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

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

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

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

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

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

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

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

Carlinda M. F. A. F Leite
Ana Coelho
José Manuel Vez
Cláudia Manuela da Silva Pinheiro

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):

1.2. Unidade orgânica:
Escola Superior De Educação Jean Piaget De Arcozelo
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (proposta em associação):

1.3. Ciclo de estudos:
Educação Básica
1.4. Grau:
Licenciado
1.5. Publicação em D.R. do plano de estudos em vigor (nº e data):
1.5._Aviso 7295-2015 Alter PE Ed Basica.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Formação na Área da Docência
1.7.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental:
144
1.7.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável:
143
1.7.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável:
142
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação do
Decreto-Lei 63/2016 de 13 de setembro):
3 anos / 6 semestres
1.10. Número máximo de admissões aprovado no último ano letivo:
30
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e sua
justificação
Não aplicável 
1.11. Condições específicas de ingresso.
O ingresso no ciclo de estudos pode ser realizado através de um dos seguintes concursos/regimes:
- Concurso Institucional:
Ensino Secundário completo e um dos seguintes conjuntos de provas de ingresso:
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17 — Matemática aplicada às Ciências Sociais e 18 — Português; ou
16 — Matemática e 18 — Português
- Concursos Especiais: Maiores de 23 anos; Titulares de Outros Cursos Superiores
Titulares de um Diploma de Especialização Tecnológica; Titulares de um Diploma de Técnico
Superior Profissional
- Mudança de Par Instituição/Curso
- Reingresso
- Estatuto do Estudante Internacional
- Regimes Especiais

1.12. Regime de funcionamento.
Outros
1.12.1. Outro:
Diurno e/ou Pós-Laboral 
1.13. Local onde o ciclo de estudos é ministrado:
Campus Académico de Vila Nova de Gaia em Gulpilhares
1.14. Eventuais observações da CAE:
Nenhuma

2. Corpo docente
Perguntas 2.1 a 2.5

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

2.6. Apreciação global do corpo docente

2.6.1. Apreciação global
A coordenação do CE é assegurada por docente com perfil académico, científico e experiência
adequados (doutorada em Ciências da Educação e com publicações pertinentes).
O corpo docente cumpre genericamente os requisitos legais (87,6% a TI, 68% com grau doutor,
sendo 63,6% em área relevante para o CE). 
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Alguns docentes não apresentam qualificação e/ou currículo científico relevante ou específica na
área de docência no CE, nomeadamente no domínio da FAD (ex: UC de MAT I, II e III), e particular
no domínio da didática (ex: ADHG e ADLP).
Não se conhecem o processo e critérios para atribuição do título de especialista pelo CTC (ex.
atribuição à docente de ADHG, tendo em conta a sua ficha curricular). O reconhecimento como
Professor especialista por parte do CTC não cumpre, em alguns casos, todos os requisitos definidos
na legislação relativa a esta situação.

A carga horária apresentada refere-se exclusivamente à lecionação neste CE, pelo que não se
conhece a sua adequação global. Também não é indicada a carga horária nas dimensões
investigação e atividades administrativas.
É indicado apenas um docente em doutoramento há mais de um ano.

Apesar de ser cumprido o requisito legal de docentes ETI a TI, dos 17 docentes do curso, 12 são
docentes a tempo parcial, em alguns casos com fraco perfil académico (destes 3 são licenciados e 4
mestres) e científico, o que evidencia dificuldades na estabilidade do corpo docente.

Verificam-se assimetrias consideráveis na carga horária dos docentes e concentração de UC em
alguns docentes:(ex: um só docente é responsável por 5 UC da Matemática). 

Existe claramente um problema de qualidade do perfil científico do corpo docente neste CE, na sua
estabilidade e dinâmicas de formação e distribuição de serviço docente (docentes polivalentes),
situação que parece ter-se agravado desde a última avaliação.

2.6.2. Pontos fortes
Nada a assinalar.
2.6.3. Recomendações de melhoria
O facto de grande parte do corpo docente deste CE não ter uma situação profissional de tempo
integral nesta UO (Educação) dificulta a construção de uma cultura identitária matricial deste
campo de estudo.

Incentivar qualificação relevante de alguns professores na sua área de docência no CE, em
particular no domínio da didática.

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

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

3.4. Apreciação global do pessoal não-docente

3.4.1. Apreciação global
O pessoal não docente (n=12) não se encontra especificamente afeto ao CE. Contudo, do pessoal não
docente nos Serviços Centrais do IP, 72% têm formação superior, distribuindo-se por 55% de
licenciados, 12% de doutores e 5% de mestres. Os restantes 28% têm ensino secundário (14%) ou
inferior (14%). 
Possui, ainda, vínculo estável à IES.
Quer o relatório quer a visita não disponibilizam dados que permitam valorar a formação contínua
e/ou especializada do pessoal não-docente.

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

4. Estudantes
Pergunta 4.1.

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

4.2. Apreciação global do corpo discente

4.2.1. Apreciação global
A procura do curso é muito baixa (dados atualizados pela instituição: 6 estudantes no 1º ano, 11 no
2º, e 8 no 3º ano). Muitos dos problemas identificados pela CAE decorrem do reduzido número de
estudantes; esse número não permite a vivência de um ambiente desejado para uma formação de
ensino superior. A grande estratégia da IES tem de passar por processos de captação de estudantes.
A oferta do curso em regime pós-laboral é um aspeto positivo para a criação de condições de
formação de pessoas já inseridas no mercado de trabalho. No entanto, isso exige que a IES se
organize em função deste perfil de estudantes. 
4.2.2. Pontos fortes
Nada a referir.
4.2.3. Recomendações de melhoria
Rever a baixa procura do ciclo de estudos.
A grande estratégia da IES tem de passar por processos de captação de estudantes e organizar o
curso em função do perfil desses estudantes.
Deve merecer atenção o horário de funcionamento dos serviços estudantes, nomeadamente o
horário de apertura da Biblioteca

5. Resultados académicos
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Perguntas 5.1. e 5.2.

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

5.3. Apreciação global dos resultados académicos

5.3.1. Apreciação global
Os dados apresentados no relatório evidenciam que nem todos os estudantes que ingressam no CE,
terminam o curso nos 3
anos. É apropriado ter em conta o reduzido número de estudantes da LEB.
5.3.2. Pontos fortes
Nada a referir.
5.3.3. Recomendações de melhoria
Rever o baixo número de estudantes do curso e melhorar a eficiência formativa.
A grande estratégia da IES, como já foi indicado, tem de passar por processos de captação de
estudantes.

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

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

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

6.6.1. Apreciação global
- Existe uma unidade de investigação com classificação de Muito bom pela FCT e que inclui a área
do curso, mas apenas 5 docentes (de um total de 17) estão integrados nesta unidade de investigação
RECI (Instituto Piaget/APDES).

- Apenas uma percentagem insignificante dos docentes (1 de 17) estão integrados em Centros de
Investigação de outras instituições 

- Publicações (incluídos Artigos em revistas internacionais peer-review) aceitáveis, embora a
produção científica entre o staff seja assimétrica: as publicações ficam concentradas em 10 docentes
do total de 17 (= 58.82%)

- Relativamente às "Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à
comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos",
são evidenciadas em 6.2.4 os diferentes acordos bilaterais estabelecidos com elevado número de
instituições, sem que se explicite o envolvimento de docentes do curso e sem indicar qual o impacto
neste curso específico.

6.6.2. Pontos fortes
Há docentes com um bom envolvimento em projetos de investigação e com a sua sistematização em
publicações que disseminem o conhecimento produzido.
6.6.3. Recomendações de melhoria
Há necessidade de ampliar a todo o corpo docente o envolvimento em projetos de investigação e a
sua sistematização em publicações que disseminem o conhecimento produzido.

O envolvimento em projetos que associam questões de saúde com educação é reconhecido como
positivo. No entanto, não deve ser perdida a especificidade de alguns dos domínios do campo
educacional.

7. Nível de internacionalização
Perguntas 7.1. a 7.3.

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

7.4. Apreciação global do nível de internacionalização

7.4.1. Apreciação global
- A internacionalização do curso é residual. A participação de alunos e docentes na mobilidade é
inexistente, como é reconhecido na análise SWOT do RAA (o dado do RAA é errado quando indica
em 7.3.4 que há 18 docentes em mobilidade, quando apenas há 17 docentes no curso da LEB).

