição, que preside ao órgão; três
docentes do ISCED; três representantes dos discentes. Não existe assim paridade no órgão.
A representatividade do órgão é reduzida, considerando que têm cinco departamentos deveriam
assegurar a sua representatividade. Informaram na reunião que é muito difícil os estudantes
participarem, pelo que preferiram optar por um órgão mais reduzido. Também não conseguimos
perceber se os estudantes participam, as atas não o evidenciam. O Provedor também é convidado a
participar. 

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Em parte
A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Assegurada pelo CTC que reúne, ordinariamente, uma vez por mês, durante o ano letivo e,
extraordinariamente, sempre que seja convocado pelo seu presidente, a solicitação do presidente do
ISCED ou de, pelo menos, um terço dos seus membros. Pelas atas não foi possível observar essa
periodicidade. É feito o reconhecimento pelo CTC dos especialistas. Compete a este órgão fazer a
distribuição do serviço docente, que inclui não só horas letivas, como outras atividades,
nomeadamente de extensão; no entanto a contratação é feita por horas letivas. Não há um critério
uniforme aplicável a todos os docentes quanto à correspondência do número de horas letivas e as
respetivas contratações. 
E, também, pelo CP que reúne, ordinariamente, uma vez por semestre escolar e,
extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu presidente ou de pelo menos metade dos seus
membros. Não foi possível verificar pelas atas a autonomia pedagógica exercida. 
Os livros de atas têm a sequência do ISCE Felgueiras, não tendo sido dado início a um novo ciclo.

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:
Em parte
A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A participação no governo da instituição é assegurada pelos membros que integram o CTC e o CP,
como foi referido anteriormente. Os restantes professores estão envolvidos nas suas funções
docentes, funções de extensão à comunidade, mas pouco no governo da instituição. A participação
dos estudantes não é visível.

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)
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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
A3ES:
Existe um manual da qualidade (o mesmo do ISCE), que referem ser revisto anualmente.
É referido no Relatório de Auto-Avaliação (RAA) que é realizado um relatório pelo GAPQ – grupo de
avaliação e promoção da qualidade, com a participação de estudantes, docentes, não docentes,
parceiros externos nacionais e transnacionais. Elaboram um relatório anual apresentado ao CTC e
CP. Mas constatamos que estão no inicio deste processo e os alunos ainda não têm uma cultura de
avaliação.
Não existe ainda um fluxograma para os procedimentos, percebendo-se que os mesmos ainda não
estão implementados.
Têm um regulamento de avaliação do pessoal docente (avaliação trianual), referido no RAA que é
objeto de análise para a renovação das contratações. Mas foi percetível nas reuniões que o
procedimento descrito no RAA não corresponde à realidade, existem evidências que demonstraram
que não está a ser realizada a avaliação, nem aplicado o regulamento.

