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INTRODUÇÃO 

A avaliação do Mestrado em Educação Social foi realizada através da avaliação e monitorização das dimensões 

estratégicas que permitam aferir a qualidade da transposição para o terreno de resultados e decisões tomadas, 

designadamente:  

- Ensino, 

- Investigação,  

- Extensão e internacionalização. 

Ensino 

A avaliação, que se refere aos resultados recolhidos nos 1.º e 2.º semestres do ano letivo de 2019/2020, teve 

como referência um conjunto de documentos e de dados de interpretação que permitem retirar informação que 

leva a uma reflexão e apresentação de propostas de ações de melhoria. Assim, para responder aos pressupostos 

apresentados anteriormente, tomámos como referência os seguintes documentos e dados, facultados pelo GAPQ: 

a) Questionário GERAL_Alunos 

b) Questionário_UC_Alunos 

c) Questionário Docente UC_Alunos 

d) Questionário GERAL_Docentes 

e) Questionário_UC_Docentes 

Com este exercício procurámos: 

Encontrar resultados pertinentes a partir de dados recolhidos e monitorizados pelo GAPQ, de modo a permitir 

propostas de melhorias e/ou de remediação que se venham a refletir positivamente na qualidade geral do 

funcionamento e da formação do curso. 

Encontrar estratégias de avaliação e promoção da qualidade que, sendo uma preocupação permanente, conhece 

no momento passos decisivos no sentido da sua estruturação, organização e esforço partilhados por estudantes, 

professores, responsáveis e pessoal de apoio. 

O relatório é ainda completado com as reflexões obtidas através dos resultados das reuniões, com a mesma, 
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direção de departamento e representantes dos estudantes.  

Finalizamos com uma matriz SWOT que sintetiza e completa as informações contemplando os eixos estratégicos 

da qualidade, designadamente ensino, Investigação, Extensão e Internacionalização, Recursos Humanos, 

Instalações e Recursos Materiais, Informação, Imagem e Comunicação e Avaliação e Promoção da Qualidade. 

Nível de Qualidade das Unidades Curriculares (UC) e obtenção das competências 
esperadas 

Em relação aos discentes, o número de respondentes considerou-se satisfatório, embora com uma maior 

participação dos alunos do 1.º ano; o número de respostas dos estudantes dos 2.º foi inferior. 

Na avaliação sobre as questões relacionadas com i) a apresentação do programa, ii) se os objetivos pedagógicos 

foram claramente explicados, iii) o cumprimento do programa da UC, iv) se os métodos e critérios de avaliação 

foram claros e adequados aos objetivos, v) se a duração e carga horária foram adequadas aos objetivos e 

conteúdos, vi) se houve sobreposição de conteúdos nas diferentes UC, vii) e se, de um modo geral, a UC foi 

importante para a sua formação, globalmente os discentes manifestaram opiniões positivas no tocante ao 

funcionamento das UCs. Numa escala de 1 a 3 (Inadequado, Adequado e Excelente) ou de 1 a 4 (Inadequado, 

Adequado, Bom e Excelente), a avaliação recai maioritariamente sobre os níveis mais elevados das escalas, sendo 

que se verificam estes níveis de registo nos dois anos em análise (1.º e 2.º anos). 

Como sugestões de melhoria os discentes referem: 

- Realizar em EAD uma parte do ciclo de estudos. 

- Inserção de UCs enquadradoras do mestrado nas suas especializações 

- Contemplar nas UCs os domínios de intervenção escolar, educação parental e educação pela arte 

- Criar maior articulação entre os conteúdos de gestão financeira e institucional 

- Supressão da UC de estágio por dificuldade de enquadramento nos contextos 

- Enquadrar os seminários temáticos no processo de orientação dos trabalhos em curso. 

- Aumento do número de horas para trabalho autónomo.  

Quando analisadas as respostas apresentadas sobre os docentes que lecionam no curso, verificou-se que nos 

parâmetros i) o(s) programa(s) e objetivos pedagógicos foram claramente explicitados no início; ii) o(s) programa(s) 
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das UC foram cumpridos; iii) os métodos e critérios de avaliação foram claros e adequados aos objetivos; iv) a 

duração e carga horária foram adequadas aos objetivos e conteúdos; v) se existe sobreposição de conteúdos nas 

diferentes UC; vi) e se o número de estudantes por turma foi o adequado, parece existir uma coerência quanto à 

perceção que os docentes têm sobre estes parâmetros comparativamente com os estudantes. 
 

Em relação à opinião dos alunos sobre os docentes, no ponto de vista do desempenho, existem apreciações muito 

favoráveis.  

A maioria dos estudantes atribuíram o nível de excelente nos parâmetros avaliados, podendo- se refletir esta 

avaliação como o reconhecimento de um elevado desempenho profissional por parte dos docentes dessas UCs. 

Considerando as diferentes tipologias das disciplinas que compõe o curso, julga-se que, mediante os resultados 

apresentados (maioritariamente adequados ou excelentes), os estudantes manifestaram estar satisfeitos com o 

desempenho dos docentes que lecionam as diferentes disciplinas. 
 

Nível de satisfação em relação às instalações onde se desenvolvem as aprendizagens, 
aos níveis teórico, teórico-práticos e prática laboratorial e recursos de apoio. 

Relativamente a este ponto, verificou-se que a maioria dos alunos está satisfeita com as condições das 

instalações, considerando-as adequadas. Já no que refere aos equipamentos, meios informáticos disponíveis e à 

organização dos serviços de apoio aos estudantes, as percentagens dividem-se entre adequado e excelente. No 

entanto, apontam a necessidade de os docentes utilizarem mais os recursos digitais disponíveis. 

Relativamente ao apetrechamento das bibliotecas, física e digital, os níveis de avaliação distribuem-se também 

entre adequado e excelente. 

A maioria os estudantes do ano letivo em apreço encontram-se bastante satisfeitos com as questões gerais de 

funcionamento do curso. 

Quanto à utilização da plataforma Blackboard, esta mereceu uma apreciação positiva global, mas afirmam que 

devia ser mais explorada pelos docentes. No geral, os estudantes mostraram-se favoráveis a uma utilização 

criteriosa desta plataforma. A realização de Tutorias foi valorizada pela maioria dos alunos.  

Realizou-se igualmente o aperfeiçoamento dos apoios educativos com vista à melhoria das taxas de aprovação e 

do sucesso escolar.  
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Assim: implementaram-se medidas de coordenação e de funcionamento do ciclo de estudos que visam contribuir 

para um decréscimo do abandono no final do 1º ano. 

A coordenação orientou a sua ação educativa e formativa com a preocupação permanente de que os seus 

estudantes consigam ter sucesso, não só quanto às aprendizagens específicas no âmbito do ciclo de estudos, 

como para terem sucesso na sua formação integral de cidadãos completos, responsáveis, solidários e com práticas 

inclusivas.  

As avaliações dos estudantes revelaram que os docentes promovem uma cultura de proximidade ao longo do 

curso.  

Aspetos como a integração na comunidade educativa, o aconselhamento e apoio ao longo do percurso académico, 

a iniciativa da Instituição para a mobilidade dos estudantes, informação e conteúdos presentes no site do ISCE, 

assim como em relação às possibilidades de financiamento (bolsas da DGES) e dúvidas sobre a empregabilidade, 

a maiorias dos alunos evidenciaram a sua avaliação no nível “adequado”. Não houve estudantes a apontar críticas 

à organização dos horários letivos. Em relação aos horários dos serviços, a maioria considerou que os horários 

são convenientes e não prejudicam o bom funcionamento do curso. 

Consideraram positiva a divulgação durante o segundo semestre do 1º ano, das linhas de investigação em curso 

no Centro de Investigação do ISCE (CI-ISCE) da responsabilidade dos docentes do Curso de Educação Especial. 

Esta apresentação possibilitou integrar os estudantes no CI-ISCE de modo a maximizar o apoio e 

acompanhamento à realização dos trabalhos de projeto levados a cabo no ciclo de estudo.  

Da avaliação efetuada pelos docentes, pode-se aferir que são pontuados como aspetos bastante favoráveis nos 

dois níveis superiores os itens “Integração na comunidade académica/atividades e dinâmica da instituição” e 

“Reconhecimento da instituição pelo trabalho”. Os itens “Aconselhamento e apoio ao longo da atividade docente 

no ciclo de estudos,” Condições para o desenvolvimento profissional” e “Tempo disponível para a investigação” 

situam-se num grau de satisfação adequado. Os itens “Condições para a participação em atividades de 

desenvolvimento pedagógico de alto nível” mostram um nível de pontuação adequado e bom. 

Os docentes referiram que a Divulgação durante o 1º ano, das condições de exequibilidade das investigações 

(seminários, temáticas a aprofundar por convidados externos, adaptação das investigações às realidades sociais 

foi facilitadora dos percursos de estudo.  
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Síntese das reuniões com a coordenação do curso, direção de departamento e 
representantes dos estudantes. 

De destacar que o primeiro semestre do Curso decorreu de modo positivo. Já o segundo semestre, por motivos 

de saúde pública – Covid-19 – e de confinamento, houve a necessidade de ajustar as metodologias de ensino e 

aprendizagem à situação vivenciada. Assim sendo, procedeu-se ao desenvolvimento do plano de estudos através 

da plataforma Blackboard. Houve a necessidade, em algumas UCs, de renegociar a calendarização previamente 

estabelecida. No que concerne à relação Professor- Aluno, esta decorreu de modo salutar nas várias UCs 

desenvolvidas pelos docentes, tendo os alunos sido acompanhados por estes através de tutorias realizadas pelos 

meios digitais.  

Os docentes mostraram-se sempre disponíveis para o esclarecimento de dúvidas, dificuldades e para a ampliação 

de conhecimentos. Os estudantes salientaram, de modo muito especial, o empenho de todos os docentes em 

levar a cabo o processo de ensino aprendizagem no segundo semestre.  

A introdução da ferramenta Collaborate permitiu o desenvolvimento de sessões síncronas, possibilitando ao 

docente expor os conteúdos em tempo real e, simultaneamente, poder esclarecer as dúvidas dos estudantes. 

Numa fase inicial, alguns estudantes viam com reservas o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem através deste recurso tecnológico. Contudo, com o decorrer do processo estas ideias menos 

favoráveis foram-se dissipando. Alguns docentes recorreram à plataforma Zoom para a consecução de tutorias. 

Relativamente à assiduidade, as estudantes foram, globalmente, assíduas. Em termos globais, faz-se um balanço 

muito positivo das classificações das estudantes. 

Foram observadas preocupações com o facto de o ciclo de estudos começar a revelar menores indicadores de 

procura, principalmente na área da intervenção em Gerontologia. 

Quanto ao plano de estudos, as partes envolvidas, consideraram positivas as alterações realizadas. 

No entanto, em resultado dos processos de auscultação aos docentes, estudantes e parceiros sociais, propõem-

se as seguintes propostas de melhoria a serem submetidas à A3ES: 

- Junção de Gestão e Intervenção Institucional e Gestão Financeira e criação da UC Organização e direção 

de equipamentos sociais e educativos por forma criar uma melhor articulação dos conteúdos 

programáticos e consequente processo de aprendizagem no âmbito da gestão de equipamentos sociais 

e educativos. 
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- Seminários Temáticos integrados na UC Seminário de Investigação e de Apoio à Dissertação/ Projeto de 

Intervenção por forma a garantir um melhor ajuste aos processos de investigação e intervenção em curso. 

- Educação social e crianças e jovens em risco e Educação social e gerontologia para garantir um melhor 

enquadramento conceptual do mestrado nas áreas de especialização; 

- Novas UCs de Educação Parental e Intervenção Precoce; Escola e territórios sociocomunitários; 

Qualidade de Vida no processo de envelhecimento, e Educação pela Arte e o envelhecimento tendo em 

conta os espaços de conhecimento e ação técnico-científicos dos contextos de educação social. 

- Retirada da UC de Estágio, o facto de não ser mestrado profissionalizante gera dificuldade de integração 

dos estudantes nos contextos sociais e educativos. Valoriza-se, no entanto, a potencialidade prática, de 

aprofundamento e conhecimentos dos contextos através da possibilidade do desenvolvimento de projetos 

de intervenção de acordo com as necessidades e potencialidades da realidade social e educativa 

- Retirada de UC Intervenção Familiar e Prevenção da Maternidade na Adolescência por, ao longo dos 

anos, não ter sido considerada opção pelos estudantes 

- Relevam-se ainda pequenos ajustes ao nome das UCs: Delinquência Juvenil e Intervenção Social e 

Jurídica para Delinquência juvenil e intervenção social para melhor adequação à área de estudo; e 

Educação e Intervenção em Dependências para Educação, Saúde e Dependências, valorizando o 

enquadramento dos constructos desenvolvidos no programa da UC. 

- Alteração da tipologia  

- Reajuste nas horas de trabalho autónomo adequado às exigências próprias do mestrado.   

Relativamente aos seminários e jornadas técnico científicas verifica-se uma boa dinâmica por parte do ciclo de 

estudos em estreita colaboração com o departamento.  

Assim, destaca-se: 

- Seminário - “Mutilação Genital Feminina”. Enfermeira Teresa Figueiredo. 4 de março de 2019 

- Seminário Online - “Tempo(s) de Educação Social”. Professora Filipa Coelhoso. 28 de março de 2019 

- Seminário Online - “Intervenção com famílias multiproblemáticas”: Desafios e Estratégias”. Dra. Carla 

Dias. 22 de abril de 2019 

- Seminário Online -” Dos Direitos Humanos ao Confinamento: Mulheres, Jovens e Crianças. Dra. 
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Margarida Medina Martins. 12 de maio de 2019. 

- Seminário Online – As Feridas Invisíveis em Tempo de Pandemia. Dra. Maria Palha. 14 de maio de 2019 

- Webinar - “Hacia una fundamentación científica de la animación sociocultural: actividades de 

neuroanimación”, Prof. Doutor Vitor Ventosa – 22 de maio 

- Seminário Online – Integração da Igualdade de Género na Educação: da Teoria à Prática. 26 de maio de 

2019. 

- Seminário Online – A Convenção sobre os Direitos da Criança, princípios e prática- Dra. Rosa Maria 

Coutinho. 17 de junho de 2019. 

- Seminário Online – Afetos em Tempo de Pandemia. Dr. Mário Durval. 24 de junho de 2019. 

- Organização das II Jornadas Técnico-Científicas: Práticas de ASC e ES - 3º ano (Apresentações Públicas 

dos Projetos Finais dos Cursos de Animação e Educação Social)  

 
De referir, ainda, a participação dos docentes do ciclo de estudos enquanto:  

- Membro da Comissão Científica do Ageing Congress 2020. Leiria, 25 e 26 de maio de 2020. 

- Membro da Comissão Científica e Organizadora do XIII Congreso Internacional de Educación y Inovación 

– Inclusión, Tecnologia y Sociedad – 18 a 20 de diciembre de 2019 – Granada – Universidad de Educación 

- Membro da Comissão Científica do ISAMB PhD Student Meeting na Universidade Medicina de Lisboa 

- Membro da Comissão Científica do Congresso Internacional: “A Animação Sociocultural, território rural, 

património, turismo, envelhecimento e desenvolvimento comunitário: Estratégias, recursos e métodos de 

combate ao despovoamento". 

A coordenação relevou que o aumento da produção científica implicou um enorme esforço por parte dos docentes 

e que a inexistência de investigadores a tempo inteiro possibilitaria melhorar esta dimensão.  
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Investigação 

A área de investigação em Ciências da Educação, acomoda a linha de investigação em Intervenção 

Socioeducativa para o Desenvolvimento Social que, por sua vez, agrega núcleos de investigação no seio dos quais 

decorrem os projetos. 

Esta linha de investigação procurou acompanhar os diversos grupos sociais; contribuindo para a produção de 

conhecimento quer sobre a realidade social envolvente nestes domínios, a nível local e regional, quer sobre a 

sociedade portuguesa e seus processos de mudança. 

O ciclo de estudos contempla um NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO, designados de Saúde e Bem-Estar, Acolhimento 

Residencial, Intervenção Socioeducativa em contextos que se encontram integrados no CI-ISCE. As equipas 

destes núcleos compreendem investigadores, estudantes de mestrado e alunos graduados pelo ISCE. Alguns dos 

docentes do ciclo de estudos integram unidades de I&D avaliadas pela FCT e outras unidades internacionais tendo 

por base a expansão e melhoria da investigação em educação inclusiva. Face ao exposto, pretendeu-se 

desenvolver uma prática da investigação que contribua com novas propostas de intervenção. 

Das avaliações realizadas verificou-se que aumentaram as atividades de investigação e consequentemente a 

produção científica do corpo docente, com participação de estudantes do ciclo de estudos, particularmente a 

publicação em revistas internacionais com revisão por pares e, também, a participação em congressos 

internacionais com respetivas publicações. Esta estratégia constitui, igualmente, uma forma de contribuir potenciar 

a internacionalização pela investigação de modo a desenvolver novos projetos na área específica do ciclo de 

estudos.  

Verificou-se nos últimos 3 anos uma melhoria na participação dos estudantes em iniciativas de investigação 

científica e de intervenção socioeducativa, procurando aliar as investigações desenvolvidas nos projetos de 

intervenção e dissertações aos núcleos de investigação do CI-ISCE. Potenciou-se a divulgação das práticas de 

intervenção e investigação em eventos técnico-científicos, através de comunicações orais, junto de pares 

académicos das diferentes áreas científicas, promovendo o posicionamento crítico, o acesso à evidência científica, 

contribuindo para a análise e discussão da realidade socioeducativa da Educação Social. 

Selecionamos algumas publicações relevantes que permitem aferir as melhorias, sobretudo ao nível das Revistas 

Internacionais com revisão por pares: 

- Catalão, P., Casal, J. Picado, M. (2019). Dyscalculia and development the sense of number: 

implementation of an intervention program. Academic Journal of Pshychological Studies. Vol. 8, Issue 2, 
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35-43. 

- Coelhoso, F., Carvalho, F., & Mucharreira, P. (2020). Educação Social: uma permanente (re)construção 

pessoal e social. Revista Di@logus, 9(1), 77-89. 

- Farinha, B., Picado, L., & Carvalho, F. (2020). Burnout in Social Workers: a Study in Residential Placement 

for Children and Youth at Risk. American Research Journal of Humanities & Social Science. Volume-03, 

Issue-09, pp 60-67. 

- Laranjeiro, T.; Casal, J. & Picado, L. (2019). The Contributions of Writing Therapy among Dyslexic 

Students. American Research Journal of Humanities & Social Science. Volume-02, Issue-07, pp-13-20. 

- Matos, M.G., Tomé, G., Branquinho, C., Reis, M., Ramiro, L., Gomez-Baya, D., Gaspar, T. (2020). Being 

Positive, Participative and Flexible: tools to human development and progress. Erebea (in press). 

- Mucharreira, P. (2018). Formação docente centrada na escola e projeto educativo: um estudo de caso. 

Práxis Educacional, 14(27), 13-28 [Qualis 2017: B1] 

- Mucharreira, P., Antunes, M. G., & Abranja, N. (2018). A importância do turismo no desempenho 

financeiro das empresas hoteleiras – proposta de um modelo de investigação. Tourism and Hospitality 

International Journal, 10(1), 140-151. 

- Oliveira, M., Gomez Baya, D., Tomé, G., Reis, M., Maltoni, J., Neufeld, C., Matos, M.G., & Lisboa, C. 

(2020). Comportamentos autolesivos, ajuste psicológico e relações familiares em adolescentes da região 

amazônica no Brasil. Análisis y Modificación de Conducta, 46(173), 43-56. 

dx.doi.org/10.33776/amc.v46i173-4.3644. 

- Teodoro, R., Marinheiro, M. L., Rodrigues, A. & Picado, L. (2018). The contributions of Snoezelen Therapy 

in Autism Spectrum Disorder. World Journal of Advance Healthcare Research. Vol. 2 - N.2. 62-64 (IF 

3.458). 

- Tomé, G., Almeida, A., Ramiro, L., Gaspar, T., & Matos, M.G. (submitted). Intervention in Schools 

promoting mental health and well-being: a systematic review. Global Journal of Community Psychology 

Practice. 

- Tomé, G., Matos, M.G., Camacho, I., & Gomes, P. (2019). Promoting Wellbeing and Mental Health in 

Adolescents. Cientific Journal of Neurology, 1,1, 2-7. 

- Tomé, G., Matos, M.G., Gomez-Baya, D., Reis, M. & Wiium, N. (2019). Positive Youth Development and 

Mental Health among Portuguese Adolescents. Journal of Advanced Pediatrics and Child Health. 

(submetido). 
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- Tomé, G., Matos, M.G., Reis, M., Gomez-Baya, D., Cerqueira, A., & Wiium, N. (2020). Positive Youth 

Development and Mental Health among Portuguese Adolescents. European Review of Applied 

Psychology (submitted) 

Extensão e Internacionalização 

Ao nível da ligação à comunidade o ciclo de estudos revela indicadores muito positivos, tendo promovido diversas 

atividades com contributos efetivos para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação 

cultural. Estas atividades partem de um planeamento estratégico e são realizadas por áreas de intervenção, 

designadamente: 

Participação e dinamização dos órgãos centrais do poder local, com representação de docentes do curso no 

Conselho Municipal de Educação (CME) e do Conselho Local de Acão Social de Odivelas (CLASO). 

No âmbito do CME, o ISCE através dos docentes do departamento, tem vindo a contribuir para a coordenação e 

consultoria da política educativa local em articulação com outras políticas sociais, propondo ações consideradas 

adequadas, à promoção de maiores padrões de inclusão, eficiência e eficácia do sistema educativo. 

No que se refere à participação no CLASO, o ISCE tem contribuído para a concretização das seguintes ações: 

promoção da inclusão e coesão social; planeamento integrado e sistemático do desenvolvimento socioeducativo, 

potenciando sinergias, competências e recursos a nível local; organização do conjunto de respostas e 

equipamentos ao nível do concelho e das freguesias, procurando soluções para os problemas das famílias e 

pessoas em situação de exclusão. 

Participação nos Conselhos Gerais do Agrupamento de escolas D. Dinis e do agrupamento de escolas Vasco 

Santana, contribuindo para a definição das linhas orientadoras da atividade da escola e para a promoção de 

respostas inclusivas e promoção do sucesso das aprendizagens. 

Realização de encontros técnicos e científicos abertos à comunidade e em parceira com a CMO (p.e. Inclusão 

pelo Desporto - Ação creditada pelo IPDJ) e com IES nacionais e internacionais. 

Face ao exposto, verificou-se que o ciclo de estudos tem assumido a sua parte no cumprimento das atribuições 

estatutárias do ISCE, nomeadamente "O apoio ao desenvolvimento regional, em especial através de atividades 

de extensão educativa, cultural e técnica." 

Relativamente ao compromisso da internacionalização, foi incrementado o número de acordos bilaterais e da 
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diversificação geográfica. Está em curso um conjunto de ações que visam aumentar o número de bolsas do 

Programa Erasmus+ para a mobilidade outgoing, em estágio e/ou em estudo dos nossos estudantes e docentes, 

bem como incrementar a atração de alunos estrangeiros.  

Prova desse trabalho são, nos últimos dois anos, as duas candidaturas aprovadas na ação Erasmus+ KA103 (24 

bolsas para estudantes e 15 para staff), as duas candidaturas aprovadas na ação Erasmus+ KA108 (5 bolsas de 

training para estudantes).  

Assim, nos últimos anos os Professores do ciclo de estudos Filipa Coelhoso, Clarissa Printes, Luís Picado 

participaram em mobilidade com instituições parceiras, designadamente a Universidade Miguel Hernandez de 

Elche, a Universidade de Granada e a Universidade Federal de Rio Grande do Sul.  

Apesar da disponibilidade das bolsas para estudantes e dos esforços na divulgação das mesmas bem como dos 

apoios sociais não se verificaram melhorias na mobilidade de estudantes ao nível do outgoing e incoming. 

Foram desenvolvidos novos projetos na área específica do ciclo de estudos. Verificou-se que a publicação em 

revistas internacionais e a participação em congressos internacionais potenciaram sinergias de internacionalização 

pela investigação de modo a desenvolver novos projetos na área específica do ciclo de estudos. Face ao exposto, 

coexistem diversos projetos que tem contribuído para reforçar a internacionalização.  

ISCE & ISAMB: Projeto ESCOOL e Projeto Dream Yold – Qualidade de vida e bem-estar, no espaço 

intergeracional e nos cenários de vida (Em curso). 

ISCE & Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico (CIDET), GRUPO KENTA da Universidade 

Pedagógica Nacional da Colômbia (em curso). Modelos, práticas e estratégias de inclusão. 

UDCA (COLÔMBIA) / ISCE (PORTUGAL). Relación entre los estilos de aprendizaje e implementación de 

estrategias para el desarrollo de competencias comunicativas y de la comprensión.  

Universitad Miguel Hernandez de Helch (ESPANHA)/ ISCE (PORTUGAL). Análisis e intervención psicológica en 

la prevención de conductas de riesgo para la salud. Número de registro 11/0075 Índice PITT: 110,76.  

Universitad de Granada (ESPANHA) / ISCE (PORTUGAL). Análisis de la Realidad Educativa.  

ISCE & INFQ-MEA: Participação e dinamização de atividades de consultadoria ao Ministério de Educação de 

Angola – Instituto Nacional de Formação de Quadros (em curso). 



 

13 
 

CMO & ISCE (2019-2020). Repensar a Organização do Ano Letivo como uma forma de Melhorar as Aprendizagens 

dos Alunos. O projeto promove uma educação inclusiva e contribuiu para a coesão educativa do território, em 

harmonia com os princípios inscritos na Carta das Cidades Educadoras. 

CMO & ISCE (2018-2020). Projeto de Investigação sobre o Grooming Online nas escolas do Concelho de Odivelas.  

ISCE / UMHE (2015-2017) Projeto de Construção e Validação de uma versão Portuguesa do Wagnild & Young 

Resilience Scale. 

ISCSP, ISCE e UGR (2013-2018). Núcleo de Investigação. Liderança, Bem-Estar e Cultura Escolar. 

Destacamos que tem sido mantida a cooperação com Angola, nos últimos anos, no quadro do Plano Mestre de 

Formação de Professores, através do Fundo de Apoio Social do Ministério da Administração Territorial de Angola 

(FAS-MAT), da Associação Nacional do Ensino Particular de Angola (ANEP) e da Faculdade de Ciências Sociais 

da Universidade Agostinho Neto.  

O ISCE encontra-se, ainda, a colaborar no processo de consultadoria no âmbito da revitalização do sistema de 

saúde e da construção da carta de educação da província do Cuanza Norte. 

Retomou-se a cooperação com Cabo-Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste no 

que se refere a preparação de iniciativas à mobilidade de estudantes, docentes e pessoal técnico bem como a 

manutenção da oferta de bolsas de estudo para estudantes destes países.  

 A cooperação com a Colômbia foi promovida através da rede ILUMNO com vista ao estabelecimento de convénios 

específicos com um conjunto de universidades que partilham identidades e planos de desenvolvimento. Estas 

parcerias têm como finalidade o estabelecimento de cooperação para todos os programas ou atividades de 

desenvolvimento acadêmico ao nível do ensino, da investigação, do aconselhamento e do desenvolvimento de 

programas de extensão. Como principais ações destas parcerias destacaram-se: - Intercâmbio de professores e 

investigadores. - Desenvolvimento conjunto de projetos de investigação. - Realização de cursos, seminários, 

conferências e oficinas pedagógicas. - Gestão de publicações conjuntas.  

A cooperação com o Brasil foi desenvolvida através da mobilidade de professores e investigação conjunta com o 

GRUPO CAELIS e com FANESE (Sergipe, Aracaju, Brasil). Estão a ser desenvolvidas ações, “Estudar em 

Portugal”, que visam atração de estudantes brasileiros. 

Relativamente aos países Europeus o ISCE continuou a atuação na REDE EURODIR (constituída por instituições 
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dos seguintes países: Alemanha, Espanha, França, Hungria, Polónia, Roménia, Rússia e Suíça) através das 

seguintes ações: - Análise da possibilidade de elaboração de ciclos de estudo conjuntos nas áreas de 

especialidade das instituições da rede a serem submetidos para aprovação junto das instâncias próprias.  

Em resultado das parcerias estabelecidas e do alargamento do quadro de intervenção estratégica emergiu a 

necessidade de atualização do guia informativo do estudante internacional e, ainda, a definição e implementação 

de um conjunto de unidades curriculares cuja lecionação será feita em línguas estrangeiras. De referir que o ano 

letivo de 2018-2019 se caracteriza pelo maior incremento no estabelecimento da Bilateral Agreements no âmbito 

do ERASMUS +. 

Análise Swot 

Complementa-se este relatório com uma análise SWOT do ciclo de estudos focalizada nos resultados das 

avaliações realizadas pelo GAPQ, estudantes, docentes, coordenação e direção de departamento. 

Pontos fortes 

- Enquadramento dos objetivos do CE na história, missão e no projeto educativo do ISCE; 

- Formação de Mestres em Educação Social desde 2006, com avaliação positiva por parte da A3ES 

- Cooperações interinstitucionais nacionais e internacionais implementadas e reconhecidas; 

- Protocolo ativo com a Associação Profissional de Técnicos Superiores de Educação Social 

- Ciclo de estudos adaptado à realidade individual, familiar, laboral e social; 

- Estrutura de apoio institucional especializada em ensino b-learning para docentes e estudantes; 

- CI-ISCE com diferentes núcleos de investigação promotores de investigação científica 

- Nº crescente de publicações de artigos em revistas científicas nacionais e internacionais indexadas; 

- Docentes do ISCE integrados em I&D parceiras: incremento ao desenvolvimento científico dinâmico, 

através de projetos de investigação em parceria. 

- Departamento de Comunicação e Marketing dinâmico e com relação estreita aos diferentes 

departamentos técnico-científicos e à Associação de Estudantes do ISCE; 

- Relação com o exterior extremamente dinâmica estabelecida através de conteúdos multimédia e 

veiculada nos canais de comunicação institucionais (livechat’s, redes sociais, comunicação social e 
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imprensa, páginas web, etc.) 

- Melhoria do Sistema de Avaliação e Promoção da Qualidade 

- Corpo docente estável, com mérito científico e pedagógico reconhecidos, bem como inserções, 

experiências e competências diversificadas. 