- Inexistência de estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos (para além de estudantes
em mobilidade):

- Parcerias internacionais abaixo do desejado (reconhecido no SWOT).

7.4.2. Pontos fortes
Nada a referir.
7.4.3. Recomendações de melhoria
- Rever no imediato as políticas de experiências de internacionalização que são quase inexistentes.

- Reconhecendo a CAE que, para estudantes com perfil de estudante-trabalhador, a sua
concretização nem sempre é fácil, considera, no entanto, que ela deve merecer atenção da IES,
nomeadamente pela rentabilização de parcerias internacionais existentes.

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

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

8.7. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade

8.7.1. Apreciação global
- A IES iniciou um processo de avaliação da qualidade, embora ainda em fase de implementação. A
dimensão até agora mais desenvolvida prende-se com os processos de ensino-aprendizagem,
nomeadamente a partir de dados dos inquéritos pedagógicos. No entanto, mesmo esta dimensão
ainda levanta alguns problemas devidos ao facto de haver poucos alunos para fornecerem dados e de
ser baixa a taxa de participação.

- Há um Manual da Qualidade

- Implementação dos mecanismos de garantia da qualidade do CE garantida através da atuação da
Comissão Científica do Curso e restantes órgãos da ESE.

- A avaliação do desempenho dos docente está em fase de implementação.

- Desempenho do pessoal não docente avaliado anualmente. Integra: 1) Autoavaliação; 2) Avaliação
pelas chefias diretas; e 3) Avaliação pelo diretor da UO.

- Nada é indicado sobre propostas para os não docentes de realização de ações de formação no
âmbito do plano anual de formação do Instituto Piaget.

8.7.2. Pontos fortes
O SIGQ inclui: Relatório da UC (RUC), preenchido pelos docentes no final da UC.
8.7.3. Recomendações de melhoria
O SIGC poderia adoptar medidas para evitar o reduzido número de estudantes que está a dificultar a
vivência de um ambiente desejado para uma formação de ensino superior do curso da LEB.

9. Melhoria do ciclo de estudos – Evolução desde a avaliação
anterior e ações futuras de melhoria
9.1. Evolução desde a avaliação anterior
Relativamente à avaliação anterior, esta CAE constatou a existência de melhorias, mas também de
situações que exigem atenção da IES.

Foram tomadas medidas muito pertinentes para integrar as recomendações da CAE na avaliação
anterior (a atribuição da coordenação do CE seguiu as recomendações da avaliação anterior e estão
a ser asseguradas por uma professora com funções e perfil adequado; o plano de estudos introduziu
melhorias, nomeadamente no alinhamento dos objetivos, conteúdos e metodologias; o alargamento
do contacto dos estudantes com contextos profissionais, nomeadamente com os relativos a contextos
não formais; envolvimento em projetos e na disseminação do conhecimento produzido; etc.) que se
traduziram, genericamente, na melhoria do curso. Apesar disso, são necessárias melhorias em:
qualificação do pessoal docente; resultados na produção científica de maior envergadura e que
incluam todo o corpo docente do CE; uma internacionalização mais efetiva do CE; número de
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estudantes do curso de LEB; o horário de funcionamento dos serviços; etc.

O plano de estudos foi alterado em face da aplicação do Decreto-Lei n.º 79/2014 e a ESECB teve a
preocupação de incorporar nele as propostas que tinham sido feitas. O novo plano de estudos veio,
assim, dar resposta aos requisitos legais relativamente às componentes de formação, bem como aos
respetivos números de créditos.

9.2. Apreciação e validação das propostas de melhoria futura
A CAE aprecia a fundamentação e relevância das propostas de ação de melhoria do ciclo de estudos
apresentadas pela instituição na sequência do exercício de análise SWOT. Todas elas são objeto de
validação. 
Embora a IES não refira, são necessárias ações de melhoria relativas ao reduzido número de
estudantes na LEB, tendo em conta que muitos dos problemas identificados pela CAE decorrem
desse problema grave. Constituem igualmente problema, para além dos que foram mencionados ao
longo deste relatório, a ausência de internacionalização do curso, os horários dos serviços aos
estudantes, e os excessivos tempos de trabalho autónomo em UC com poucos créditos ECTS, etc.