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Em parte
A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No ano letivo em apreciação no RAA ao nível da oferta de cursos de TeSP, existia uma baixa procura.
No presente ano letivo houve um ligeiro aumento na procura, existindo ainda, no entanto, cursos a
funcionar com um reduzido número de estudantes como é o caso do CTeSP em Serviço Familiar e
Comunitário (9 alunos), Turismo Desportivo e de Aventura (7 alunos), Exercício Físico (9 alunos);
apenas o curso de Desenvolvimento de Conteúdos e Multimedia apresenta 25 estudantes. O CTeSP
de Enografia e Enoturismo ainda não tem alunos. 
Em 2015/16 as licenciaturas em Educação Física e Desporto (EFD) e em Educação Básica (EB)
tiveram uma baixa procura, no curso EFD, foram oferecidas 50 vagas das quais foram preenchidas
14, em EB foram disponibilizadas 20 vagas e preenchidas 10. No presente ano letivo ingressaram no
1º ano de EFD 33 alunos e no 1º ano de EB, 7; frequentam os cursos nos vários anos 64 alunos de
EFD e 26 alunos de EB. Na Licenciatura de Conteúdos Interativos e Multimédia não existiram
candidatos em 2015/2016, mas este ano letivo já têm um total de 19 estudantes, tendo-se
matriculado no 1º ano 9 alunos. Os mestrados revelam ainda grandes fragilidades. Não tiveram
matrículas, não estando assim a funcionar. 
O ISCED encontra-se, pois, a funcionar com um total de 161 estudantes aos vários níveis de
formação.
Existe uma grande aposta nos CTeSP, alargando a base social de recrutamento dos estudantes,
acolhendo os jovens com mais dificuldades em ingressarem no ensino superior. Estes jovens não
iriam para o Porto nem para outros destinos, de acordo, inclusive com o testemunho dos próprios.
Também nos M23, parece ser possível mobilizar os jovens da região, através do envolvimento em
rede regional com empresas, as quais necessitam de pessoal qualificado.
Verificámos nas reuniões que os estudantes são maioritariamente provenientes desta região, onde a
grande maioria dos agregados familiares têm residência permanente.
Existindo ainda oferta formativa que não consegue atrair eficazmente estudantes em número
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suficiente para o seu funcionamento, à instituição terá necessariamente que investir em estratégias,
que passam nomeadamente por um maior esforço nas ações de divulgação e captação de candidatos.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos
estudantes:
Sim
A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Recorrem a diferentes métodos de ensino e aprendizagem (incluindo o b-learning), indo ao encontro
das necessidades dos estudantes, ajustando-os de acordo com as avaliações realizadas
semestralmente e com o relatório de curso. 
Taxas de progressão 86%; taxas de retenção 1,9% e abandono 12,1% (dos quais 50% são dos
CTeSP).
Referem existir grande acompanhamento por parte dos professores, o que se torna possível pelo
reduzido número de estudantes e pela proximidade.

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.
Referem que os estudantes desenvolvem atividades de investigação desde os primeiros anos, nas UC
de Metodologias de Investigação e Seminários Interdisciplinares e Projeto. Integram vários projetos
e em várias áreas, incluindo projetos com a comunidade, referidos no RAA (A8.3).
Considerando o reduzido número de estudantes nos cursos de licenciatura e mestrado não se revela
assim tão evidente que os estudantes desenvolvam uma investigação orientada desde os primeiros
anos do curso. 

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.
Os recém-diplomados têm internamente o apoio do Gabinete de Apoio Psicopedagógico, que faz o
acompanhamento da primeira fase da vida profissional e o desenvolvimento de relações na
comunidade. Para avaliar a empregabilidade e a monitorização do seu trajeto é enviado anualmente
um questionário aos antigos alunos. Procurando saber da empregabilidade dos diplomados até um
ano após a conclusão do curso e se as funções exercidas são compatíveis com o grau académico
(aplicado durante 3 anos consecutivos). Dos questionários dirigidos aos diplomados (2015/2016)
responderam 100%. Dos quais 40,5% já têm emprego; tendo começado logo a trabalhar 13,1% e e
com mais de um ano de espera 10,7%. Dos 9,5% que não estão a trabalhar, 75% prosseguiram
estudos e 25% ainda não está a trabalhar nem teve nenhuma proposta de emprego.
Diplomados com emprego na área do ciclo de estudos – 63,3%.
Diplomados com emprego em outras áreas – 36,5%. 
Diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos – 65,5%
No caso dos CTeSP existe uma comissão de acompanhamento à inserção no mercado de trabalho.
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Após o curso monitoriza-se a situação e o percurso profissional dos diplomados.

