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1. Introdução
1.1 Âmbito
O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto (ISCAP), unidade orgânica do Instituto Politécnico do
Porto (IPP), está fortemente empenhado no desenvolvimento de uma cultura de qualidade e melhoria contínua e na
definição de um sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior.
A estratégia do ISCAP para a qualidade e melhoria contínua assenta numa ampla participação de todos os parceiros,
docentes e estudantes em particular, numa cultura de responsabilização e numa prática de monitorização dos
resultados e dos desempenhos.
O sistema interno de garantia da qualidade do ISCAP é, naturalmente, enquadrado pelas orientações das instituições
da União Europeia e pelo regime jurídico nacional vigente.
Os documentos fundamentais do sistema interno de garantia da qualidade do ISCAP são o Manual da Qualidade (MQ)
e o Plano da Qualidade (PQ).
O MQ contém a missão, visão e objetivos do ISCAP, assim como a declaração formal e pública da política para a
garantia da qualidade e melhoria contínua. Apresenta a estrutura orgânica da Escola e as competências,
responsabilidades e articulação dos diferentes serviços. Define e sistematiza os regulamentos e procedimentos, os
planos e documentos que asseguram a qualidade e melhoria contínua das práticas organizacionais.
O PQ desenvolve os planos das ações de melhoria que concretizam a estratégia do ISCAP para a garantia da
qualidade e melhoria contínua.

1.2 Estrutura deste manual
Este manual aborda e desenvolve os seguintes aspetos:
a)
b)
c)
d)
e)

Missão, visão e objetivos do ISCAP, tal como definidos nos seus Estatutos;
Declaração da política para a garantia da qualidade e melhoria contínua;
Estrutura orgânica da Escola: modelo organizativo, responsabilidades e competências dos serviços,
articulação e relacionamento;
Organização do sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua;
Sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua: plano da qualidade e melhoria contínua,
procedimentos para garantia da qualidade do ensino e aprendizagem, procedimentos para garantia da
qualidade da investigação científica, procedimentos para garantia da qualidade da internacionalização e da
colaboração interinstitucional e com a comunidade, procedimentos para garantia da qualidade das políticas
de gestão de recursos humanos e materiais e procedimentos para garantia da qualidade dos serviços de
apoio.
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1.3 Aprovação
A presente versão do MQ foi vista em reunião ordinária do Conselho de Administração, de 27 de dezembro de 2013.

1.4 Revisão
O MQ deverá, ordinariamente, ser objeto de uma revisão anual. Poderá, no entanto, haver revisões intercalares caso
seja necessário aprovar alterações suficientemente significativas e urgentes.
A revisão pode ser global ou de um capítulo específico. Qualquer alteração implica a emissão de nova versão do
manual.
Será mantido o registo das diferentes versões do manual. A versão inicial é identificada por MQ V1.0_2012. As
versões seguintes serão incrementadas conforme haja uma revisão global (MQ V2.0_2013) ou parcial (MQ
V1.1_2012).
As diferentes versões serão registadas no quadro seguinte:

Versão
MQ V1.0_2012

Data
2012.04.24

Resumo das alterações
Versão inicial

MQ V2.0_2014

2013.12.27

Revisão de 2013

Responsável
Elaborado por: GAMC
Aprovado por: Conselho
de Administração
Elaborado por: GAMC
Aprovado por: Conselho de
Administração

Quadro 1 - controlo de versões do MQ

1.5 Distribuição
O MQ está disponível, para consulta, no site institucional do ISCAP.
Existe apenas um original controlado do MQ, em formato eletrónico, sob responsabilidade do GAMC. Todas as cópias
em papel são consideradas cópias não controladas.
É responsabilidade do GAMC a atualização, publicação eletrónica e arquivo do MQ.
O histórico das versões do MQ será conservado em arquivo digital.