10. Reestruturação curricular (se aplicável)
10.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular
Não há proposta de reestruturação curricular

11. Observações finais
11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável)
Como foi referido pela CAE no relatório preliminar, apesar de alguns pontos positivos, eles não são
suficientes para assegurar o funcionamento do ciclo de estudos com a qualidade desejada de uma
formação superior. A CAE reconhece que alguns dos problemas identificados decorrem, quer do
facto de uma percentagem elevada do corpo docente não ter uma relação de estabilidade com a
Instituição nem o envolvimento em projetos de investigação e produção do conhecimento, quer do
reduzido número de estudantes. Estes problemas são relevantes na criação de um ambiente de
formação que permita o contacto com docentes e investigadores nacionais e internacionais, com
estudantes de diferentes cursos do campo da educação, assim como de experiências de
internacionalização. A existência, em educação, de apenas este curso de Educação Básica,
frequentado por um número reduzido de estudantes, dificulta a criação de um ambiente de formação
e de partilha apoiado em comunidades de aprendizagem. A este nível, a situação está mesmo pior do
que a que existia na avaliação anterior realizada pela A3ES. O que é afirmado enquanto plano de
melhoria para o futuro não é suficiente para assegurar a qualidade de uma formação superior de
estudantes de Educação Básica. Face a esta situação a CAE mantém a proposta de não acreditação
do ciclo de estudos. Apesar disso, a CAE congratula-se por a Instituição se estar a organizar para
alterar algumas das situações problemáticas, quer ao nível da contratação de docentes com perfil
adequado ao CE, quer do apoio que pretende vir a oferecer para o envolvimento dos docentes em
atividades de investigação. 
11.2. Observações
Relativamente à avaliação anterior, esta CAE constatou a existência de melhorias, mas também de
situações que exigem atenção da IES.
Foram introduzidas alterações que a CAE reconhece como positivas:

Plano de estudos
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O plano de estudos introduziu melhorias, nomeadamente no alinhamento dos objetivos, conteúdos e
metodologias. Apesar disso, é importante aprofundar essas melhorias, nomeadamente na designação
adotada para a UC "Trabalho de Campo Antropológico" que tem um título não coerente com o
âmbito e a natureza do que nela é trabalhado e como é trabalhado; 

Coordenação do ciclo de estudos e Corpo docente:
A atribuição da coordenação do CE seguiu as recomendações da avaliação anterior e está a ser
asseguradas por uma professora com funções e perfil adequado; 
Em relação ao corpo docente, embora se detetem algumas melhorias, ele é insuficiente para o
número de vagas do CE. Para além disso, o facto da docência estar concentrada num número
reduzido de professores tem como consequência que os estudantes, ao longo do curso, em algumas
das áreas fundamentais, contactem apenas com um docente.
O reconhecimento como Professor especialista por parte do CTC não cumpre, em alguns casos,
todos os requisitos definidos na legislação relativa a esta situação.

Alargamento dos campos e locais de estágio:
A CAE reconhece como positivo o alargamento do contacto dos estudantes com contextos
profissionais, nomeadamente com os relativos a contextos não formais. Esses contactos, resultantes
de parcerias instituídas, são reconhecidos como positivos pelas instituições parceiras.

Envolvimento de docentes em projetos reconhecidos e em publicações de disseminação do
conhecimento produzido:
A CAE reconhece a melhoria no envolvimento em projetos e na disseminação do conhecimento
produzido. Apesar disso, grande parte dos docentes a tempo parcial não participa dessa dinâmica.

Embora tendo estes pontos positivos, existem outros aspetos que devem merecer uma forte atenção
da IES. Assim:

Sistema de Garantia da Qualidade:
A IES iniciou um processo de avaliação da qualidade, embora ainda em fase de implementação. A
dimensão até agora mais desenvolvida prende-se com os processos de ensino-aprendizagem,
nomeadamente a partir de dados dos inquéritos pedagógicos. No entanto, mesmo esta dimensão
ainda levanta alguns problemas devidos ao facto de haver poucos alunos para fornecerem dados e de
ser baixa a taxa de participação.

Corpo Docente:
O facto de grande parte do corpo docente deste CE não ter uma situação profissional de tempo
integral nesta UO (Educação) dificulta a construção de uma cultura identitária matricial deste
campo de estudo. 
Há docentes com um bom envolvimento em projetos de investigação e com a sua sistematização em
publicações que disseminam o conhecimento produzido. Há necessidade de ampliar a todo o corpo
docente esta característica. 
O envolvimento em projetos que associam questões de saúde com educação é reconhecido como
positivo. No entanto, não deve ser perdida a especificidade de alguns dos domínios do campo
educacional.

Internacionalização:
Experiências de internacionalização são quase inexistentes. Reconhecendo a CAE que, para
estudantes com perfil de estudante-trabalhador, a sua concretização nem sempre é fácil, considera,
no entanto, que ela deve merecer atenção da IES, nomeadamente pela rentabilização de parcerias
internacionais existentes.
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Estudantes:
Muitos dos problemas identificados pela CAE decorrem do reduzido número de estudantes; esse
número não permite a vivência de um ambiente desejado para uma formação de ensino superior. A
grande estratégia da IES tem de passar por processos de captação de estudantes.
A oferta do curso em regime pós-laboral é um aspeto positivo para a criação de condições de
formação de pessoas já inseridas no mercado de trabalho. No entanto, isso exige que a IES se
organize em função deste perfil de estudantes. Deve merecer atenção o horário de funcionamento
dos serviços. Deve também merecer atenção a socialização dos estudantes com uma bibliografia
ampla e de procura pelo sistema VPN e o aprofundamento de competências críticas face ao
instituído.

11.3. PDF (máx. 100kB)
<sem resposta>

12. Conclusões
12.1. Apreciação global do ciclo de estudos
O CE, como ao longo deste relatório foi referido, teve, desde a última avaliação, algumas melhorias.
No entanto, como também foi expresso, e como em baixo se sistematiza, elas não são suficientes
para uma proposta de acreditação. São disso exemplo:

CORPO DOCENTE e INVESTIGAÇÃO
- Dos 17 docentes do CE, apenas 5 têm uma ligação de tempo integral. Por outro lado, alguns dos
docentes não apresentam qualificação e/ou currículo científico relevante ou específico na área de
docência no CE. A atribuição do título de especialista pelo CTC não cumpre, em alguns casos, todos
os requisitos definidos na legislação relativa a esta situação.
- Como o número de docentes da área educacional é reduzido, há uma concentração de UC em
alguns docentes que impedem o contacto dos estudantes com modos e perspetivas diversas, tal
como é esperado numa formação de ensino superior. 
- Existe, como foi referido, claramente um problema de qualidade do perfil científico do corpo
docente neste CE, na sua estabilidade e dinâmicas de formação e distribuição de serviço docente
(docentes polivalentes), situação que parece ter-se agravado desde a última avaliação.
- A participação docente em projetos e atividades de investigação é reduzida, sendo significativo o
número de professores que não está envolvido em qualquer centro nem indica qualquer publicação
nos últimos 5 anos. 

ESTUDANTES
A procura do curso é muito baixa. O número de estudantes inscritos não permite a vivência de um
ambiente desejado para uma formação de ensino superior. Esta situação é agravada pelo facto deste
CE ser o único da área científica da educação. 
Como foi referido pela CAE, sem o problema dos estudantes resolvido, será difícil resolver todos os
outros que foram referidos.

INSTITUIÇÃO
- A IES não possui um sistema interno de garantia de qualidade acreditado pela A3ES nem
globalmente consistente, embora possua alguns procedimentos, apesar de ainda circunscritos
essencialmente aos processos de ensino-aprendizagem.
- Apesar de grande parte dos poucos estudantes que frequentam o CE serem
estudantes-trabalhadores, o horário dos serviços não estão adaptados a esta situação.
- Não foi identificada uma estratégia da IES para promover a internacionalização docente e discente.

pág. 12 de 13



ACEF/1718/0122382 — Relatório final da CAE
12.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
O ciclo de estudos não deve ser acreditado
12.3. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Condições:
<sem resposta>
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