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.
A instituição ainda não tem um corpo docente que abranja todas as áreas de formação, existe pouca
estabilidade do corpo docente. 
Muitos dos docentes iniciaram a sua colaboração com a instituição, já no ISCED. Mantêm-se alguns
do anterior ISCE Felgueiras (área do desporto) e outros do ISCE.
Com base nos dados constantes no RAA, e através da atualização das fichas docentes, a instituição
dispõe de 37 ETIs (Equivalentes a Tempo Integral), com 86,5% dos docentes a tempo integral (32
docentes), dos quais 42,7% têm o grau de Doutor e 39,7% são especialistas CTC.
Doutores a tempo integral - 15
Doutores tempo parcial - 3
Mestres a tempo integral – 12
Mestres a tempo parcial – 13 (5 com contratações a 10%)
Licenciados – 12, dos quais 7 estão a tempo parcial 
Especialistas – 21 docentes reconhecidos especialistas pelo CTC (13 a tempo integral).
Não existe uma politica de recrutamento, os professores recebem um convite, existindo alguns que
vêm colaborar com a instituição, mantendo a sua atividade profissional.
No que diz respeito à política de contratação de docentes o ISCED deve apostar mais numa política
de contratação de especialistas, através da realização de provas públicas, reconhecendo que a
contratação de docentes a tempo parcial, altamente especializados, para lecionarem determinadas
UC’s é uma mais valia para a qualidade do ensino.
No entanto necessitam de ter um corpo docente estável e adequado à oferta formativa.

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.
Na secção D8 do RAA referem-se aos Centros de Investigação (com 1077 doutorados), mas em parte
alguma se referem aos do ISCED. E a página do CI-ISCE apresenta-se desatualizada. Não é feita
referência à estratégia da instituição nesta matéria a partir de 2015, altura em que o ISCED inicia o
seu funcionamento em Penafiel. 
Ainda não existe uma atividade científica e tecnológica consolidada, porque não existem ainda
cursos de licenciatura e mestrado em funcionamento anos suficientes que permita essa investigação.
Pretendem vir a desenvolver projetos que tenham continuidade aos vários níveis de formação
(CTeSP; Licenciatura e Mestrado) assim como interinstitucionais.
A investigação é desenvolvida pelo ISCE e ISCEDouro e pela Entidade Instituidora Pedago, através
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do CI-ICES, nas áreas de Ciências da Educação; Ciências Sociais; Ciências do Desporto; Turismo;
Artes e Multimédia. 
As propostas dos projetos de investigação são avaliadas pelo CTC, acompanhado do parecer do
CI-ISCE. Existe um gabinete para apoio às candidaturas com financiamento, fazendo o respetivo
acompanhamento e respetivas operações.
Pelos dados posteriormente facultados existem 32 investigadores doutorados (10 integram o
CI-ISCE), que integram 13 Centros de Investigação, dos quais 2 avaliados de Excelente, 4 de Muito
Bom, os restantes sem classificação da FCT. 
Foi apresentado um conjunto bastante significativo de publicações científicas no ultimo triénio, o
que revela que esta é uma preocupação da instituição.
De acordo com informação adicional solicitada, estão a ser criadas condições para que em cada
Departamento (Desporto, Multimédia e Educação) se organizem Núcleos de Investigação de
Departamento (NID) com docentes cujo currículo demonstre uma prática investigativa. A atividade
do NID é supervisionada pelo coordenador de departamento, o docente que coordena o núcleo deve
estender a investigação aos professores do departamento, aos estudantes, para desenvolver neles o
espirito de curiosidade científica, envolvendo-os nos projetos ao longo do curso. A organização do
NID de desporto é o que se encontra numa fase mais avançada, com dois projetos em curso, um em
fase de recolha de dados (redação de um artigo) e outro em fase de estruturação. 
Através dos coordenadores dos NID será criado um grupo responsável pela investigação
institucional que se relacionará com os órgãos de governo e com o CI-ISCE.