2

1.6 Referências
O presente manual é enquadrado pelas seguintes referências:
•
•
•
•
•
•
•

Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, 3rd Edition, 2009.
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), Helsínquia.
Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES) - Lei nº 62/2007, de 10 de Setembro.
Regime Jurídico da Avaliação do Ensino Superior (RJAES) - Lei nº 38/2007, de 16 de Agosto.
Decreto-lei nº 369/2007, de 5 de Novembro (institui a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior - A3ES).
Glossário da A3ES (http://www.a3es.pt/sites/default/files/Glossario_A3ES.pdf).
Auditoria dos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade nas Instituições de Ensino Superior, 2011.
Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES).
Manual
da
Qualidade
da
Universidade
do
Minho,
versão
1.0
(http://www.uminho.pt/docs/qualidade/2011/02/09/manual-da-qualidade-uminho-1-0-2010.pdf)

1.7 Definições
As definições relevantes para este manual são as que constam no glossário da A3ES.

1.8 Siglas
A3ES

Agência para a Avaliação e Acreditação do Ensino Superior

CI

Centro de Informática

CDI

Centro de Documentação e Informação

CE

Ciclo de Estudos

CEF

Ciclo de Estudos em Funcionamento

CEISCAP

Centro de Formação e Serviços ao Exterior

CICE

Centro de Formação em Comunicação e Educação

CP

Conselho Pedagógico

CTC

Conselho Técnico-científico

DGP

Divisão de Gestão de Pessoas

ECTS

European Credit Transfer and Accumulation System

ETI

Equivalente a Tempo Integral

GAIE

Gabinete de Apoio à Inovação em Educação

GAMC

Gabinete de Avaliação e Melhoria Contínua
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GAP

Gabinete de Apoio a Projetos

GASE

Gabinete de Ambiente e Simulação Empresarial

GCRP

Gabinete de Comunicação e Relações Públicas

GP

Gabinete do Património

GEE

Gabinete de Estágios e Empregabilidade

GEP

Gabinete de Estudos e Planeamento

GMD

Gabinete de Marketing Digital

GPEARI

Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (MEC)

GRI

Gabinete de Relações Internacionais

IES

Instituição de Ensino Superior

IPP

Instituto Politécnico do Porto

ISCAP

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto

LdE

Loja do Estudante

MQ

Manual da Qualidade

PQ

Plano da Qualidade

SAD

Secretariado de Apoio aos Docentes

SdC

Secção de Contabilidade

SEA

Serviços de Expediente e Arquivo

SIADAP

Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública

TES

Tesouraria

UC

Unidade Curricular
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2. Política Institucional para a Qualidade e
Melhoria Contínua
2.1 Missão, visão e objetivos
Nos estatutos do ISCAP estabelece-se que este "é uma escola de ensino superior politécnico que tem por missão
específica a formação, a investigação, a criação e difusão da cultura e do saber e a prestação de serviços na área das
ciências empresariais".
Esta missão, tendo em conta uma cultura de responsabilidade social, será realizada através do exercício das seguintes
competências:
a) A realização de ciclos de estudos conferentes dos graus académicos de licenciado e mestre, bem como de outros
cursos de formação pós-graduada, de cursos pós-secundários e outros, nos termos da lei, dos estatutos do IPP e dos
estatutos do ISCAP, emitindo os respetivos diplomas;
b) A realização de cursos de curta duração ou ações de formação profissional ou de atualização de conhecimentos,
emitindo os respetivos diplomas;
c) A realização de atividades de investigação e o apoio e participação em instituições científicas, envolvendo docentes
e estudantes;
d) A cooperação e o intercâmbio científico, técnico e cultural com outras instituições nacionais ou estrangeiras,
designadamente de ensino superior, podendo igualmente participar em projetos de cooperação nacional e
internacional;
e) A promoção e difusão da cultura e do saber;
f) A prestação de serviços à comunidade numa perspetiva de valorização recíproca, assentando essencialmente numa
estreita ligação com o tecido empresarial, visando a inserção dos diplomados no mundo do trabalho e o
desenvolvimento de projetos de investigação conjuntos;
g) A concessão de equivalências de graus e habilitações académicas;
h) A valorização e a creditação de competências adquiridas pelos estudantes ao longo da vida.

2.2 Política para a qualidade e melhoria contínua
O ISCAP assume um compromisso institucional claro com a qualidade e melhoria contínua em todas as atividades do
seu regular funcionamento e tem por desígnio o desenvolvimento de uma cultura que suporte tal compromisso em
toda a organização.
O ISCAP está empenhado em construir um sistema interno de garantia da qualidade, que contemple as vertentes de
ensino e aprendizagem, de investigação, de interação com a sociedade e de internacionalização e, ainda, as
orientações e políticas definidas pelos sistemas nacional e europeu de garantia da qualidade do ensino superior.
A estratégia institucional para a construção deste sistema de garantia da qualidade passa pela motivação e
envolvimento de toda a comunidade da Escola em todos os processos que dizem respeito à qualidade e melhoria
contínua.
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A política para a qualidade do ISCAP assenta na partilha consciente da sua missão, visão e objetivos da Escola,
traduzida num plano estratégico plurianual em sintonia com o plano estratégico do IPP e desdobrado em planos de
ação operacionais anuais. A partir destes planos anuais é elaborado o PQ, que inclui as ações de melhoria de toda a
Escola e define as estratégias e metodologias para o seu desenvolvimento, a sua calendarização, os adequados
indicadores e procedimentos de monitorização e acompanhamento e a responsabilidade dos diferentes órgãos de
gestão e serviços envolvidos.
A participação empenhada de toda a comunidade escolar na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e
avaliação do PQ é condição fundamental para a criação de uma cultura de qualidade e melhoria contínua no ISCAP.
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3. Estrutura orgânica do ISCAP
3.1 Modelo organizativo
O ISCAP organiza-se em órgãos de gestão, áreas científicas e serviços.
São órgãos de gestão do ISCAP:
a)
b)
c)
d)
e)

O Presidente;
O Conselho de Administração;
O Conselho Técnico-científico;
O Conselho Pedagógico;
O Conselho Consultivo.

O corpo docente encontra-se estruturado em áreas científicas, que são transversais a todos os ciclos de estudos
lecionados no ISCAP.
Os serviços são unidades de apoio técnico ou administrativo aos órgãos de gestão e são identificados pelos objetivos
que prosseguem e pelas funções que desempenham. Podem ser serviços administrativos ou serviços instrumentais ou
de apoio.
O organograma do ISCAP é representado na figura 1, em anexo.

3.2 Competências dos órgãos de gestão
Presidente
O Presidente é o órgão uninominal que superiormente dirige e representa o ISCAP.
Compete-lhe:
a)

Representar o ISCAP;

b)

Dirigir os serviços e aprovar os necessários regulamentos;

c)

Gerir, com eficiência e eficácia, os recursos humanos, físicos e materiais afetos à Escola, assegurando as
condições de bem-estar e o cumprimento da legislação em vigor;

d)

Decidir, no âmbito da Escola, a abertura de procedimentos concursais, a designação de júris e a
contratação de pessoal, a qualquer título, sem prejuízo do previsto na alínea g) do n.º 1 do artigo 27.º dos
Estatutos do IPP;

e)

Homologar a distribuição de serviço docente;

f)

Homologar os regimes de transição entre planos de estudos;

g)

Pronunciar-se sobre o regime de prescrições;

h)

Aprovar o calendário e horário das atividades letivas, ouvidos o Conselho Técnico-científico e o Conselho
Pedagógico;
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i)

Executar as deliberações dos Conselhos Técnico-científico e Pedagógico, quando vinculativas;

j)

Elaborar o plano de atividades e o orçamento, ouvida a Associação de Estudantes e, caso exista, a
Comissão de Trabalhadores, bem como o relatório de atividades e os documentos de prestação de contas;

k)

Nomear e exonerar os Vice-presidentes e conferir-lhes posse;

l)

Nomear e exonerar o Secretário e os dirigentes dos serviços da Escola e conferir-lhes posse;

m)

Nomear os Diretores de Curso, ouvidos o Conselho Técnico-científico e o Conselho Pedagógico, podendo
exonerá-los a todo o tempo;

n)

Exercer as funções que lhe sejam delegadas pelo Presidente do IPP;

o)

Propor ao Presidente do IPP os valores máximos de novas admissões e inscrições;

p)

Criar, participar ou incorporar, no âmbito da Escola, entidades subsidiárias de direito privado, nos termos
do artigo 5.º dos Estatutos do IPP;

q)

Instituir prémios escolares;

r)

Exercer as demais funções previstas na lei, nos Estatutos do IPP e nos Estatutos do ISCAP.

Vice-presidentes
O Presidente do ISCAP pode nomear livremente Vice-presidentes até um máximo de três. Os Vice-presidentes
exercem as funções que lhes sejam delegadas ou subdelegadas pelo Presidente ou pelo Conselho de
Administração.

Secretário
O ISCAP pode dispor de um Secretário nomeado e exonerado livremente pelo Presidente, escolhido entre pessoas
com saber e experiência na área da gestão.
O Secretário coadjuva o Presidente em matérias de ordem essencialmente administrativa ou financeira.
Ao Secretário compete, designadamente:

a)

Secretariar as reuniões do Conselho de Administração ou do Presidente com outros órgãos de gestão,
elaborando as respetivas atas e prestando-lhe o devido apoio técnico, bem assim como secretariar as
reuniões dos restantes órgãos quando os respetivos presidentes lho solicitarem;

b)

Informar todos os processos que hajam de ser despachados pelo Presidente ou pelos Vice-presidentes e
preparar informação dos processos que tenham de subir aos órgãos do IPP ou a outras instâncias
superiores;

c)

Coordenar a atividade dos serviços, sob direção do Presidente;
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d)

Dirigir a execução de todo o serviço administrativo, cumprindo e fazendo cumprir as determinações do
Presidente, dando-lhe conta de tudo o que se refere à vida da Escola e assegurando a regularidade do
expediente;

e)

Secretariar os atos académicos de cuja presidência esteja incumbido o Presidente;

f)

Assegurar o registo e o encaminhamento da correspondência, apresentando à assinatura do Presidente os
documentos que dela careçam;

g)

Assinar as certidões e diplomas passados pelos serviços competentes;

h)

Exercer as demais funções que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo Presidente.

Diretores de Curso
Cada ciclo de estudos do ISCAP (licenciatura, formação pós-graduada ou mestrado) deve ter um Diretor de Curso.
O Diretor de Curso é nomeado pelo Presidente do ISCAP, ouvidos o Conselho Técnico-científico e o Conselho
Pedagógico.
Ao Diretor de Curso compete:

a)

Coordenar o curso, visando um adequado funcionamento do mesmo;

b)

Detetar eventuais disfunções e propor atempadamente as medidas adequadas para as corrigir;

c)

Acompanhar o funcionamento do plano de estudos do curso, propondo aos órgãos competentes as
alterações que a prática vier a justificar;

d)

Apoiar e orientar os estudantes do curso e dar encaminhamento devido às questões por eles colocadas;

e)

Coordenar o processo de preparação das alterações curriculares a introduzir, visando adequar o plano de
estudos às alterações legais ou profissionais que o afetem, articular os programas e as normas de
avaliação das diferentes unidades curriculares e reforçar a interdisciplinaridade;

f)

Coordenar a elaboração do dossiê de curso, do qual deverão constar, obrigatoriamente, o plano de
estudos, os programas de todas as unidades curriculares, incluindo a bibliografia recomendada, as normas
de avaliação e a sua forma de aplicação a todas as unidades curriculares, bem como as normas de
funcionamento específicas do curso;

g)

Elaborar anualmente um relatório sobre o funcionamento do curso, ao qual são anexados relatórios das
unidades curriculares, a preparar pelos respetivos docentes responsáveis;

h)

Colaborar com a Comissão de Avaliação do ISCAP, a solicitação desta, na elaboração dos dossiês de
autoavaliação do curso respetivo.
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Conselho de Administração
O Conselho de Administração é composto pelo Presidente do ISCAP, que preside, pelos Vice-presidentes e pelo
Secretário.
Compete-lhe:
a)

Colaborar com o Presidente na elaboração do plano de atividades e do orçamento;

b)

Promover a arrecadação de receitas;

c)

Fixar o valor dos bens e serviços prestados, com exceção dos que sejam competência do IPP;

d)

Deliberar sobre as aquisições de bens e serviços indispensáveis ao funcionamento do ISCAP e promover
essas aquisições;

e)

Deliberar sobre a atribuição de subsídios ou outras comparticipações financeiras;

f)

Verificar a legalidade das despesas e autorizar a sua realização e pagamento;

g)

Colaborar com o Presidente na elaboração do relatório de atividades e dos documentos de prestação de
contas;

h)

Promover a organização e a permanente atualização do inventário e do cadastro dos bens móveis e
imóveis do IPP, afetos ao ISCAP;

i)

Proceder à verificação regular dos fundos em cofre e em depósito;

j)

Pronunciar-se, no âmbito da sua competência, sobre qualquer assunto que lhe seja apresentado pelo
Presidente.

Conselho Técnico-científico
O Conselho Técnico-científico é o órgão que define e superintende a política científica e técnica do ISCAP. É
constituído por vinte e cinco membros, docentes, eleitos de acordo com regulamento próprio.
Compete-lhe:
a)

Elaborar e aprovar o seu regimento;

b)

Apreciar o plano de atividades científicas e de ensino da Escola;

c)

Pronunciar-se sobre a criação, transformação, cisão, fusão ou extinção de Escolas do IPP;

d)

Deliberar sobre a distribuição de serviço docente, a homologar pelo Presidente do ISCAP;

e)

Pronunciar-se sobre a criação, suspensão ou extinção de ciclos de estudos;

f)

Aprovar os planos de estudos dos ciclos de estudos ministrados, ouvida a Associação de Estudantes;

g)

Aprovar os regimes de transição entre planos de estudos, ouvido o Conselho Pedagógico, a homologar
pelo Presidente do ISCAP;
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h)

Aprovar os regimes de precedências;

i)

Deliberar sobre equivalências e reconhecimento de graus, diplomas, cursos e componentes de cursos e
sobre a creditação de competências adquiridas;

j)

Propor ou pronunciar-se sobre a concessão de títulos ou distinções honoríficas;

k)

Propor ou pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares;

l)

Propor ou pronunciar-se sobre a realização de acordos e parcerias internacionais;

m)

Propor a composição de júris de provas e de concursos académicos;

n)

Praticar os outros atos previstos na lei relativos à carreira docente e de investigação e ao recrutamento de
pessoal docente e de investigação;

o)

Aprovar as normas e os regulamentos internos aplicáveis ao recrutamento, promoção e renovação de
contratos do pessoal docente, tendo em atenção as normas legais em vigor e os critérios gerais definidos
para o IPP, quando existam;

p)

Definir as áreas científicas, a sua competência, assim como o processo de eleição e duração do mandato
do respetivo coordenador;

q)

Pronunciar-se sobre a nomeação dos Diretores de Curso, a solicitação do Presidente do ISCAP;

r)

Exercer as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei.

Conselho Pedagógico
O Conselho Pedagógico é o órgão que define e superintende a política pedagógica do ISCAP. É constituído por vinte e
quatro membros, eleitos de acordo com regulamento próprio, representativos do corpo docente e discente, em
paridade.
Compete-lhe:
a)

Elaborar e aprovar o seu regimento;

b)

Pronunciar-se sobre as orientações pedagógicas e os métodos de ensino e de avaliação;

c)

Promover a realização de inquéritos regulares ao desempenho pedagógico da Escola e a sua análise e
divulgação;

d)

Promover a realização da avaliação do desempenho pedagógico dos docentes, por estes e pelos
estudantes, e a sua análise e divulgação;

e)

Apreciar as queixas relativas a falhas pedagógicas e propor as providências necessárias;

f)

Aprovar o regulamento de avaliação do aproveitamento dos estudantes;

g)

Pronunciar-se sobre o regime de prescrições;
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h)

Pronunciar-se sobre a criação de ciclos de estudos e sobre os respetivos planos;

i)

Pronunciar-se sobre os regimes de transição entre planos de estudo;

j)

Pronunciar-se sobre a instituição de prémios escolares;

k)

Pronunciar-se sobre o calendário letivo e os mapas de exames;

l)

Pronunciar-se sobre a nomeação dos Diretores de Curso, a solicitação do Presidente da Escola;

m)

Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela lei e pelos Estatutos do ISCAP.

Conselho Consultivo
Compete ao Conselho Consultivo emitir parecer sobre as matérias para cuja apreciação for solicitado e, em
particular, sobre as seguintes:

a)

O plano de atividades do ISCAP;

b)

A pertinência e o mérito dos cursos existentes;

c)

Os projetos de criação de novos cursos conferentes de grau;

d)

A organização dos planos de estudos;

e)

A fixação do número de novas matrículas de cada curso;

f)

A realização, no ISCAP, de cursos de especialização, pós-graduação, e de atualização;

g)

A simbologia própria do ISCAP.

3.3 Áreas científicas
O corpo docente do ISCAP está organizado em áreas científicas transversais a todos os ciclos de estudos.
A competência das áreas científicas e do respetivo coordenador estão definidas em regulamento próprio, aprovado
em reunião do CTC.

3.4 Serviços
Os serviços são unidades de apoio logístico, técnico e administrativo aos órgãos de gestão do ISCAP.
O âmbito de competências dos serviços do ISCAP é apresentado de forma sintética no quadro 3.1, em anexo.
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4. Organização do sistema de garantia da
qualidade e melhoria contínua
O sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua tem como âmbito geral toda a atividade desenvolvida no
ISCAP e é definido por dois documentos fundamentais: o PQ e o presente MQ.
O plano da qualidade e melhoria contínua é balizado e enquadrado pelos planos estratégicos do ISCAP e do IPP.
Constitui um exercício da afirmação do esforço pela melhoria contínua no ISCAP, é um referencial para a garantia
da qualidade da sua atividade interna e desenvolve-se em torno da missão da Escola, nomeadamente nos vetores
de oferta educativa, investigação, interação com a sociedade envolvente e internacionalização.
O sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua tem por objetivo promover uma cultura de qualidade e
melhoria contínua no ISCAP, definindo e documentando a estratégia e a política para a qualidade, a organização
do sistema, os processos de monitorização do seu desempenho e a responsabilidade e forma de participação dos
diferentes intervenientes.
A coordenação superior do sistema interno de garantia da qualidade é assegurada pelos órgãos da Escola:
Presidente, Conselho Técnico-científico e Conselho Pedagógico, ouvindo sempre que adequado o Conselho
Consultivo.
O GAMC é uma estrutura de apoio logístico e operacional ao sistema de garantia da qualidade e melhoria
contínua. Compete-lhe, nomeadamente:

a)

Fomentar uma maior interação com os utentes do ISCAP, em particular com os estudantes, no sentido da
excelência dos serviços prestados;

b)

Acrescentar valor pela inovação e qualidade, através de boas práticas de gestão e da utilização de
suportes tecnológicos adequados;

c)

Criar, desenvolver e divulgar indicadores de qualidade destinados a medir a eficiência e a eficácia dos
sistemas de gestão;

d)

Elaborar estudos e pareceres dirigidos à melhoria contínua;

e)

Promover a qualidade através do acompanhamento de processos que visem a melhoria contínua;

f)

Apoiar os procedimentos associados à avaliação e acreditação, bem como preparar e difundir a
correspondente informação;

g)

Aplicar inquéritos no ISCAP, bem como o seu posterior processamento e análise;

h)

Propor, conceber, desenvolver, adaptar e implementar projetos inovadores.

As funções e responsabilidades dos órgãos de gestão na implementação e acompanhamento do sistema de
garantia da qualidade e melhoria contínua estão apresentadas no quadro 4.1, em anexo.
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A política da qualidade do ISCAP atribui grande importância à participação dos parceiros internos e externos no
processo de garantia da qualidade e melhoria contínua. O modo de participação dos diferentes parceiros
intervenientes é apresentado no quadro 6.1, em anexo.
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5. Metodologias de garantia da qualidade e
melhoria contínua
5.1 Plano da qualidade e melhoria contínua
O PQ constitui o elemento central da política para a qualidade e melhoria contínua do ISCAP.
O PQ fixa os objetivos operacionais e estratégicos e as ações de melhoria de toda a Escola, desde os órgãos de gestão
aos serviços de apoio.
O acompanhamento e controlo das ações de melhoria incluídas no PQ é da responsabilidade das entidades indicadas
em cada ação e pressupõe a identificação e o apuramento dos indicadores de monitorização também definidos no PQ.
O PQ resulta das ações incluídas pelos diferentes órgãos e serviços no plano de atividades e orçamento do IPP,
elaborado anualmente.
Cada órgão ou serviço fará um relatório anual de análise do grau de realização das ações e objetivos incluídos no
plano de atividades, onde apresentará os resultados produzidos, os desvios verificados, as ações corretivas a
desenvolver e as ações de melhoria a incluir em planos futuros.
O GAMC, com base nos relatórios apresentados pelos vários órgãos e serviços, elaborará um relatório síntese de toda
a Escola, onde constará o painel de indicadores de garantia da qualidade definidos e o conjunto de recomendações
para a melhoria contínua.
Este relatório síntese será analisado e aprovado pelo Presidente do ISCAP.

5.2 Procedimentos para a garantia da qualidade do ensino e
aprendizagem
A organização e o planeamento do processo de ensino e aprendizagem no Ensino Superior assentam na Unidade
Curricular (UC) que constitui, assim, o ponto de partida para a monitorização do funcionamento das atividades de
ensino, face aos objetivos definidos nos planos curriculares dos Ciclos de Estudos (CE). Esta monitorização das
atividades de ensino tem como objetivo promover o aperfeiçoamento e melhoria dos processos de ensino, da
avaliação dos estudantes e do seu envolvimento nos processos de aprendizagem.
A monitorização das atividades de ensino e a consequente análise qualitativa desenvolvem-se em sucessivos níveis de
intervenção: a UC, o CE e, em última instância, a própria Escola. A base para a garantia da qualidade e de melhoria
contínua em cada um dos níveis de intervenção é o respetivo relatório anual de autoavaliação, que deverá ser
elaborado de acordo com os termos especificados.
A responsabilidade pela coordenação do processo de garantia da qualidade do ensino e aprendizagem ao nível da UC
é do professor responsável pela sua regência; ao nível do CE é do respetivo Diretor; e, ao nível da Escola, do Conselho
Pedagógico (CP).
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Figura 1 – Níveis de responsabilidade da avaliação

O GAMC terá como tarefa assegurar o apoio técnico e operacional de acordo com o previsto nas suas competências. O
sistema de informação da Escola será a fonte principal da informação necessária para um eficiente desenvolvimento
do processo de garantia da qualidade.

5.3 Avaliação da UC
A avaliação de cada UC é da competência do professor responsável pela mesma, que deverá elaborar no final de cada
ano letivo um relatório de autoavaliação.
O relatório de autoavaliação da UC deverá incluir:
•
•
•

o dossiê da UC;
resultados do aproveitamento escolar;
uma descrição e uma reflexão crítica acerca do funcionamento da UC.

O dossiê da UC, cujo modelo é idêntico ao definido pela A3ES, deverá ser introduzido, em português e inglês, no
sistema de informação da Escola (ISCAP ONLINE, Secretaria) de acordo com os prazos estabelecidos (ver quadro 7.1).
O dossiê da UC e os resultados do aproveitamento escolar deverão ser fornecidos pelo sistema de informação ISCAP
ONLINE, