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INTRODUÇÃO 

 

O Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade – GAPQ assume-se como a face 

visível do compromisso na mobilização da Comunidade ISCE para a construção de uma 

Cultura Organizacional de Conhecimento e Qualidade. 

O GAPQ tem como missão reforçar a qualidade da Comunidade de Educação e 

Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos, de forma a contribuir para 

a melhoria contínua da qualidade pedagógica, partilhada por todos e com a participação 

ativa de alunos, docentes, colaboradores não docentes, parceiros externos, nacionais e 

transnacionais, garantindo a prossecução da missão do ISCE e exigindo a interiorização 

de valores de excelência e qualidade contínuas nas práticas pedagógicas, nos 

desempenhos individuais e nas estruturas gerais de funcionamento e interação com o 

mercado educativo, social e económico. 

 

São objetivos do GAPQ 

✓ contribuir para a melhoria contínua da qualidade pedagógica; 

✓ proceder à avaliação permanente dos modelos, das condições e dos 

desempenhos; 

✓ promover uma cultura de avaliação institucional tendo em conta a integração 

dos parâmetros de qualidade e avaliação de referência para a IES; 

✓ dinamizar espaços abertos à Comunidade de Ensino para inovação nas práticas, 

melhoria nos processos, satisfação das necessidades de alunos, docentes, 

colaboradores, parceiros externos e comunidade em geral. 

 

Para que seja possível dar resposta com qualidade às exigências e anseios da 

comunidade educativa envolvida, é imprescindível que exista um ciclo permanente de 

atuação, que é materializado num conjunto de ações semestrais e anuais. 
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Para concretizar a garantia da Qualidade o GAPQ tem responsabilidade direta na 

aplicação de questionários a estudantes, docentes e parceiros externos, aferindo as 

dimensões científica, pedagógica e didática subjacentes ao processo de ensino e 

aprendizagem e à sua qualidade. 

Como instrumentos são utilizados os inquéritos enviados por via eletrónica aos 

estudantes e docentes, semestralmente, para avaliação do funcionamento letivo. Após 

a receção das respostas são produzidos relatórios que o GAPQ encaminha para os 

departamentos e que permitirá através da sua leitura, uma reflexão, para tomadas de 

decisão. 

 

A equipa do GAPQ é constituída por uma Diretora, por um técnico-superior, um 

representante do pessoal docente, um representante do pessoal de apoio aos ciclos de 

estudos, um representante da associação de estudantes, um representante dos recursos 

humanos da Pedago e um consultor externo. 

 
 

 

O ano letivo de 2021/2022 decorreu com normalidade, apenas com algumas adaptações 

em contextos pontuais, de forma a que o GAPQ continuasse a interagir com a 

comunidade educativa, sem, contudo, se desviar dos objetivos definidos. 
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Estratégia de Avaliação Qualidade Pedagógica 

 
A prática decorrente da estratégia de avaliação e promoção da qualidade pedagógica 

(APQP) no Instituto Superior de Lisboa e Vale do Tejo, (APQP-ISCE) procura basear-se 

em procedimentos associados aos processos e ambientes de aprendizagem, garantindo-

se assim a sua crescente “naturalização”. Procura ser motivadora para todo o pessoal 

docente, não docente, estudantes e entidades parceiras e capaz de envolvê-los no 

trabalho relacionado com a qualidade. 

 

Por tal, assumem-se como Princípios Fundamentais da APQP os seguintes: 
 
❖ Estar bem integrada e firmemente articulada com os mecanismos de direção e 

gestão da instituição; 

❖ Gerar a informação necessária para a prossecução dos seus propósitos e deverá 

assegurar que a informação é analisada e disseminada de forma adequada; 

❖ Ser capaz de contemplar procedimentos para que a utilização do conhecimento 

obtido oriente a tomada de medidas para o desenvolvimento e melhoria 

institucional; 

❖ Ser monitorizada internamente e desenvolvida ou corrigida sempre que 

necessário. 

 

O Quadro de Referência do SIGQ do ISCE compreende as 3 dimensões da vida   

institucional: 

• ensino e aprendizagem; 

• investigação; 

• atividades de extensão à comunidade 
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Vetores de Análise 

A unidade celular para a avaliação do ensino e das aprendizagens é a Unidade Curricular 

(UC). A UC será, pois, o ponto de partida para a monitorização do funcionamento das 

atividades de ensino, face aos objetivos estabelecidos nos planos de estudos dos ciclos 

de estudos, com vista a promover o aperfeiçoamento e melhoria dos processos de 

ensino, da avaliação dos estudantes e do seu envolvimento nos processos de 

aprendizagem, assim como a avaliação que é feita por parte dos docentes. 

 

 

 

Adicionalmente, são avaliados aspetos gerais do funcionamento do ISCE, desde as 

instalações físicas, aos recursos virtuais, ao bar/refeitório, bem como os serviços 

existentes de apoio aos estudantes e aos docentes, mecanismos de internacionalização 

e apoio à investigação e progressão na carreira, através da aplicação do questionário 

geral, dirigido a Docentes e Estudantes, no 2º semestre de cada ano letivo. 

Para que seja realizada uma avaliação global a toda as atividades do ISCE, são também 

auscultados outros intervenientes, tais como os Parceiros Externos de diversos projetos 

e os intervenientes no processo dos estágios. 

 
Condições ao 

funcionamento 
geral do curso 

 
Resumo auto- 

avaliação 
Curso 

 

Reflexões 

dos 
DOCENTES 

 

Condições ao 
funcionamento 
geral do curso 

 
Opinião dos 

ALUNOS 

UC  
Avaliação 
Semestral 

 
Relatório da 
UC 
Coordenador 
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Metodologia 

 
Anualmente o Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade - GAPQ organiza o 

processo de construção, envio, receção e tratamento de dados resultantes da aplicação 

dos instrumentos de avaliação de vários aspetos e dimensões de funcionamento do 

ISCE. 

Nas três últimas semanas de cada semestre do ano letivo, alunos e docentes recebem 

os avisos relativos às datas e regras para o preenchimento dos questionários, embora 

toda a documentação associada se encontre da plataforma no “Espaço Qualidade” 

criado para o efeito. 

 

 

 

 

Instrumentos 
de avaliação

Avaliação da 
Qualidade

Pedagógica ISCE 
– Alunos _Geral.

Avaliação da 
Qualidade 

Pedagógica
ISCE _ 

Alunos_UC.

Avaliação da 

Qualidade
Pedagógica ISCE 

_ Docentes
Geral.

Avaliação da 
Qualidade 

Pedagógica ISCE 
_ 

DOCENTES_Uc.

Avaliação da 
Satisfação 
Interna –
Serviços. Avaliação do 

Desempenho
do Pessoal

Docente.

Avaliação do 

Desempenho
do Pessoal Não 

Docente.

Avaliação dos 
Parceiros 

Externos., 
incluindo 
estágios

Avaliação via questionários Avaliação via meios adicionais 



  

Relatório da aplicação dos questionários do 2º semestre – 2021/2022   8 

 

Questionários 

Os questionários, criados e geridos em Google Forms, consistem maioritariamente em 

perguntas com respostas fechadas de avaliação quantitativa em quatro níveis (Nada 

Satisfeito, Pouco Satisfeito, Satisfeito, Muito Satisfeito) e uma pergunta aberta sobre 

oportunidades de melhoria, nas várias vertentes em análise. 

Sempre que tem sido detetada, através da análise das respostas, de alguma 

falha/dificuldade, tem-se procedido às alterações tidas como convenientes. 

No 2º semestre de cada ano letivo, para além dos questionários relativos às UCs, é 

também enviado o questionário geral e o dos Parceiros Externos. 

É assegurada a proteção e a privacidade dos dados, sendo pedido consentimento 

informado aos participantes no processo avaliativo. Existem questionários para alunos 

e questionários para docentes. 

Relativamente à avaliação via meios adicionais, reportamo-nos aos documentos 

produzidos pelos Coordenadores dos Departamentos, Provedor do Estudante e atas do 

Conselho Pedagógico. 

 

 

 

Validação dos dados recolhidos 

Os dados recolhidos pelos questionários ficam guardados na plataforma Google Forms, 

sendo depois exportados e processados em excel. Os dados são validados para 

eliminação de erros de digitação e normalizados para análise. 
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Tratamento de dados 

Optou-se pela análise quantitativa ajustada, uma vez que o volume de respostas não 

permite um tratamento estatístico clássico para cada UC. No entanto, ao nível dos dados 

globais do curso é apresentada uma avaliação geral, sendo usados os seguintes 

ponderadores: 

• Nada satisfeito = 0 

• Pouco satisfeito = 1 

• Satisfeito = 2 

• Muito satisfeito = 4 
 

As respostas às perguntas abertas são apresentadas sem quaisquer filtros.  

Os dados são apresentados em forma   gráfica para facilitar a sua apreciação. 

 

 

Disponibilização dos resultados da avaliação de 

qualidade 

 

Semestralmente os relatórios intercalares, com resultados em formato gráfico são 

disponibilizados na plataforma e enviados por email aos Coordenadores de 

Departamento, para que seja feita uma análise dos mesmos. 

Adicionalmente, e para os mesmos destinatários e órgãos de gestão do ISCE, são 

disponibilizados os relatórios semestrais agregados. 

Estes dois momentos permitem maior visibilidade sobre as perceções, bem como 

servem de base de reflexão para possíveis mudanças a operar para melhoria da 

qualidade. 

Assegura-se, deste modo, a avaliação da qualidade do ciclo e melhoria da qualidade, 

num processo em que as suas fases se sucedem repetidamente através da 

monitorização global e intermédia da qualidade, existindo a preocupação de monitorizar 

de modo contínuo os objetivos envolvidos. A avaliação intercalar ao longo do ciclo de 

avaliação permite seguir, de forma atualizada e contínua, as perceções dos inquiridos. 
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A avaliação e monitorização da qualidade pedagógica foi realizada a todos os cursos, 

Licenciaturas, Mestrados  e CTeSP, em funcionamento no ISCE durante o 2 º semestre 

do ano letivo 2021-2022, decorrendo com normalidade e salvaguardando o disposto nas 

orientações produzidas pelo Gabinete de Avaliação e Promoção da Qualidade, 

nomeadamente no seu documento de “Enquadramento Geral” aprovado em CTC, assim 

como no documento respeitante à “Estratégia de Avaliação por UC”, ambos públicos no 

site do ISCE. 

 

Foram enviados os questionários por UC, tanto para Docentes como para Estudantes, o 

questionário geral para os mesmos grupos e o questionário para os Parceiros Externos. 
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Avaliação global de perceções sobre os cursos 

qualidade pedagógica  

 

No âmbito da avaliação das perceções sobre o processo pedagógico, é agregada a 

informação sobre as várias UC’s, cursos e níveis de ensino, sendo aqui apresentada de 

forma compacta. 

 
Perceção dos alunos 

 

Os alunos, público-alvo central do processo de avaliação e monitorização da qualidade 

pedagógica (através de um conjunto de instrumentos próprios por Unidade Curricular, 

ao funcionamento específico e desempenho do docente) são os destinatários principais 

da estratégia de avaliação institucional promovida no ISCE em contínuo, ao longo de 

cada ano letivo. 

O Questionário de Avaliação da Qualidade Pedagógica, relativo aos estudantes, é 

realizado semestralmente, conforme calendário previamente estabelecido. 

No essencial, o objetivo é a monitorização do funcionamento das atividades de ensino 

e de aprendizagem, bem como da satisfação com um conjunto de indicadores 

considerados pertinentes. 

Por fim, são solicitadas sugestões de melhoria que, de algum modo, possam contribuir 

para o seu desenvolvimento pessoal e para o seu percurso académico. 

Este relatório refere-se aos resultados recolhidos no 2º semestre do ano letivo de 2021/ 

2022, e terá como referência um conjunto de documentos e de dados de interpretação 

que permitam retirar informação que leve a uma reflexão e apresentação de propostas 

de ações de melhoria. 

Assim, de um universo de 663 estudantes no ano letivo de 2021/ 2022, no 2º semestre, 

obtivemos respostas de 86 estudantes aos inquéritos de avaliação pedagógica (UC), 

embora seja realizada em relação a várias UC de cada Curso, representando, pois, um 

maior número de avaliações. 
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Sendo o questionário de adesão voluntária, não foi possível obter respostas de todos os 

estudantes, pelo que as taxas de respostas, nalguns casos são pouco significativas, dado 

que não nos permite ter nem uma leitura representativa, por UC e CE, nem ter uma 

representatividade coerente do conjunto dos alunos. 

 
Os resultados que se apresentam correspondem, fidedignamente, às respostas 

efetuadas pelos nossos estudantes, anonimamente, através do inquérito por 

questionário realizado online, através da plataforma GoogleForms. 

Relativamente às respostas obtidas no questionário por UC, embora a participação 

tenha sido pouco elevada, pudemos apurar que com exceção de alguns parâmetros 

nalgumas UCs, a avaliação foi bastante positiva e alguns estudantes deixaram 

comentários pertinentes.  

O resultado dos questionários foi enviado para os departamentos para que os 

responsáveis possam avaliar caso a caso as observações dos estudantes. 

 

Foi solicitado aos estudantes que avaliassem o cumprimento dos seguintes parâmetros: 

➢ Apresentação do Programa e dos objetivos da UC 
➢ Explicitação dos métodos e critérios de avaliação 
➢ Duração e carga horária da UC 
➢ Qualidade e acesso à bibliografia e outros elementos de estudo 
➢ Apoio na elaboração nos trabalhos de pesquisa e /ou investigação 
➢ Dinamização da UC no modelo b-learning 
➢ Relação pedagógica estabelecida com o docente 
➢ Mais valia da UC para a minha formação 

 

 

Para avaliação destes parâmetros foi definida uma escala de Nada satisfeito, Pouco 

satisfeito, Satisfeito, Muito satisfeito. 
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CTeSP 

Com 24 alunos matriculados nos CTeSP, apenas obtivemos respostas por parte de três 

estudantes do CTeSP de Apoio a Crianças e Jovens, que avaliaram duas UCs. 

Sendo uma participação muito baixa face ao número de estudantes matriculados, não é 

possível fazer uma análise representativa do total. 

 

Gráfico 1 

 
 

Legenda: Os três estudantes situaram-se entre o satisfeito ou muito satisfeito, com exceção 
de um que se sente nada satisfeito, relativamente à explicitação dos métodos e critérios de 
avaliação. 

 

 
Dos CTeSP que funcionam no ISCE, o CTeSP de Apoio a Crianças e Jovens, foi o único que 

obteve representatividade. 

 

Do CTeSP em Turismo Desportivo e de Aventura, com   6 estudantes matriculados no 2º 

ano, não obtivemos qualquer resposta. 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram apresentadas sugestões 
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LICENCIATURAS 

Optamos por apresentar os resultados graficamente por CE para que haja uma melhor 

perceção sobre as ações de melhoria a realizar, sendo as observações colocadas 

relativamente à UC a que dizem respeito. 

 

Animação Sócio Cultural 

Num total de 33 estudantes matriculados no Curso de ASC, distribuídos pelos três anos, 

obtivemos oito respostas e que correspondem à avaliação de 15 UCs. 

 

Gráfico 2  

 

Legenda: Como se pode observar pelos resultados obtidos a maior parte dos respondentes 

situa-se entre o satisfeito ou muito satisfeito, embora em todos os parâmetros seja demonstrada 

menos satisfisfação, mas são valores residuais, mas que merecem um olhar atento por parte dos 

Departamentos, como por exemplo na qualidade e acesso à bibliografia, explicitação dos 

métodos e critérios de avaliação e dinamização do modelo b-learning. 
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Sugestões/ Observações 

Antropologia Social e Cultural 
✓ UC incrível 

Expressão Motora 
✓ As horas das UC’s das áreas de expressão deveriam ser lecionadas por inteiro 

presencialmente. Não faz sentido que uma área de expressão seja lecionada a 
distância. 

✓ A Unidade Curricular é bastante pertinente, e os exercícios dados em aula são 
muito úteis na nossa prática, como também criativos. Contudo, não senti qualquer 
tipo de apoio do professor nesta cadeira, ou preocupação com os alunos. Foi 
constantemente incentivada uma competitividade desnecessária, que na minha 
opinião condicionou o bom funcionamento das aulas. A distribuição de 
determinados pontos de informação (alteração do tipo de exame por exemplo) 
não foram dados a todos os alunos, seja por responsabilidade do professor quer 
dos restantes membros da turma que não colaboraram. 
Criação Dramática 

✓ Colocar conteúdos na plataforma 
Criação Plástica Aplicada 

✓ A UC não deve ser lecionada com o pressuposto que temos um background em 
artes. Deve ser lecionada de forma a encaixar-se no dia-a-dia de um Animador 
Sociocultural e dos diversos públicos alvo que o mesmo pode encontrar, sendo 
que nem todos têm o mesmo à vontade com as artes plásticas. Esta UC tem um 
potencial tremendo, mas que não foi demonstrado. 

✓ Mudar de professora, ou criar um plano de ensino mais rígido, com um ensino 
mais capacitativo para a nossa profissão. 

✓ Esta unidade curricular deve ter sempre em conta que nem todos os alunos são 
artistas, e a avaliação também deverá ser adaptada em relação a isso, porque 
posso ter um colega que realmente é um artista sem ter qualquer esforço na 
realização dos trabalhos, e outras pessoas que não têm tanto jeito darem 
bastante tempo a esta disciplina, e não serem reconhecidas como tal. 
Métodos Quantitativos 

✓ Na minha perspetiva, esta UC foi demasiado severa para o tipo de curso que 
estou a tirar. O docente foi espetacular, mas a cadeira foi a entrar na matemática 
pura e dura, para a qual não vejo ligação com a ASC. 

✓ Esta Unidade Curricular é demasiado complexa, penso que o conteúdo seja um 
pouco exigente para a área em si! 
Prática em Contextos 

✓ Imparcialidade, não pode haver uma professora que dá preferência a uns alunos 
em relação a outros, em todos os aspetos, notando-se em especial nas notas. 
Tecnologias da Informação e Comunicação 

✓ Não desfazendo a importância das outras UCs, acho que do semestre inteiro, 
esta foi a disciplina mais importante e mais bem dada. Foi uma aplicação real do 
dia-a-dia: foi dada flexibilidade para que os conteúdos fossem de acordo com as 
nossas dificuldades ou uso profissional; ambiente de aula excecional; docente 
espetacular. 
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Observações finais 

✓ Unir blocos de UCs de expressões, de modo a dar espaço a outras UC com maior 

dimensão teórica. Na UC de Contextos, a metodologia dos dois estágios num 

semestre não parece ser a mais correta na medida em que é o primeiro ano, e alguns 

alunos nunca tiveram contacto com esta área profissional que faz com que muitas 

horas de estágios sejam perdidas a ambientar ao espaço e aos coordenadores de 

estágio e aos utentes, e quando sentimos que começamos a aprender a exercer 

(minimamente) o caminho para o objetivo do estágio, terminam as horas de estágio, 

e está na altura de começar o processo de novo, noutra instituição, com outros 

utentes. 

✓ Todos os docentes que lecionam, deviam ter uma compreensão básica do que é um 

Animador Sociocultural e em que contextos trabalham. Deviam ter empatia para 

quem é trabalhador-estudante e sobretudo em pós-laboral. 

✓ Considero que a UC de Expressão Físico-Motora deveria ter conteúdos pensados 

para vários tipos de população-alvo para além das crianças, pois esta UC concentra-

se exclusivamente nesta população. 
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Educação Social 

O total de estudantes a frequentar a licenciatura em Educação Social, este ano letivo, 

soma nos três anos do curso, 63 estudantes, sendo que obtivemos 18 respostas ao 

questionário das UCs, que correspondem à avaliação de 15 UCs. 

Seguindo a estratégia definida, apresentamos os resultados por CE, com todas as UC 

agregadas, embora nalgumas, seja apenas um (a) estudante a responder, o que não 

pode de forma alguma traduzir todo o grupo. 

 

Gráfico 3 

 
Legenda: Alguns estudantes não responderam a todos os parâmetros. Embora os 

satisfeitos ou muito satisfeitos revelem um bom grau de satisfação, nota-se algum 

descontentamento com a manifestação de nada satisfeito ou pouco satisfeito, na 

apresentação do programa e objetivos, a explicitação dos métodos e critérios de 

avaliação, a duração da carga horária, a dinamização do modelo b-learning, apoio na 

elaboração dos trabalhos e qualidade e acesso à bibliografia. 