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
nacional:
Em parte
A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A instituição refere a existência de uma rede alargada de parcerias com instituições da região,
autarquias, empresas, associações empresariais, escolas e agrupamentos escolares, IPSS, estruturas
supramunicipais, associações culturais, recreativas e desportivas. Intervêm em atividades
desenvolvidas pela CM Penafiel. Integram o Conselho Estratégico Municipal, órgão consultivo e de
apoio à CM Penafiel. Têm assento no Conselho Municipal de Educação. Pretendem potenciar as
relações com as forças vivas da região. Têm colaborado com a CIM do Tâmega e Sousa. Colaboram
ainda com a CM Felgueiras. A10.2 e C9 do RAA complementam-se. 
No entanto não existe evidência dessa contribuição para o desenvolvimento nacional, nem têm uma
política institucional para o seu desenvolvimento.

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.
As Receitas Próprias (RP) provêm principalmente dos pagamentos efetuados pelos estudantes
(propinas e outros emolumentos); Financiamento CTeSP (POCH 2020)
Pretendem vir a captar receitas através de formação continua de professores, protocolos com outras
instituições, incluindo os PALOP, organização de eventos científicos, artísticos e desportivos e
financiamento ERASMUS +. Não foram disponibilizados valores orçamentais da instituição,
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relativamente às RP.

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.
Os estatutos referem que o ISCED desenvolve políticas de colaboração nacional através da
“promoção do intercambio cultural, científico e técnico com instituições congéneres nacionais”.
Mas ns secção A11 do RAA apenas referem que se encontram em fase de negociação e/ou
atualização dos protocolos, com IES. Não existe ainda uma consolidação de cooperação com
instituições nacionais que permitam o desenvolvimento de redes.
Apresentam os protocolos com Associações às quais disponibilizam espaços e asseguram descontos
nos programas de formação continua.

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Em parte
A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
No cumprimento do estatuído promove” o intercambio cultural, científico e técnico com instituições
nacionais e internacionais” através do Centro de Cooperação e Relações Internacionais.
O RAA apresenta um conjunto de intenções, nomeadamente:
Cooperação a nível dos países da CPLP, incluindo ofertas de bolsa de estudo.
Pretendem aprofundar relações com as Universidades da Colômbia. Assim como a cooperação com o
Brasil através da mobilidade de estudantes, professores e investigação conjunta. 
Em 2017 realizaram programas de mobilidade de professores entre o ISCED, a UPN e a UNITEC,
aos níveis da docência, da investigação e das atividades de extensão à comunidade. Acolheram 6
professores da UPN, tendo participado no projeto 3E. Deslocaram-se à Colombia, no âmbito do
mesmo projeto 2 professores.
Estão a desenvolver um projeto de investigação conjunto, entre a Universidade UDCA, o ISCED e o
ISCE.
É referida a visita de um grupo de docentes e estudantes da Rietweld Academy da Holanda. Estão a
tentar fazer um protocolo entre as 2 instituições, para o desenvolvimento conjunto de formação,
investigação e promoção de atividades de natureza artística.
Apresentaram candidaturas para 2018, no âmbito do Programa Erasmus +.
Celebraram protocolo com a Universidade Independente de Angola no âmbito da formação graduada
e pós-graduada.
Celebraram protocolo de cooperação com o grupo CAELIS, Brasil, para efeitos de mobilidade e
projetos conjuntos. 
Foi estabelecido um princípio de acordo, com a Taiwan National University, para mobilidade de
estudantes e organização conjunta de um Forum Cultural Lusófono.
No entanto, considerando a transversalidade destas iniciativas com o ISCE, incompreensivelmente, o
site não apresentava à data da visita informação sobre este item. 

A10. Instalações
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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.
De acordo com o descrito no ponto A13 do RAA e após visita das instalações, verificou-se que as
mesmas são adequadas aos níveis de ensino ministrado, em particular tratando-se de uma instituição
politécnica. Existem locais para os diferentes tipos de aulas práticas que estão devidamente
identificados, e contam com equipamentos de apoio às aulas práticas de aquisição bastante recente.

Na área do desporto protocolaram a disponibilização de instalações com a CM Penafiel e Amarante e
com os Clubes de Futebol e Andebol conforme descrito no ponto C6 do RAA.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim
A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Têm os seguintes serviços de apoio aos estudantes:
Gabinete Ação Social;
Gabinete de Apoio Psicopedagógico;
Gabinete de Apoio ao Estudante com Necessidades Educativas Especiais;
Refeitório e Bar;
Atribuem Bolsas de Mérito Académico.
Usam a plataforma virtual Blackboard Academic para o apoio ao ensino.
O valor de redução de propinas atribuído aos estudantes no ano letivo 2017/2018 foi de 6275,39 €

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:
Não
A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
É da responsabilidade do Gabinete de Marketing e Comunicação a atualização dos conteúdos da
página de internet.
Utilizam a plataforma Blackboard Academic.
É referida no ponto A15 do RAA a divulgação dos relatórios de acordo com o estipulado no RJAES.
No entanto, à data da visita não estavam disponibilizados os relatórios de autoavaliação e de
avaliação externa dos ciclos de estudos, nem as decisões da agência, mas isso não está disponível.
A página web refere que todos os cursos estão acreditados pela A3ES, mas os relatórios que
evidenciam essa acreditação não existem.
Estão apenas disponíveis na página os Relatórios de 2016/17 e Plano estratégico 2017/2020.

Requisitos Especificos
A13. Oferta educativa

A13.1. INSTITUTO POLITÉCNICO: A Instituição dispõe de, pelo menos:
- Duas escolas de áreas diferentes;
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- 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.
Sim
A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Possui três ciclos de estudos de licenciatura acreditados: Educação Física e Desporto; Educação
Básica; Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia.
E dois mestrados acreditados: Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico; Ensino
de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico. 

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.
Considerando que a instituição dispõe de 161 estudantes de acordo com os dados disponibilizados
durante a visita da CAE e 12 especialistas a tempo integral e 15 doutores a tempo integral, o número
de especialista ou doutor para cumprimento deste item (um especialista ou doutor por cada 30
alunos) situava-se nos 5,2, o que neste caso é largamente ultrapassado
Como foi referido em A6.2 deste relatório e tendo por base os dados constantes do RAA e através
das fichas curriculares atualizadas dos docentes, a instituição dispõe de 42,7% ETI´s, com o grau de
doutor e 39,7% dos ETIs com reconhecimento de especialista pelo CTC.
- 40,5 % dos docentes são doutores a tempo integral (>15%)
- 39,7% dos docentes são especialistas (>35%)
Cumpre assim os requisitos de corpo docente. No entanto relativamente aos especialistas, a
reconhecida experiência e competência profissional reconhecida pelo CTC, deixam algumas duvidas
ao cumprimento do ponto ii) da alínea g) do artº 3º, do DL nº 63/2016.

A15. Observações

A15. Observações
O relatório de auto-avaliação apresenta evidências (processo de avaliação, avaliação de docentes,
internacionalização, investigação, etc) que não estão de acordo com o que é efectivamente praticado
no ISCED.
Apresentam dificuldades na captação de estudantes: os alunos são exclusivamente de base regional.
Apesar da tendência de crescimento, subsiste uma baixa procura dos cursos de licenciatura e,
particularmente de mestrado, mas os alunos ouvidos, quer de licenciatura quer de CTeSP afirmaram
querer prosseguir estudos na instituição até ao mestrado, nos casos em que a instituição disponha
de tal curso na área de interesse de cada aluno.
A instituição aposta fortemente nos CTeSP mas a procura ainda é pouca, porque existe na região um
elevado nível de abandono no ensino secundário.
Os cursos do ISCED têm muito pouca divulgação fora do Concelho.
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A sustentabilidade financeira da instituição parece difícil de alcançar.
Ainda existe pouca estabilidade ao nível do corpo docente e não foram produzidas evidências de uma
estratégia de melhoria.

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 é de natureza politécnica e abarca 5 áreas em desenvolvimento (Artes,
Multimédia, Desporto, Educação e Turismo). Neste momento existem concretamente 4 áreas, dado
que a área do turismo ainda não avançou.
A formação de professores é importante para a Pedago, faz parte integral da instituição.
Licenciaturas Acreditadas: 
Educação Física e Desporto (NCE/11/01761) – 6 anos 04/08/12; Educação Básica (NCE/14/01341) –
6anos 04/06/2015; Produção de Conteúdos Interativos e Multimedia (NCE/15/00042) – 6 anos
01/04/2016.
Mestrados Acreditados:
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico (NCE/14/01321) - 3 anos 07/07/2015;
Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico (NCE/14/02146) – 3 anos 04/08/2015. Ainda
apresentam uma baixa procura.
Mas o projeto educativo passa por uma grande aposta nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais
(CTeSP), como forma de captar estudantes para o prosseguimento de estudos. Os cursos aprovados
são os seguintes:
Desenvolvimento de Conteúdos Multimédia 08/05/2015
Turismo Desportivo e de Aventura 22/04/2015
Serviço Familiar e Comunitário 22/04/2015
Enografia e Enoturismo 21/09/2016 (ainda não se encontra em funcionamento)
Os CTeSP são vistos pela instituição como uma forma de estudar o mercado, ou seja, se se verificar
que um dado CTeSP gera emprego imediato então ao prosseguirem para a licenciatura e,
eventualmente para o mestrado, também haverá emprego na região, constituindo-se assim uma
continuidade de formações.

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.
Pelos dados apresentados no RAA, a instituição apresenta um baixo número de alunos e alguns da
área do desporto, transitaram do ISCE Felgueiras. Número de estudantes matriculados:
Licenciaturas – 58 estudantes; Mestrado – 20 estudantes; CTeSP – 34 estudantes. Total 112
estudantes. 
Encontram-se no 5º semestre de funcionamento, portanto a procura dos estudantes está a aumentar
significativamente pois, pelos dados fornecidos referentes a 2017/2018, , com um total 161 alunos
matriculados tiveram um grande acréscimo de estudantes (quase 50% de incremento). 

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.
As formações ministradas no ISCED – Penafiel ainda estão no início, este ano será o 1º com
diplomados. Alguns estudantes vieram do ISCE Felgueiras.
Durante a visita fomos informados que todos os alunos provenientes de ISCE Felgueiras terminaram
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o curso, com exceção dos mestrados que tiveram 2 alunos repetentes.

Diplomados 2015/2016 – 26 estudantes
Licenciatura em Educação Física e Desporto -14
Mestrado em Ed. Pre-Esc. e 1º ciclo do EB – 8
Mestrado em ensino do inglês 1º ciclo EB – 4

Diplomados 2016/2017 – 45 estudantes
Licenciatura em Educação Física e Desporto -11
Mestrado em Ed. Pre-Esc. e 1º ciclo do EB – 5
Mestrado em ensino do inglês 1º ciclo EB – 4
CTeSP em serviço familiar e Comunitário – 6
CTeSP em Turismo desportivo e de Aventura – 7 
CTeSP em Desenvolvimento de Conteúdos e Multimédia – 12

B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Muitos dos docentes iniciaram a sua colaboração com a instituição no ISCE Douro. Mantêm-se
alguns do anterior ISCE Felgueiras (área do desporto).
Têm um corpo docente qualificado, apesar de não ser em todas as áreas essenciais ao
desenvolvimento da oferta formativa, que pretendem disponibilizar. A área mais estável é a do
desporto.
Doutores a tempo integral – 15
Doutores tempo parcial -3
Mestres a tempo integral – 12
Mestres a tempo parcial – 13 (5 com contratações a 10%)
Licenciados – 12 (5 a 100%)
Especialistas – 21 docentes, especialistas de reconhecida experiência e competência profissional,
reconhecidos pelo CTC (13 a tempo integral)
Cumprem os requisitos, como se pode ver no A14.2. 