- Diversidade de métodos pedagógicos e abordagens utilizados nas diferentes unidades curriculares; 

- Relação de proximidade professor-estudante, que facilita o processo de aprendizagem e a orientação no 

percurso formativo do/a estudante; 

- A articulação entre ensino e investigação, através do contacto direto dos estudantes com resultados da 

pesquisa produzida pelos investigadores que são docentes do curso. 

- Elevada assiduidade e interesse por parte dos estudantes; 

- O horário e a concentração das aulas em dois por semana permitem que estudantes que trabalhem 

possam frequentar as aulas. 

Pontos fracos 

- A inexistência de investigadores a tempo inteiro no CI-ISCE não permite que a produção científica de 

reconhecido mérito internacional seja apresentada com o ritmo desejado; 

- Fraca percentagem de docentes em mobilidade; 

- Reduzida participação do curso em redes internacionais da área da educação social; 

- Dinamização ainda aquém das potencialidades das parcerias/colaborações internacionais; 

- Dificuldade de captação dos estudantes da Licenciatura em Educação Social do ISCE para a continuidade 

dos estudos ao nível do Mestrado; 

- Fraca mobilidade internacional dos estudantes; 

- Percentagem de alunos estrangeiros ainda nula; 

- Fraco grau de inter-relação entre os estudantes e ex-estudantes do curso; 

- Fraca participação dos alunos de mestrado em ES no processo de Avaliação e Promoção da Qualidade; 
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Oportunidades 

- Aumento do reconhecimento do ISCE enquanto instituição de referência construtora de conhecimento no 

âmbito da ES a nível nacional e internacional; 

- Criação de novas unidades de investigação em parceria com IES nacionais e internacionais; 

- Potenciar as parcerias estabelecidas com os países europeus, da américa latina e de língua oficial 

portuguesa para o ingresso de novos alunos; 

- Oportunidade de diferentes públicos-alvo (nacionais e internacionais) acederem a especialistas de 

Educação Social; 

- Aprofundar o relacionamento dos docentes e alunos com realidades académicas diferenciadas. 

- Potenciar o GAPQ, motivando a comunidade educativa para aumentar a participação nos processos de 

tomada de decisão; 

- Procura crescente do grau de mestre nos jovens licenciados; 

- Crescente responsabilização das instituições publicas e privadas pelo domínio das duas áreas de 

intervenção do mestrado, potenciando as oportunidades de colocação profissional destes mestres; 

- Aumento da internacionalização de alunos do ISCE; 

- Oportunidade de atualizar o plano curricular de acordo com os processos de auscultação a estudantes e 

parceiros sociais. 

Constrangimentos 

- A falta de financiamento externo ao CI-ISCE dificulta o papel do centro enquanto um pilar fundamental na 

consolidação de um sistema de I&D moderno e competitivo e o acesso a publicação em algumas revistas 

de impacto; 

- A inexistência de investigadores a tempo inteiro constitui um constrangimento para aumentar a produção 

científica de reconhecido; 

- A situação socioeconómica fragiliza a dinamização de parcerias nacionais e internacionais: os baixos 

valores nas bolsas de mobilidade associados são um constrangimento importante; 

- A baixa dotação orçamental para o departamento de marketing e comunicação para investimentos em 

mercados de grande dimensão; 
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- As taxas da A3ES aos Pedidos de Auditoria de SIGQ constituem um enorme constrangimento financeiro; 

- Os constrangimentos financeiros dificultam o incremento da participação de docentes estrangeiros. 

- Mercado de trabalho educativo e social com remunerações baixas. 
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Conclusão 

Consumando-se o exercício de avaliação da qualidade a partir dos dados disponíveis no momento, o relatório 

afigura-se com validade, apresentando a possibilidade de retirar consequências dos dados recolhidos. Realça-se 

que as propostas de melhoria que foram avançadas no ano letivo anterior foram superadas, à exceção da 

mobilidade dos estudantes e das taxas de abandono ao fim da conclusão do primeiro ano de curso, atividades nas 

quais já se verifica algum progresso, mas que se encontram ainda em fase desenvolvimento. 

 

Odivelas, 12 de outubro de 2020 
 

A Direção do GAPQ 

 

(Dra. Rumilda Pessoa) 

 
A Direção do Departamento 

 

(Prof. Especialista Fernanda Carvalho) 

 
A Coordenação do Curso 

 
 
 

(Prof. Especialista Fernanda Carvalho) 

(Prof. Doutora Filipa Coelhoso) 
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