 
A avaliação global pode ser considerada positiva, embora nalgumas UCs seja 

demonstrada maior insatisfação por parte dos estudantes, sobretudo nalguns 

parâmetros, tais como a “duração e carga horária da UC”, “a dinamização do modelo b-

learning”, a “explicitação de métodos e critérios de avaliação” ou o “apoio na elaboração 

nos trabalhos de pesquisa/investigação”. 
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Nas avaliações que obtivemos, os estudantes expressaram a sua opinião sobre cada uma 

das questões em análise e embora nalguns parâmetros haja os insatisfeitos ou pouco 

satisfeitos, o satisfeito e muito satisfeito, atingem valores bastante mais elevados. 

Fazendo-se o somatório do satisfeito e muito satisfeito, o valor mais alto refere-se “À 

relação pedagógica estabelecida com o docente”, “A mais valia da UC para a minha 

formação”. 

Sugestões/ Observações 

Antropologia Social e Cultural 
✓ A professora dar a matéria em aulas 
✓ Mais tempo de aulas presenciais ou zoom 
✓ Fornecer documentação/material para se poder estudar devidamente. Não 

faltar tanto e depois exigir tanto dos alunos. Fornecer as notas dos trabalhos 
feitos de forma a termos noção do nosso desenvolvimento e sucesso. 

✓ Faltas excessivas pela parte da docente e falta de acompanhamento na 
elaboração de trabalhos, como sugestão a vigilância por parte do ISCE nas faltas 
do docente e um acompanhamento devido pelo docente, visto que nem sequer 
foi fornecido material pela plataforma. 

✓ Mais acompanhamento, nos processos dos trabalhos, menos trabalhos e mais 
debates sobre os temas para assimilar melhor a matéria. 
Pedagogia Social 

✓ Mais dinâmica de aula. 
✓ No final de cada OA poderíamos fazer uns exercícios para percebermos se já 

interiorizarmos a matéria. 
Psicologia do Adulto e do Idoso 

✓ Maior número de horas para a UC, e fazer dinâmicas de grupo com espaço para debater. 
✓ Uma UC espetacular a melhor de todas. 

Seminário Interdisciplinar de Expressões em Contexto de Educação Social 
✓ Mais prática e menos teoria. 
✓ UC pouco dinâmica, poderia ser mais prática, as aulas presenciais poderiam ser 

utilizadas para criar grelhas relativamente aos modelos aprendidos e criar o 
projeto final. 

Opção – Espanhol 
✓ Mais tempo para UC aprender uma língua, mesmo que seja iniciação, form poucas horas. 

Opção – Inglês 
✓ UC dispensável não vejo a utilidade da UC, até porque nos obriga a sair do campo 

universitário muito tarde. A UC poderia ser mais dinâmica pois poderíamos fazer 
atividades que nos permitissem recriar o nosso dia a dia. 
ES e Intervenção em Dependências 

✓ Não melhorava nada. 
Estágio 

✓ Mudar estratégias do supervisor de estágio 
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Observações finais 

✓ Mais aulas presenciais, mais tempo para dar os conteúdos 

✓ No geral existe uma desorganização gigante no que toca às avaliações, acabam 

por ser todas à última da hora, em cima umas das outras, algumas inclusive fora 

do período letivo! Lamentável num semestre inteiro não serem distribuídas as 

avaliações ao longo do tempo, tendo especialmente em conta que este é um 

curso pós-laboral e que a maioria das pessoas trabalha. 

✓ A sala de aula de inglês deveria ter melhores condições 

✓ Algumas UCs poderiam ser mais dinâmicas, tendo em conta que somos alunos 

do pós-laboral poderia ajudar muito na nossa participação. 
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Desporto 

A licenciatura em Desporto, teve este ano letivo um total de 250 estudantes, sendo 

101 no 1º ano, 82 no 2º ano e 67 no 3º ano. 

Pelo facto de as respostas aos questionários não serem de caráter obrigatório, e apesar 

dos esforços efetuados no sentido de incentivar a participação dos estudantes, foram 

poucos os que responderam, face ao universo de estudantes nesta licenciatura. 

Neste sentido os resultados não são de forma nenhuma suficientemente 

representativos, pois o número de respostas obtido foi de 14 respostas, referentes a 11 

UCs. 

Apesar do número de respostas exíguo, há UCs em que os respondentes manifestam 

diversos descontentamentos, mas também há UCs em que é apenas um estudante a 

responder. 

Gráfico 4 

 

Legenda: Sendo uma amostra não representativa dos estudantes da Licenciatura de Desporto, 
podemos, no entanto, verificar que a avaliação de satisfeito é a que prevalece, há também alguns 
parâmetros com muito satisfeito e poucos referem estar nada satisfeitos ou puco satisfeitos. 
O aspeto mais valorizado foi a mais valia para a minha formação. 
 

Sugestões/ Observações 

Não foram sugeridas sugestões 
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Educação Básica 

 
Os (as) estudantes da licenciatura em Educação Básica, foram os mais participativos a 

darem resposta aos questionários. 

Obtivemos 20 respostas que correspondem à avaliação de 11 UCs. 

No entanto, face ao número de estudantes matriculados nesta Licenciatura (95), o 

número de respostas fica muito aquém do que seria desejável. 

 

Gráfico 5 

 

Legenda: Embora na maioria dos parâmetros haja uma avaliação positiva, notamos que há 

descontentamento, classificado de pouco satisfeito nos seguintes aspetos: 18 na mais valia 

para a formação, 13 no apoio à elaboração de trabalhos, 11 na duração e carga horária da 

UC, 6 na explicitação dos métodos e critérios de avaliação. 

 

No computo geral a avaliação foi positiva, embora nalguns parâmetros haja uma 

avaliação menos positiva, principalmente nalgumas UCs e os (as) estudantes apresentam 

observações que deverão ser tidas em consideração.  
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Sugestões/ Observações 

Temas Integrados de Ciências II 
✓ Apesar de acompanhar todos os nossos trabalhos e dar feedback, que se torna 

importante, a professora não explicitou métodos e objetivos da UC e assim não 
sei o que hei-de esperar da disciplina. Acho também que são poucas horas para 
uma arte plástica, aproveitamos apenas 1hora para trabalhar, a outra para 
organizar e começar a limpar boiões e o que seja. Perde-se muito tempo, era 
necessária uma aula de 3horas. 

✓ Melhoria nos conteúdos 
✓ Testes mais curtos e sem ter matérias não dadas nas aulas 
✓ Muita matéria para as aulas que temos, é matéria demais para poucas aulas 
✓ Testes mais pequenos e aulas mais dinâmicas. 

Geografia de Portugal I 
✓ Não haver tanto atraso na colocação dos conteúdos na plataforma 

História de Portugal II 
✓ Apenas tenho a apontar os métodos de avaliação escolhidos para a UC. Foram 

solicitados para avaliação em grupo, um trabalho de grupo de temas sugeridos 
pelo professor (nada a apontar neste ponto) e como método de avaliação 
individual foram solicitados um teste e um trabalho individual onde deve ser lido 
um x de capítulos de um livro sugerido pelo professor e resumir os mesmos. 
Penso que seja uma grande sobrecarga, tendo em conta que os capítulos são 
muito grandes para um curto espaço de tempo para a sua leitura e síntese e 
sugiro, portanto, ou optar por apenas um método de avaliação individual teste 
ou trabalho, ou então se for preciso os dois (teste e trabalho) que seja então um 
trabalho mais simples de realização. Contudo devo elogiar a disponibilidade e 
compreensão do professor. 

✓ Devia ter mais aulas presenciais. 
Introdução à Linguística Portuguesa 

✓ As aulas são fantásticas 
✓ Professora espetacular, mas devia ter mais aulas presenciais 

Geometria 
✓ Mais apoio nas tarefas à distância ou ter acesso a correções 

Língua e Cultura Portuguesa 
✓ Em todas as UC os trabalho e testes foram todos marcados para a mesma altura. 

Senti que as avaliações podiam ter sido melhor distribuídas. Ficou tudo para o 
mês de junho sendo que desde o início do semestre, entre março e início de 
junho, só houve 2 avaliações. (esta observação foi colocada em todas as UC, foi 
feita de um modo geral). 
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Expressão Plástica 

✓ A professora deveria fazer trabalhos mais sustentáveis, onde não seja necessário 

o desperdício alimentar como por exemplo o óleo de girassol/azeite, farinha, 

maizena. Estes são não só alimentos essenciais como são alimentos que estão 

bastante caros. Deve também ser mais organizada e tentar avisar com 

antecedência os alunos dos materiais necessários para a aula e não na madrugada 

do dia antes da aula. Deveria também realizar trabalhos onde os materiais fossem 

mais baratos/ter mais atenção aos custos das matérias que solicita para os 

trabalhos.  

✓ Deveria também ter mais atenção à lista de materiais que solicita comprar no 

início do semestre pois bastantes dos que foram pedidos foram comprados e 

nunca foram utilizados em qualquer trabalho realizado em aula como por exemplo 

plasticina. Ter também atenção à quantidade de produto que deseja utilizar pois 

solicitou um trabalho onde foi desperdiçada a maizena e muita cola branca, 1 

boião de 1L de cola branca hoje em dia está a 7€, é, portanto, complicado para 

bastantes alunos estar a gastar esse dinheiro para desperdiçar em trabalhos que 

irão para o lixo pois não são possíveis de guardar por mais do que 24H. 

 

Observações finais 

✓ Em todas as UC os trabalho e testes foram todos marcados para a mesma altura. 

Senti que as avaliações podiam ter sido melhor distribuídas. Ficou tudo para o 

mês de junho sendo que desde o início do semestre, entre março e início de 

junho, só houve 2 avaliações. (esta observação foi colocada em todas as UC, foi 

feita de um modo geral) 

✓ Maior apoio ou em algumas UC algum apoio nas tarefas à distância. 

✓ Falta de flexibilidade por parte de alguns Docentes. 