B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.
Dado o pouco tempo de funcionamento do ISCED e considerando que muitos docentes foram
recentemente contratados, pois a instalação do ISCED em Penafiel reporta-se a 2016, é necessário
criar condições para estabilizar o corpo docente nomeadamente criar uma carreira docente onde
seja refletida a avaliação docente, bem como definida a forma de contratação, e um investimento na
formação dos docentes. Não existem docentes em formação avançada.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.
Pelo descrito no ponto A13 do RAA, apresentam instalações adequadas aos níveis de ensino
ministrado, tratando-se de uma instituição politécnica, onde os locais de práticas parecem existir,
estando identificados no documento. 
Após visita às instalações constatamos a aquisição de diversos equipamentos de topo na área da
multimédia, adquiridos através de programas no âmbito dos CTeSP, mas na prática, dado esta ser
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uma área de desenvolvimento da instituição servirá para as outras formações, nomeadamente ao
nível da Licenciatura. 
Na área do desporto têm protocolado a disponibilização de instalações com a CM Penafiel e
Amarante e com os Clubes de Futebol e Andebol.
Referem no RAA que têm acesso a bibliotecas digitais, nomeadamente b-on; publicações on line;
coleções e-book e repositórios científicos. Mas isso não é do conhecimento dos presentes nas
reuniões, portanto não conseguimos perceber ao que é que têm realmente acesso. Percebemos qua a
plataforma utilizada, blackboard é de difícil utilização. Os alunos de multimédia não utilizam esta. E
a biblioteca tem pouca bibliografia.
Têm wireless em todo o edifício.

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.
Os estudantes integram alguns projetos na comunidade, no entanto não existe ainda uma cultura de
investigação orientada o que também decorre da pouca disponibilidade de alguns estudantes, dado
existir uma grande percentagem de trabalhadores estudantes e em horário pós-laboral.
B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.
Foram desenvolvidas algumas atividades artísticas junto da comunidade, inseridas nos cursos de
licenciatura em Produção de Conteúdos Interativos e Multimédia e de mestrado em Ensino
Pré-escolar e Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico.

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.
O projeto cultural tem sido desenvolvido essencialmente pelos cursos das artes e multimédia,
estando presentes na organização de eventos, exposições e outras atividades desenvolvidas pela
Camara Municipal de Penafiel e pelo Museu Municipal de Penafiel. 
B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.
Já referido no ponto A8 e A9 deste relatório, ainda não há uma colaboração sustentável, no entanto
apresentam um conjunto de intenções. A instituição encontra-se ainda numa fase de
desenvolvimento e consolidação das suas formações.

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.

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
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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.
O Manual foi adaptado do ISCE, mas ainda não existe uma cultura de avaliação, é um processo que
se encontra ainda em construção, é importante envolver toda a comunidade académica do ISCED.
Não existem evidências deste trabalho desenvolvido.
Os questionários são fundamentais para se ter uma visão da instituição, cujos resultados devem ser
dados a conhecer aos estudantes, para que entendam a importância dos mesmos.

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.
A instituição encontra-se numa fase de desenvolvimento e consolidação.
Com um número reduzido de estudantes e quase todos provenientes da região, na sua grande
maioria trabalhadores estudantes.
Corpo docente com pouca estabilidade contratual.
Boa ligação à comunidade local, principalmente à autarquia.

B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.
Não existem áreas de excelência
B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.
- Número reduzido de membros CP
- Número reduzido de estudantes
- Os cursos com maior procura são os CTeSP
- Ausência de uma carreira docente
- Especialistas reconhecidos pelo CTC

B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.
Melhorar o funcionamento dos órgãos.
O Presidente do CTC deve ser um professor a tempo integral do ISCED. 
Conselho Pedagógico com mais envolvimento dos estudantes na vida instituição e cumprimento da
paridade.