✓ Deveriam fazer um refresh na parte de alguns docentes. 
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Gestão Turística 

 

A licenciatura em Gestão Turística tem tido um aumento crescente de estudantes de há 

uns anos a esta parte, no entanto, face ao número de estudantes a frequentar os três 

anos do Curso, (96 estudantes), são poucos os que respondem aos questionários. 

Neste semestre obtivemos 8 respostas, que correspondem à avaliação de 5 UCs 

lecionadas no 2ºsemestre, mas em diversas UC foi um só estudante a responder, o que 

efetivamente não representa o universo do total de estudantes dessas UCs. 

Gráfico 6 

 
Legenda: Avaliação entre satisfeito e muito satisfeito, embora na qualidade e acesso à 
bibliografia, apresentação do programa e objetivos, dinamização do b-learning e apoio na 
elaboração de trabalhos alguns estudantes semostrem nada satisfeitos. 
A “mais valia da UC para a minha formação” foi o parâmetro que obteve a pontuação 
mais alta, 4 satisfeitos e 4 muito satisfeitos. 

Sugestões/ Observações 

Espanhol - Cultura e Língua 
✓ Vê-se que a docente tem alunos favoritos, no dia da apresentação do trabalho em vez de 

apontar os pontos positivos e negativos de cada grupo preferiu comparar o trabalho da segunda 
apresentação aos restantes alunos e não falou do trabalho de quem apresentava. A docente 
não quis fornecer o livro em espanhol, livro que ia sair no teste, e em vez de fornecer (tal como 
fez o semestre passado), disse para os alunos comparem um livro que custa cerca de 12€ (que 
nem está na biblioteca da faculdade ou em qualquer outra, só se vende online) para 
responderem a perguntas de escolha múltipla. Isso tudo em vez de meter um excerto do livro 
no teste e responderemos a questões sobre esse excerto, tal como todos os docentes fazem 
desde sempre. 
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MESTRADOS 

Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor 

Sendo um Mestrado que este ano letivo tem apenas 7 estudantes no 1º ano e 2 no 2º 

ano, obtivemos apenas uma resposta, relativa à UC de Tecnologias da Informação e 

Comunicação e os Processos de Ensino-Aprendizagem de alunos portadores de NEE. 

Dado o número de respondentes, não é possível termos representatividade para 

fazermos uma avaliação.  

A estudante considerou-se satisfeita em todos os parâmetros e deixou um comentário: 
 
✓ “Deveria haver mais carga horária para as necessidades das alunas.” 

 
Mestrado em Educação Pré-Escolar  

 
O mestrado de Educação Pré-Escolar tem 12 alunos a matriculados no 1º ano e 6 no 2º 

ano, sendo, portanto, 18 estudantes. 

Obtivemos 6 respostas, relativas a cinco UCs, visto que há estudantes que respondem a 

diversas UC. 

Gráfico 7 

 
Legenda: Através da participação dos (as) 6 respondentes, consideramos uma avaliação 
extremamente positiva, entre o satisfeito e em especial o muito satisfeito. 
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Sugestões/ Observações 

Didática do Conhecimento do Mundo na Educação de Infância 

✓ Ótimas aulas e muito boa dinâmica, foi uma mais valia as aulas práticas, que apesar de 

poucas por causa do tempo muito produtivas e aprendi como desenvolver experiências 

com um grupo de crianças. 

Didática da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 

✓ As aulas práticas e toda a partilha de experiências como educadoras foram sem dúvida 

uma mais valia como futura educadora de infância. 

 

 

Observações finais 

✓ No âmbito do Mestrado de Educação Pré-Escolar, cabe-me ressalvar e valorizar o 

trabalho desenvolvido, colaboração e acompanhamento permanentes das alunas, por 

parte da Coordenadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Relatório da aplicação dos questionários do 2º semestre – 2021/2022   27 

 

 

Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

 
Tendo este mestrado catorze estudantes em frequência, obtivemos apenas quatro 

respostas, o que não nos permite ter uma visão do que o universo total do curso tem a 

dizer sobre esta avaliação. 

No entanto foram avaliadas 11 UCs. 

 

Gráfico 8 

 

Legenda: Avaliação positiva, com maior incidência no satisfeito, mas revelando algum 

descontentamento na duração e carga horária, na relação pedagógica e, embora em menor 

percentagem, no apoio à elaboração de trabalhos, na dinamização do b-learning e explicitação dos 

métodos e critérios de avaliação. 

 

 

Sugestões/ Observações 

Didática da Linguagem Oral e Abordagem à Escrita 
✓ A meu ver são muitos trabalhos, pois em todas as aulas tínhamos algo para apresentar. 

Didática do Conhecimento do Mundo na Educação de Infância 
✓ O trabalho é quase um relatório 

Prática de Ensino Supervisionado II Pré-Escolar 
✓ Houve pouco apoio na realização dos trabalhos. Não tínhamos resposta. 
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Qualidade e acesso à bibliografia e outros …

Apoio na elaboração nos trabalhos de …

Dinamização da UC no modelo b-learning

Relação pedagógica estabelecida com o …

Mais valia da UC para a minha formação

Avaliação de parâmetros das UC do Mestrado em 
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Mestrado em Educação Social - Intervenção com crianças e jovens em risco 

 

Tendo este curso um total de 18 estudantes matriculados, sendo 11 no 1º ano e 7 no 2º ano, 

apenas 1 estudante respondeu ao questionário, avaliando a UC “Intervenção com Crianças e 

Jovens Vítimas de Abuso Sexual”. 

Embora sendo de participação voluntária, há um desinteresse total por parte dos estudantes, 

o que limita o trabalho do GAPQ, uma vez que será a partir desta participação, que poderão 

ser apresentadas propostas de melhoria. 

Tendo sido apenas um respondente e tendo avaliado só uma UC, não há representatividade 

para termos a perceção da opinião dos restantes estudantes. 

O respondente considerou-se muito satisfeito em todos os parâmetros, com exceção da 

duração e carga horária da UC, em que se mostrou pouco satisfeito. 

 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões 
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Mestrado em Treino Desportivo - Especialização em Futebol 

 
Dos 21 estudantes matriculados neste mestrado, obtivemos 2 respostas ao questionário, 

tendo sido avaliadas oito UCs. 

 

Gráfico 9 

 

Legenda: Embora apenas 2 respondentes tenham participado nas respostas ao questionário e não 

sejam suficientes para representarem o universo dos 21 matriculados, realizaram uma avaliação 

muito positiva, havendo apenas 1 estudante pouco satisfeito em relação à mais valia para a sua 

formação. 

 

Sugestões/ Observações 

Futebol II 
✓ Aumentar as ferramentas de trabalho como por exemplo um quadro tático grande; 

poder fazer as aulas praticas em campo de futebol II. 
Treino Físico Contextualizado 
✓ Aulas muito dinâmicas apesar de serem via Zoom, muito bom. 

Intervenção Pedagógica 
✓ Uma mais valia ter as aulas num campo de futebol II (Murteirense). 

 
 

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

1

4
4

5
3
3

7
2

1

5
5

4
6
6

2
7
7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Apresentação do Programa e dos objetivos …

Explicitação dos métodos e critérios de …

Duração e carga horária da UC
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Perceção dos Docentes 

 

Relativamente à avaliação dos docentes, por unidade curricular lecionada, apresentam- se 64 

respostas referentes às diversas UC lecionadas. 

Assim, de um universo de 71 docentes que prestaram serviço no ISLVT no 2º semestre deste 

ano letivo, relativamente ao questionário das UC, embora seja de adesão voluntária, foi 

possível obter um número mais elevado de respostas, dado que alguns docentes lecionam 

mais que uma UC ou em mais que um curso. 

Embora não tenha sido possível obter respostas de todos os docentes, parece-nos que o 

número é suficiente para termos uma representatividade coerente de todo o corpo docente, 

e que nos permite algumas leituras sobre as realidades da Instituição e sobre os seus pontos 

fortes e pontos a melhorar.  

 

Agregando a informação recolhida e feita a respetiva análise, apresentamos os gráficos 

relativos aos cursos em funcionamento no ISCE e face ao número de respondentes, por UC. 

Relativamente aos CTeSP, só obtivemos respostas ao de ACJ. 

Ao falarmos das Licenciaturas, foi a de Educação Básica que mais participou, com respostas 

por parte dos docentes, seguindo-se a de Educação Social e Gestão Turística. 

 

O objetivo principal é o de avaliar a ação dos docentes em espaço de sala de aula, tanto no 

cumprimento de procedimentos burocráticos necessários à atividade letiva, como forma de 

aferir o seu empenho pedagógico e envolvimento na relação com os estudantes. 

 

Apresentamos os dados, reveladores de um elevado grau de cumprimento de quase todos os 

parâmetros, pelos docentes. Os gráficos resultam das respostas obtidas quanto ao grau de 

cumprimento dos seguintes indicadores:  

✓ Duração e carga horária da UC 
✓ Qualidade e acesso à bibliografia e outros elementos de trabalho 
✓ Integração dos estudantes nos trabalhos de pesquisa e ou investigação 
✓ Dinamização da UC no modelo b-learning 
✓ Relação pedagógica estabelecida com os estudantes 
✓ Níveis de sucesso dos estudantes no processo de aprendizagem 
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Para avaliação destes parâmetros foi definida uma escala de Nada satisfeito, Pouco satisfeito, 

Satisfeito, Muito satisfeito 

Os resultados serão apresentados por Cursos com dados agregados das diversas UC, e sempre 

que surgirem sugestões, serão colocadas com referência às respetivas UCs.  
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CTeSP 

Apoio a Crianças e Jovens 

Gráfico 1 

 
Legenda: Esta avaliação diz respeito a três UCs, sendo que uma docente leciona 
em simultâneo em dois CTeSP. 
 
As UCs avaliadas foram” Metodologia de Projeto Aplicada ao serviço Educativo de 

Apoio a Crianças e Jovens”, “Introdução à Sociologia da Educação” e “Seminário / 

Estágio -ISCE”. 

Não tendo existido mais respostas, debruçamo-nos sobre as obtidas, notando-se 

que o pouco satisfeito diz respeito aos níveis de sucesso dos estudantes, à 

dinamização da UC no modelo b-learning e integração dos estudantes nos trabalhos 

de pesquisa e investigação. 

 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões. 
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Integração dos estudantes nos…

Dinamização da UC no modelo b-…

Relação pedagógica estabelecida…

Níveis de sucesso dos estudantes no…

Avaliação de parâmetros das UC dos CTeSP 

MS S PS NS



  

Relatório da aplicação dos questionários do 2º semestre – 2021/2022   33 

 

LICENCIATURAS 

Animação Sociocultural 

 
Dos Docentes que lecionaram nesta Licenciatura no 2º semestre, obtivemos 5 respostas, 

relativas às seguintes UCs: Organização e Gestão de Eventos, Antropologia Social e 

Cultural, Expressão Motora, Métodos Quantitativos e Prática em ASC - Estágio III. 

Gráfico 2 

 
Legenda: Avaliação positiva, por parte dos docentes que responderam, sendo 
valorizada a relação pedagógica estabelecida com os estudantes. 

 

Sugestões/ Observações 

Expressão Motora 
✓ Esta UC não pode ter tanta componente à distância. 

 

Métodos Quantitativos 
✓ Trata-se de uma UC muito importante para o futuro académico e profissional dos 

alunos que deve sempre fazer parte do curriculum de qualquer curso superior. Sem 
o conhecimento aprofundado da matéria lecionada nunca um estudo profissional 
ou projeto de investigação serão rigorosos e completos em termos de análise. A sua 
não utilização profissional pode trazer graves consequências em termos de más 
decisões de Gestão Organizacional. Todos os profissionais têm que estar 
conscientes disto. 

 

Observações finais. 

✓ Estas UC(s) relacionadas exclusivamente com os estágios deveriam ter outro tipo 

de questionário. Nomeadamente o sistema b-learning não existe nesta UC e os 

outros itens também não se adequam à avaliação. 
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Educação Social 

Nesta licenciatura obtivemos 8 respostas por parte dos Doentes e que corresponderam 

à avaliação de oito Unidades Curriculares. 

Gráfico 3 

 
Legenda: Os Docentes realizaram uma avaliação muito positiva entre o Satisfeito e Muito 
Satisfeito. No entanto, 2 Docentes sentem-se pouco satisfeitos com a duração e carga horária 
da UC e 1 com a integração dos Estudantes nos trabalhos de pesquisa e investigação e outro 
com a qualidade e acesso à bibliografia. 

 

 

 

 

Sugestões/ Observações 

Seminário Interdisciplinar de Expressões em Contextos de Educação Social 
✓ Por ser uma turma de 30 alunos e uma UC prática, as aulas deveriam ter uma maior 

carga horária. 
Educação Especial e Terapêutica 

✓ A necessidade de ter a sala 3 sempre livre para esta UC. Neste 2º semestre estava 

a ser lecionada outra UC, também prática, por outro docente nesta sala. 
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Desporto 

Relativamente à licenciatura em Desporto, foram cinco os Docentes que responderam ao questionário,  
tendo sido avaliadas cinco UCs. 

 

Gráfico 4 

 

Legenda: Sendo poucas as respostas obtidas, não representam a opinião dos Docentes que 

não deram resposta ao questionário, no entanto relativamente aos dados obtidos, é uma 

avaliação muito positiva, entre o satisfeito e muito satisfeito. 

 

 

Sugestões/ Observações 

     Bioquímica 

✓ O facto de este ano termos tido um campo de 11 ajudou imenso no processo de 

ensino aprendizagem. 
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Educação Básica 

 
Nesta licenciatura obtivemos 11 respostas, sendo que alguns (as) docentes lecionam mais que 

uma UC no mesmo curso, pelo que obtivemos a avaliação de 11 UCs. 

Transcrevemos as opiniões por CE e os respetivos comentários deixados pelos (as) 

Docentes. 

Gráfico 5 

 

 Legenda: Avaliação muito positiva, entre satisfeito e muito satisfeito, sendo que dois 
docentes se sentem pouco satisfeitos relativamente à duração e carga horária da UC e 
na dinamização do modelo b-learning. 
Quase todos (as) referem a boa relação pedagógica estabelecida com os estudantes. 

 

Sugestões/ Observações 

Expressão Físico Motora 
✓ Diminuir a carga à distância pois trata-se de uma aula prática. 
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Gestão Turística 

 
A licenciatura em Gestão Turística está organizada de forma a que os estudantes 

adquiram conhecimentos e competências nas áreas do turismo, hotelaria, restauração, 

animação, eventos, comunicação, tecnologias, gestão, idiomas, cultura e património, 

acompanhando a tendência que engloba saberes teóricos, técnicos e operacionais, de 

forma estruturada. 

Com o envio dos questionários aos Docentes, pretendemos perceber a sua perceção 

sobre o decurso das UC lecionadas e com as ações de melhoria que propõem. 

Obtivemos 8 respostas que corresponderam à avaliação de 8 UCs. 

 

 

Gráfico 6 

 
Legenda: Obtivemos 8 respostas que correspondem a 8 avaliações, pelo facto de uma 
É uma avaliação muito positiva, embora um docente se sinta pouco satisfeito com os 
níveis de sucesso dos Estudantes, um com a dinamização do b-learning e outro com a 
integração dos Estudantes nos trabalhos de investigação. 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões 
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MESTRADOS 

 

Mestrado em Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor 

Neste semestre, dois Docentes responderam ao questionário, tendo sido avaliadas quatro UC. 

 

Gráfico 7 

 
Legenda: Os Docentes que responderam ao questionário, consideram-se muito 
satisfeito relativamente à relação pedagógica com os Estudantes e os seus 
níveis de sucesso. Um Docente sente-se pouco satisfeito com a duração e carga 
horária. 

 

 

 

Sugestões/ Observações 

Não existem comentários 
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Mestrado em Educação Pré-Escolar 

 

 Obtivemos resposta de dois Docentes, correspondendo à avaliação de três UC. 

 

Gráfico 8 

 
Legenda: Não existe qualquer descontentamento por parte dos respondentes. 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões de melhoria. 
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Integração dos estudantes nos…

Dinamização da UC no modelo b-…

Relação pedagógica estabelecida com…

Níveis de sucesso dos estudantes no…

Avaliação de parâmetros do Mestrado em 
Educação Pré-Escolar
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Mestrado em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico  

Cinco Docentes responderam ao questionário, correspondendo à avaliação de seis UC. 

 

Gráfico 9 

 
Legenda: Pela avaliação realizada pelos cinco Docentes, verifica-se que há apenas 
um que se considera pouco satisfeito em relação à duração e carga horária da UC e 
à qualidade e acesso à bibliografia. É privilegiada a relação pedagógica estabelecida 
com os Estudantes, bem como os seus níveis de sucesso. 

 

 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões de melhoria. 
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Mestrado em Educação Social - Intervenção com crianças e jovens em risco 

 
Cinco Docentes responderam ao questionário, avaliando cinco UC 

Gráfico 10 

 
Legenda: Os parâmetros em que todos os respondentes estiveram de acordo, foi referente à 
dinamização do b-learning e a qualidade e acesso à bibliografia; nota-se descontentamento em 
relação à duração e carga horária da UC, aos níveis de sucesso dos estudantes e a integração 
nos trabalhos de investigação. 

 

 

 

Sugestões/ Observações 

Não foram deixadas sugestões de melhoria. 
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Mestrado em Treino Desportivo 

 
Quatro Docentes responderam ao questionário 

Gráfico 11 

 
Legenda: Avaliação muito positiva por parte dos respondentes, com exceção ao 
parâmetro da duração e carga horária que demonstraram estar pouco satisfeitos. 

 

Sugestões/ Observações 

 

Futebol II - Gestão do Futebol 

✓ Se possível mais um bloco de 4 horas para que possa operacionalizar em tarefas de 

aula prática os conteúdos teóricos abordados. 
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE GERAL 

 

O Questionário de Avaliação da Qualidade Pedagógica do ISCE, dirigido aos docentes e 

estudantes, realiza-se no final do ano letivo, conforme o calendário previamente 

estabelecido. 

No essencial, o objetivo é a monitorização do funcionamento das atividades de ensino 

e de aprendizagem, mas também perceber a avaliação que é feita relativamente às 

condições que são proporcionadas pelo ISLVT. 

Pretende-se avaliar as condições que a Instituição disponibiliza para os trabalhos 

letivos/pedagógicos e de investigação, assim como para o desenvolvimento pessoal e 

profissional dos docentes. 

 

Este relatório, que se refere aos resultados recolhidos no ano letivo de 2021/ 2022, no 2º 

semestre, terá como referência um conjunto de documentos e de dados de interpretação 

que permitem retirar informação que leve a uma reflexão e apresentação de propostas 

de ações de melhoria. 

 São abordados os contextos de desenvolvimento da atividade docente e dos 

estudantes, quer do ponto de vista da qualidade das instalações, das suas utilizações, 

dos equipamentos e da sua adequação ao trabalho desempenhado pelos docentes e 

estudantes, bem como as condições existentes para o desenvolvimento da sua atividade 

profissional. 

São também questionados sobre os serviços e apoios que existem, tanto para docentes 

como para estudantes. 

 

Para resposta ao questionário são considerados os seguintes indicadores: 

Nada satisfeito; Pouco satisfeito; Satisfeito; Muito satisfeito e nalgumas questões, Não 

se aplica. 
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Perceção dos Estudantes 

 

1. Recursos Físicos 

 

 
Os edifícios em que desenvolvo a minha atividade- 11 NS; 36 PS; 18 S; 35 MS 

A biblioteca e a biblioteca digital- 9 NS; 31 PS; 19 S; 41 MS 

Os espaços para estudar na instituição- 11 NS; 35 PS; 15 S; 39 MS 

 

Como se pode verificar, existe algum descontentamento sobre os recursos físicos, 

pois embora o nada satisfeito seja em menor número (31), há uma maior 

percentagem de pouco satisfeito (102). 

 

Sugestões de melhoria relativamente aos recursos físicos 

• Novas Instalações 

• As alunas do Mestrado em Educação Especial estão muito satisfeitas 

• Colocação de novas cadeiras no anfiteatro 

• Colocarem 1 espaço onde quem anda de mota as possa ter protegidas da 

chuva 

• Fazer obras 

• Melhoramento das instalações, principalmente para o curso de desporto 

• A biblioteca está constantemente cheia de pessoas, a fazer trabalhos de 

grupo, muito barulho, deveriam disponibilizar salas de estudo 

• Haver mais espaços para reunirmos e estudar 

• Melhor tecnologia 

• Obras nos WC - rever janelas e portas 

• Melhorar as infraestruturas 

• Melhoria dos espaços principalmente da biblioteca e espaços para estudo 
melhores condições nas salas de aulas 
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• As cadeiras e mesas do auditório necessitam de rápidas melhorias. 
• Mais computadores na biblioteca 
• O acesso à biblioteca digital é muito limitado em termos de recursos 
• Edifícios antigos pouco apelativos 
• Aumento do espaço de estudo, com mais mesas e cadeiras, tal como a 

criação de um espaço para elaborar projetos de grupo (ex: maquetes). 
• Em algumas UCs é necessário outro tipo de condições como na Disciplina 

de Futebol, é impensável fazer Futebol num campo de 5, muito bom 
termos tido Intervenção Pedagógica num campo de futebol 11 e com 
atletas disponíveis (TOCOF). Necessário um quadro Tático para diversas 
disciplinas para aprimorar a disciplina. 

• As salas onde são lecionadas as cadeiras de Expressões física e motora, 

musical e plástica, deveriam estar mais bem equipadas e com mais espaço 

• O auditório precisa de renovação ou reforma. Existem cadeiras com os 

suportes partido. As salas de aulas são pequenas, mas mais importante do 

que isso, a sonorização, ou melhor, a proteção contra o ruído exterior, é 

fraca. 

• A biblioteca precisa de tomadas, precisa de luz, precisa de livros atualizados. 

 

2. Recursos Virtuais 
 

 
A Plataforma Open Blackboard-1 NS; 3 PS; 47 S; 48 MS 
Modelo b-Learning promovido- 3 NA; 5 PS; 40 S; 52 MS 

Modelo e-learning promovido durante o confinamento- 2 NS; 5 PS; 43 S; 50 MS 

 

Relativamente aos Recursos Virtuais, observamos uma avaliação bastante 

positiva, pois os valores de nada satisfeito ou pouco satisfeito, são residuais. 
 

 

 

 

 

3 5 5

47
40 43

49 52 50

1 3 2
0

10

20

30

40

50

60

A Plataforma Open
Blackboard

Modelo b-Learning
promovido

Modelo e-learning
promovido durante o

confinamento

Recursos Virtuais

PS s MS NS



  

Relatório da aplicação dos questionários do 2º semestre – 2021/2022   46 

 

Sugestões de melhoria relativamente aos recursos virtuais 

• Mais aulas presenciais 

• Formação para os professores 

• Menos aulas à distância 

• A plataforma é boa, só não se retira o máximo que se pode dela. Para além disso 

o problema aqui é o modelo e-learning que promoveram, alguns docentes 

recusam-se a segui-lo não disponibilizando matérias de apoio ao estudo pela 

plataforma, o que obriga os alunos a terem que obrigatoriamente estar 

presentes para conseguir estudar, algo ao contrário do que nos foi dito antes do 

início do curso, que seria uma licenciatura onde quem trabalha teria forma de 

estudar através da plataforma. 

• Muitas vezes o som dos computadores não funcionou 

 

3. Condições de promoção e apoio ao ambiente de ensino- aprendizagem  
 

 
Coordenador de Curso-1 NS; 4 PS; 32 S; 61 MS 

Diretor de Departamento- 6 PS; 35 S; 43 MS; 3NA 

Provedor do Estudante- 6 PS; 33 S; 20 MS; 9 NA 

Supervisor de Estágios-1 NS; 5 PS; 25 S; 32 MS; 8 NA 

Associação de Estudantes- 5 NS; 6 PS; 32 S; 37 MS; 5 NA 

GAPQ- 7 PS; 25 S; 16 MS; 9 NA 

Gabinete de Relações Internacionais (Mobilidade Erasmus) - 5 PS; 29 S; 11 MS; 11 NA 

Apoio à Presidência- 1 NS;5 PS; 25 S; 9 MS; 11 NA 

 

Na avaliação feita ao aconselhamento e apoios prestados, verifica-se que a 

pontuação mais elevada é atribuída ao Coordenador de Curso, seguida da 

pontuação dada ao Diretor de Departamento, pessoas com quem certamente 

os estudantes têm um contato mais próximo, ao necessitarem de apoio. 

Pelas respostas dadas, o NA significa que há estudantes que desconhecem 

alguns serviços, ou nunca os contataram. 

Numa avaliação global, são mais significativos o satisfeito ou muito satisfeito. 
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Sugestões de melhoria relativamente aos aconselhamento e apoio prestado 

• Melhorava o Supervisor de estágio 

• A associação de estudantes tem de melhorar bastante e de conseguir chegar 

mais próximo dos estudantes. Deve integrar todos os alunos e não apenas os 

que pertencem à praxe. 

• Sustentado pelos índices de Burn-out académico, apostaria em sessões 

acompanhadas por psicólogos aos alunos, como um bloco no horário, onde o 

psicólogo estivesse presente com a turma, num ambiente saudável, para 

conversar e indicar aos alunos a melhor forma a atravessar os ciclos de stress 

provocados pela rotina académica, lembrando que no ensino pós laboral, 

existem casos de pessoas que gerem famílias, trabalham e estudam, e que 

psicologicamente se sentem desgastadas, mas não têm tempo ou noção que 

necessitam de acompanhamento. O ISCE sendo uma instituição promotora das 

áreas sociais, e com um ambiente familiar que tem, e sendo uma instituição de 

excelência poderia promover esta dinâmica mostrando mais uma vez que se 

preocupa com o bem-estar dos educandos. 

 

4.Satisfação com os serviços de informação/aconselhamento 

prestados pelos diversos serviços de apoio 

 
Serviços Académicos- 2 NS; 6 PS; 43 S; 47 MS 

Tesouraria-2 NS; 2 PS; 45 S; 49 MS 

Gabinete de Apoio Social – Bolsas-4 NS; 8 PS; 55 S; 23 MS 

GBL – Gabinete de Coordenação do B-Learning – 2NS; 5 PS; 52 S; 35 MS 

Audiovisuais – 4 NS; 3 PS; 56 S; 28 MS 

Marketing – 4 NS; 7 PS; 54 S; 28 MS 

Informação no site e redes sociais – 3 NS; 9 PS; 48 S; 35 MS 

 

Sobre os serviços de informação/aconselhamento, podemos considerar uma avaliação muito 

positiva, embora haja alguns estudantes nada satisfeitos ou pouco satisfeitos, mas que são 

valores residuais face ao muito satisfeito e satisfeito. 

 

 

 

2 2 4 2 4 4 36 2 8 5 3 7 9

43 45
55 52 56 54 48

47 49

23
35 28 29 35

0

20

40

60
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Sugestões de melhoria relativamente aos serviços de aconselhamento prestados 

 

• No site do ISCE, ao mostrar as UC, deveria estar um resumo do que se irá dar na 

cadeira, para futuros estudantes terem uma noção 

• As alunas do Mestrado de Educação Especial estão satisfeitas. 

• À semelhança de outras instituições, procuraria dispor de forma física nos 

pavilhões, as documentações necessárias e até a promoção de atividades para 

todo os campos, denotando que por exemplo não existe um único cartaz 

promotor das jornadas científicas para os alunos. 

• O questionário deveria ter uma opção de resposta de Não conheço /Não 

Aplicável 

 

5.Satisfação da qualidade de outros Serviços do ISCE - BAR/REFEITÓRIO 

 

Qualidade / simpatia do Atendimento- 1 NS; 1 PS; 32 S; 63 MS; 2 NA  
Tempo de atendimento-2 NS; 16 PS; 36 S; 43 MS; 2 NA 
Profissionalismo dos colaboradores-4 PS; 32 S; 61 MS; 2 NA 
Organização do serviço-2 NS; 9 PS; 38 S; 48 MS; 2 NA 
Horários disponíveis-4 NS; 10 PS;36 S; 47 MS; 2 NA 
Qualidade das instalações-4 NS; 10 PS; 54 S; 30 MS 
Higiene das instalações-2 NS; 2 PS; 43 S; 52 MS 
Qualidade dos produtos / refeições-3 NS; 13 PS; 41 S; 38 MS; 3 NA 
Variedade de Oferta-11 NS; 20 PS; 35 S; 29 MS; 3 NA 
Custos associados ao serviço-3 NS; 13 PS; 42 S; 37 MS; 3 NA 
 

Esta análise contempla mais parâmetros de avaliação, o que permite que tenhamos uma visão 

mais concreta do que será necessário mudar, face aos valores atribuídos pelos estudantes e 

também pelas sugestões apresentadas. 

Embora os valores do satisfeito ou muito satisfeito sejam no computo geral, muito positivos, 

verificamos que descontentamento face ao tempo de espera, a organização do serviço, os 

horários disponíveis, a qualidade dos produtos/refeições, a variedade de oferta e os custos 

associados. 
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Sugestões de melhoria relativamente ao serviço de Bar/Refeitório 

• Alguns produtos são um pouco caros e não há muita oferta 

• Melhorava condições e instalações 

• As alunas do Mestrado de Educação Especial estão satisfeitas. 

• Atendimento ótimo, mas grandes filas e só uma funcionária. Pouca variedade, 

até chega a não haver comida para os alunos pós-laboral. 

• Muito pouca diversidade de comida 

• Mais funcionários 

• Alimentos alternativos como por exemplo alimentos sem lactose e sem glúten. 

• Uma máquina de vending, ou uma simples máquina automática de café, para 

evitar filas demoradíssimas no bar, para pessoas que necessitam de um simples 

café. 

• Aumentar os recursos humanos no bar de modo a suprimir estas filas de espera 

• Opções vegetarianas no bar 

• Era melhor se houvesse mais variedade de oferta e menores custos associados 

• Como aluno pós-laboral, existem grandes filas por volta da 20h devido a ser uma 

hora de jantar e só há um trabalhador de serviço, neste período. A variedade de 

produtos é muito pouca, está praticamente tudo escolhido, e muitas das vezes 

não há os alimentos associados ao menu como os wraps e hambúrgueres. Por 

norma o pão utilizado para as tostas e afins parece estar sempre rijo e seco. 

• Ter bebidas vegetais e sem glúten e ter opções vegetarianas 

 

6.Condições de Desenvolvimento Profissional 
 

 

Condições para o desenvolvimento profissional- 2 NS; 6 PS; 48 S; 40 MS 
Condições para a participação em atividades de mobilidade internacional- 2 NS; 6 PS; 59 
S; 25 MS 
Condições para a participação em atividades de desenvolvimento pedagógico-2 NS; 7 
PS; 50 S; 35 MS 
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Em relação às condições de desenvolvimento profissional e de atividades, a avaliação é 

muito positiva, entre o satisfeito ou muito satisfeito. 

Os valores atribuídos ao pouco satisfeito ou nada satisfeito, são menos significativos. 

Por exemplo em relação à mobilidade, os estudantes são alertados para essa possibilidade 

e são desenvolvidas ações para os elucidar, mas muitas vezes não participam devido a 

questões pessoais. 

As atividades de desenvolvimento pedagógico são preparadas no âmbito dos 

departamentos e devidamente divulgadas. 

 

Sugestões de melhoria relativamente às condições de desenvolvimento profissional 

• Mais empatia 

• As alunas do Mestrado de Educação Especial estão satisfeitas 
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Perceção dos Docentes 

Obtivemos 25 respostas por parte dos Docentes 

1.Recursos Físicos 

 

Os edifícios em que desenvolvo a minha atividade- 3 PS; 18 S e 4 MS 

A biblioteca e a biblioteca digital- 1 NS; 5 PS; 14 S e 3 MS 

Os espaços para investigar na instituição – 3 NS; 6 PS; 11 S e 3 MS 

 

Como se pode verificar há alguns Docentes que se consideram “Nada satisfeitos”, 

sobretudo nos espaços para investigar e um também se considera nada satisfeito em 

relação à biblioteca. 

Três estão pouco satisfeitos com os edifícios, 5 com a biblioteca e seis com os espaços 

para investigar. 

Obtivemos respostas de 25 Docentes, que avaliaram o primeiro parâmetro, mas nos 

seguintes foram 23 que efetuaram a avaliação. 
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Sugestões de melhoria relativamente aos recursos físicos 

• Sala 3 com melhores condições (por exemplo, janelas, luzes, sistema de som) e 

biblioteca com mais livros na área da Música e da Educação Musical 

• Melhores salas de aula, melhor biblioteca 

• O ISCE precisa de ter um espaço onde todos os professores que não têm um gabinete, 

possam trabalhar (preparar aulas, fazer investigação) fora do horário em que estão a dar 

as suas aulas sem estarem a ser constantemente interrompidos pelos alunos (como por 

exemplo acontece na biblioteca) 

• Estou confiante que nas novas instalações iremos ter melhores condições de trabalho. 

• Necessidade de se melhorar significativamente as condições de limpeza dos 

espaços, em especial casas de banho e salas de aula. 

• O ISCE não dispõe de serviço de biblioteca, apenas o espaço físico 

 

2.Recursos Virtuais 
 

 
A Plataforma Open Blackboard- 11 S e 14 MS 

Modelo b-Learning promovido – 12 S e 13 MS 

Modelo e-learning promovido durante o confinamento – 9 S e 16 MS 

 

 

Pelos resultados obtidos, podemos verificar que todos os respondentes estão 

satisfeitos e muito satisfeitos. 
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Sugestões de melhoria relativamente aos recursos virtuais 

• Na plataforma há uma duplicação de títulos quando se lança um ficheiro. Julgo que 

poderia ser melhorado. 

• A adesão a um sistema em que cada professor tenha a sua própria licença Zoom para 

dar aulas virtuais, como por exemplo acontece com outras instituições nacionais que 

aderiram ao sistema "Colibri". É mais barato e seguro para a Instituição e resolve 

situações de ter que estar a trocar de utilizador e password para marcar e dar aulas em 

diferentes salas 

• Integração de programa de plágio na plataforma Open Blackboard. 

 

3.Condições de promoção e apoio ao ambiente de ensino- aprendizagem      

 
Entidade Instituidora- 13S e 12 MS 

Presidência -7 S e 18 MS 

CTC- 11 S e 13 MS 

CP – 10 S e 14 MS 

Diretor de Departamento – 1 PS; 5 S e 18 MS 

Coordenador de Curso -6 S e 18 MS 

Provedor do Estudante – 1 PS; 12 S e 10 MS 

Avaliação muito positiva por parte dos respondentes, ente satisfeito e muito satisfeito. 

No entanto há um docente pouco satisfeito relativamente ao diretor de Departamento 

e outro em relação ao Provedor do estudante. 

 

Sugestões de Melhoria relativamente aos aconselhamento 

e apoio prestados 

 

• Nas respostas acima deveria haver uma posição de não aplicável 

• O ISCE atualmente não tem Provedor de Estudante 
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4.Satisfação com os serviços de informação/aconselhamento prestados 

pelos diversos serviços de apoio 

 
Gabinete de Relações Internacionais (Mobilidade Erasmus).10 S e 14 MS 

GBL – Gabinete de Coordenação do B-Learning- 10 S e 14 MS 

GAPQ – 13 S e 9 MS 

Apoio à Presidência – 7 S e 17 MS 

Apoio ao Funcionamento dos Ciclos de Estudo – 10 S e 14 MS 

Serviços Académicos – 12 S e 12 MS 
Tesouraria -12 S e 13 MS 

Biblioteca – 2 PS; 10 S e 11 MS 

Audiovisuais – 1 PS; 12 S e 11 MS 

Marketing – 9 S e 16 MS 

Informação no site e redes sociais – 10 S e 15 MS 

 

Dois pouco satisfeito relativamente à biblioteca e um em relação aos Audiovisuais. 

Os restantes parâmetros foram avaliados positivamente, tendo o apoio à Presidência 

uma pontuação de muito satisfeito da parte de 17 Docentes. 

 

 

Sugestões de melhoria relativamente às medidas de informação / 

aconselhamento 

 

• Há necessidade de se proceder regularmente à manutenção dos equipamentos 

informáticos (videoprojectores, computadores das salas, colunas, ...) 
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5.Satisfação da qualidade de outros Serviços do ISCE - BAR/REFEITÓRIO 

 
Qualidade / simpatia do Atendimento- 5 S; 18 MS; 2 NA 

Tempo de atendimento-2 NS; 2 PS; 7 S;12 MS; 2 NA 

Profissionalismo dos colaboradores- 6 S; 16 MS; 2 NA 

Organização do serviço-11 S; 12 MS; 2 NA 

Horários disponíveis- 1 NS; 3 PS; 7 S; 11 MS; 2 NA 

Qualidade das instalações- 1NS; 3 PS; 12 S; 6 MS; 2 NA 

Higiene das instalações- 1 PS; 12 S; 9 MS; 2 NA 

Qualidade dos produtos / refeições- 2 PS; 10 S; 10 MS; 3 NA 

Variedade de Oferta- 1 NS; 8 PS; 5 S; 8 MS; 3 NA 

Custos associados ao serviço- 4 PS; 10 S; 78 MS; 3 NA 

 

 

Perante os resultados obtidos neste questionário, que se refere ao Bar/Refeitório do 

ISCE, verificamos que há descontentamento (Nada satisfeito ou Pouco satisfeito) em 

relação ao tempo de atendimento, aos horários de funcionamento que nem sempre se 

conseguem conciliar com as aulas, em especial as de pós-laboral, mas onde se nota 

maior descontentamento é na variedade de oferta e os custos associados ao serviço. 

 

Sugestões de melhoria relativamente ao serviço de Bar/Refeitório 

• Mais pessoas a trabalhar no bar e variedade de produtos 

• Maior variedade 
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6.Condições de Desenvolvimento Profissional 
 

 
Condições para o desenvolvimento profissional-4 PS; 14 S; 7 MS 

Tempo disponível para investigação- 3 NS; 4 PS; 14 S; 4 MS 

Condições para a participação em atividades de mobilidade internacional- 3 PS; 16 S; 5 MS 

Condições para a participação em atividades de desenvolvimento pedagógico-1 PS; 4 S; 2 MS 

 

Analisando as respostas obtidas, verificamos que nas condições para o 

desenvolvimento profissional, há 14 satisfeitos, 7 muito satisfeitos e 4 pouco 

satisfeitos. 

No tempo disponível para investigação há 14 docentes satisfeitos, 4 muito satisfeitos, 

mas 4 pouco satisfeitos e 3 nada satisfeitos. 

Nas condições para participação em atividades de desenvolvimento pedagógico, há 

3 docentes pouco satisfeitos. 

Relativamente à mobilidade, apenas responderam 7 docentes, dos 25 que tinham 

respondido às questões restantes. 

Sugestões de Melhoria relativamente às condições 

de desenvolvimento profissional 

• O ISCE poderia investir (por exemplo 1 vez por semestre, 1 a 2 dias de trabalho) 

na promoção de reuniões transversais a todos os Departamentos e Licenciaturas 

no sentido de desenvolver troca de experiências na utilização de recursos internos 

e externos à organização, de forma a aumentar as capacidades pedagógicas e de 

investigação dos professores. 
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Avaliação da relação com Parceiros 

Externos 

 

Objetivos e metodologia 

Tendo o GAPQ como missão, reforçar a qualidade da Comunidade de Educação e 

Investigação do ISCE em diferentes modalidades e contextos, em que também 

estão incluídos os parceiros externos, de forma a contribuir para a melhoria 

contínua da qualidade pedagógica, foram elaborados questionários para avaliar a 

satisfação dos mesmos. 

 

Com a utilização deste instrumento, pretende-se: 

 

❖ Apurar o nível de satisfação dos parceiros externos que interagem com as mais 

diversas dimensões do ISCE (cooperação de estágios, empresas, escolas, 

instituições de apoio social, entre os demais); 

❖ Integrar os resultados obtidos em práticas de melhoria contínua nas relações de 

parceria que potenciam o impacto externo das intervenções formativas, 

pedagógicas e de investigação do ISCE; 

❖ Reforçar as dinâmicas inerentes à solidificação da Política de Qualidade do ISCE. 

 

 

Os questionários dirigidos aos parceiros externos têm como objetivos avaliar os 

seguintes itens, no que concerne à avaliação global: 

✓ Desempenho da organização 

✓ Formalidades Gestão e Dinamização da parceria 

✓ Desempenho dos colaboradores do ISCE 

✓ Disponibilidade e cortesia nos serviços e colaboradores do ISCE 

✓ Flexibilidade e autonomia dos colaboradores para resolver situações 

✓ Pretende-se também perceber com que serviço/unidade/responsável foi 

estabelecida a parceria.  

 

O questionário contempla ainda um espaço para comentários e sugestões. 
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Os responsáveis do ISCE pelo estabelecimento das Parcerias forneceram ao GAPQ 

os endereços eletrónicos das Instituições e Responsáveis pelo desenvolvimento 

dos protocolos. 

Foi criado um link específico que permite aos Parceiros o acesso ao questionário, 

sendo endereçado por via eletrónica, tendo sido estabelecido um prazo para o 

envio das respostas, não sendo, no entanto, de caráter obrigatório. 

 

Partindo dos dados fornecidos pelos Docentes do ISCE, responsáveis pelos 

estágios/projetos, o GAPQ enviou o questionário para 99 Parceiros Externos, mas 

a participação foi muito baixa (apenas 14 respostas), pelo que se deverá ponderar 

o envio até final de maio e os responsáveis pelo estabelecimento de protocolos, 

apelarem à participação. 
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Análise dos Dados Recolhidos 

 

1.ORGANIZAÇÃO 

 

Interlocutor(es) do ISCE:  

 
Legenda: Dos 14 Parceiros Externos que responderam ao questionário,10 foram contatados 

pelo (s) Docente (s) Supervisor (es) de estágio e 4 pelo Coordenador de Curso. 

 

As parcerias foram celebradas com suporte em protocolo. 

 
2.QUALIDADE DO DESEMPENHO DO ISCE 

Por favor, avalie a categoria abaixo, utilizando a escala de 4 níveis, variável entre "Nada 

Satisfeito", Pouco satisfeito", "Satisfeito", "Muito Satisfeito" 
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Legenda: Os objetivos do protocolo/acordo estão claramente definidos- 3 S e 11 MS 
Promove-se a avaliação conjunta do grau de concretização dos objetivos da parceria- 3 S 
e 11 MS 
Ocorrem reuniões periódicas conjuntas- 3 S e 11 MS 
O ISCE promove atividades que se constituem como uma mais-valia para o parceiro-2 S e 
12 MS  

 

Avaliação muito positiva por parte dos 14 respondentes, mas que não é 

representativa face aos 99 parceiros externos. 

 
Legenda: Horários e condições físicas de receção-13 MS (1 não respondeu) 
Disponibilidade e cortesia nos serviços e colaboradores do ISCE-13 MS (1 não respondeu) 
Capacidade de resolução de problemas- 1 S e 13 MS 
Capacidade de resposta- 1 S e 13 MS 

 

 Nas duas primeiras questões houve um parceiro externo que não respondeu. 
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Selecione, por favor, o curso em que exerce as funções de 

orientador de estágios / projetos 

 
Legenda: Dos 14 Parceiros Externos que responderam ao questionário, 5 orientam os 

estagiários da Licenciatura em Animação Sociocultural, 3 da Licenciatura em Educação Básica, 

1 na Licenciatura em Turismo, 1 na Licenciatura em Educação Física e Desporto e 4 na 

Licenciatura em Educação Social. 

 
Indique quantos estagiários orientou 

 
Legenda: Seis Parceiros orientaram um estagiário, 2 orientaram dois, 1 orientou três estagiários 

e 5 orientaram mais que três. 
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4.APOIO PRESTADO PELO SUPERVISOR (ES) / COORDENADOR (ES) DE ESTÁGIO / PROJETO 

Indique o seu grau de satisfação quanto ao acompanhamento 

prestado pelo supervisor (es) / coordenador (es) de estágio / 

projeto nas seguintes categorias 

 

Legenda: No apoio à familiarização dos estagiários na equipa de estágio-4 S e 10 MS 
Apoio na adequação metodológica-4 S e 10 MS 
Apoio no desenvolvimento de competências profissionais dos estagiários- 3 S e 11 MS (1 
não respondeu) 
Promoção de competências no âmbito das relações interpessoais-1 PS e 13 MS 
Acompanhamento prestado na identificação e resolução de problemas- 1 S e 12 MS (1 não 
respondeu) 
Reuniões de acompanhamento ao estágio-1 S e 12 MS (1 não respondeu) 

 

Avaliação entre o satisfeito e muito satisfeito, havendo, no entanto, um parceiro 
pouco satisfeito na promoção de competências no âmbito das relações 
interpessoais. 
 
 
Comentários gerais sobre o grau de satisfação quanto ao acompanhamento 
prestado pelo supervisor (es) / coordenador (es) de estágio / projeto 

➢ Muito satisfeito 

➢ Muito satisfeita 

➢ A satisfação é muito boa, na medida em que o supervisor proporcionou 

toda a disponibilidade, esclarecimentos e apoio para a boa prossecução 

dos estágios, tornando o processo participativo e pedagógico. 

➢ Muito bom 

➢ Muito satisfeita. Sempre disponível para qualquer explicação/ajuda em 

alguma situação. 

➢ Muito satisfeito e sempre disponível para qualquer ocorrência e/ou apoio 

no desenvolvimento do projeto. 

➢ Muito satisfeito 
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Indique o seu grau de satisfação quanto ao seu desempenho enquanto 

orientador de estágio / projeto 

Dos 14 Parceiros Externos que participaram, respondendo ao questionário, 2 

consideram-se satisfeitos e 12 muito satisfeitos. 

 
Comentários/Sugestões 

 
➢ Ser orientadora de estágio permite-me ajudar no "crescimento" de quem 

acompanho, bem como ir crescendo também com as aprendizagens conjuntas 

que se vão fazendo diariamente. 

 

➢ A instituição mantém interesse e disponibilidade em poder acolher estagiários 

da licenciatura de Animação Sociocultural, permitindo desta forma ter acesso às 

boas práticas refletidas em contexto académico, assim como poder contribuir 

com o seu conhecimento na área dos idosos, para a aplicabilidade das atividades 

de animação sociocultural. 

 

 

➢ A concretização do estágio não correspondeu ao esperado. 

 

➢ Nada a indicar. 

 

 

➢ Considero que a parceria foi muito interessante não só para a própria estagiária 

como também para a equipa do Centro Qualifica. 
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Análise Qualitativa 

 

Das respostas obtidas podemos aferir que os parceiros respondentes fazem uma 

avaliação positiva das parcerias com o ISCE, sendo que a maior parte dos contatos foram 

estabelecidos pelos Coordenadores dos Cursos e Supervisores de Estágio. 

 

 Relativamente aos Serviços e Colaboradores do ISCE a satisfação é total, referindo que 

raramente surgem situações para resolver, visto que os objetivos estão claramente 

definidos nos protocolos, mas que quando têm necessitado de algum esclarecimento há 

disponibilidade e cortesia por parte dos mesmos. 

 

Nalguns parâmetros surgem respostas que denotam menos contentamento e que irão, 

de acordo com o que se pretende, resultar em mudança de estratégia por parte dos 

supervisores dos estágios/projetos. 

 

Devido ao baixo número de respostas em relação ao universo dos Parceiros Externos 

existente, propomos que os questionários sejam enviados durante o mês de maio, pois 

há pessoas que fazem o seu período de férias em junho e no caso dos estágios realizados 

em agrupamentos escolares, o final do ano letivo pode impedir a disponibilidade de 

resposta. 
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ANÁLISE GERAL 

 

O GAPQ tem como missão, reforçar a qualidade da comunidade de Educação e 

Investigação do ISCE, em diferentes modalidades e contextos.  

Respondendo aos princípios de atuação previstos no documento de estratégia e 

enquadramento geral do GAPQ, o 2º semestre do ano letivo 2021/2022 correspondeu 

às expectativas de trabalho propostas no sentido da construção de uma cultura de 

avaliação e promoção da qualidade pedagógica no Instituto Superior de Lisboa e Vale 

do Tejo -ISCE- em todas as suas dimensões. 

Atendendo à proposta de data de envio dos questionários do 2º semestre, por parte do 

CTC, foram enviados aos Estudantes e Docentes os questionários relativos ao 

funcionamento das UC e o questionário geral para os mesmos destinatários, assim como 

o questionário para os Parceiros Externos. 

 

Relativamente aos resultados dos questionários aplicados no 2º semestre, podemos 

concluir, que no cômputo geral os resultados demonstram uma avaliação positiva, com 

exceção de alguns dos parâmetros analisados, embora a participação nos questionários 

das UC tenha sido inferior ao 1º semestre. 

Através desses resultados e observações/sugestões apresentadas, há um ponto comum 

ente estudantes e docentes, a insuficiência da carga horária de diversas UC, por não 

permitir a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos na teoria, ou por não 

conseguirem cumprir o programa. 

Na maior parte das UC, nota-se que há uma boa relação entre estudantes e docentes, 

pois é um dos aspetos em que o ISCE aposta, a relação de proximidade e a 

disponibilidade dos docentes para o acompanhamento aos estudantes que sentem mais 

dificuldades. 
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Alguns docentes apontam também como ponto fraco a participação dos estudantes nos 

trabalhos de pesquisa/investigação e em diversas UC o aproveitamento dos estudantes 

está abaixo das expetativas. 

 

Seria desejável que houvesse uma maior sensibilização junto dos estudantes para 

responderem aos questionários, pois para além do número de respostas ter sido 

reduzido face ao número de alunos nos Cursos, há casos em que apenas um responde 

às UC, não nos permitindo uma análise global da turma. 

 

Nota-se ainda que mesmo por parte de alguns Docentes há uma baixa colaboração 

nalguns Cursos, o que requer sensibilização por parte dos Departamentos desde o início 

do ano letivo. 

 

Relativamente aos Parceiros Externos, os resultados obtidos foram inferiores aos do ano 

letivo transato, pelo que reiteramos a nossa proposta de antecipar o envio dos 

questionários para maio e solicitamos aos Supervisores que os sensibilizem para a 

importância da participação. 

 

Verifica-se ainda a necessidade de reformular alguns modelos de questionários, 

nomeadamente dos Parceiros Externos, o que será feito em trabalho de equipa, 

no próximo ano letivo. 
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