B10. Observações

B10. Observações
<sem resposta>

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

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.
A instituição encontra-se em fase de crescimento, com uma grande variedade de formações,
incluindo propostas de novas formações. Apresenta cinco áreas de formação bem definidas, mas só 4
se encontram em funcionamento. 
O processo de transição do ISCE Felgueiras para ISCE Douro é positivo.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.
Apresenta uma boa dinâmica de crescimento.
Instalações e equipamentos modernos e adequados ao tipo de ensino ministrado.
Boa articulação entre a instituição e as estruturas locais e regionais, dando resposta a problemas e
solicitações deles.
Atividade de extensão à comunidade por parte dos docentes, com envolvimento dos estudantes.
Apoio à integração dos estudantes em geral e aos estudantes com necessidades educativas especiais
em particular.
Boa relação Docente/Discente e disponibilidade para responderem num curto espaço de tempo às
solicitações dos estudantes.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.
Não recolhemos evidência que nos permita perceber que haverá estabilidade do corpo docente, dado
não existir uma carreira docente e a forma de contratação ser tão díspar. 
Contratação de docentes com contratos de prestação de serviços, que contemplam apenas as horas
letivas.
Ausência de avaliação docente e carreira docente.
Dispersão de áreas científicas, que obriga a ter um corpo docente qualificado (Doutor ou
especialistas) nessas áreas de formação.
Reconhecimento de alguns especialistas de reconhecida experiência e competência profissional pelo
CTC que deixam algumas dúvidas quanto ao cumprimento da legislação e à área de reconhecimento.
Inexistência de mestrados acreditados nessas áreas.
Falta de evidência de uma consolidação ao nível da investigação e internacionalização, objetivada
em resultados.
Bibliografia desatualizada, sem acesso a bibliotecas virtuais, por desconhecimento da sua existência,
dificultando a realização de investigação.
Plataforma tem um interface de difícil utilização. 

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.
Consolidar esta fase de transição, antes de pretenderem alargar a todas as áreas do projeto
educativo;
Dar cumprimento à legislação, nomeadamente ao cumprimento do Regime Jurídico das Instituições
de Ensino Superior (RJIES), Lei nº 62/2007, de 10 de setembro.
Implementar o SIGQ e monitorizar.
Definir estratégias que permitam uma motivação e estabilidade do corpo docente, através da criação
de uma carreira docente.
Implementar a avaliação dos docentes.
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Organização de provas em IPs para atribuição do título de especialista, colmatando assim algumas
desconformidades.
Divulgação dos relatórios de Avaliação e Acreditação, dando cumprimento ao RJAES, Lei n.º 38/2007,
de 16 de agosto.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)
Após análise da pronuncia recebida, mantemos a decisão de:

Acreditar com condições

Condições a cumprir no imediato: 
Rever os estatutos, adequando-os à legislação em vigor (Lei n.º 62/2007 - RJIES); garantir a
constituição dos órgãos de governo e as suas competências, de acordo com a lei em vigor e a
paridade na composição do Conselho Pedagógico e o seu regular funcionamento nos termos da lei.
Divulgar os relatórios de Auto Avaliação e Avaliação, dando cumprimento ao Artº 16º do RJAES, Lei
nº 38/2007 e Artº 161º e 162º do RJIES, Lei nº 62/2007.
Criar e implementar o Sistema Interno de Garantia da Qualidade. 
Criar o regulamento de avaliação dos docentes e proceder à sua implementação.
Instituir um procedimento que garanta a apreciação legal do mérito dos candidatos a
reconhecimento de especialista e promover a obtenção do título de especialista, com vista a garantir
o cumprimento do n.º 1 do art.º 49.º, da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro (RJIES).
Definir políticas de investigação orientada, desenvolvimento tecnológico e desenvolvimento
profissional de alto nível.
Definir políticas de internacionalização e incrementar os fluxos de mobilidade de docentes e
estudantes (IN e OUT).

Condições a cumprir no prazo de um ano: 
Resultados da implementação do SIGQ. 
Resultados da avaliação dos docentes. 

Condições a cumprir no prazo de três anos: 
Apresentar os resultados das políticas de investigação e internacionalização.
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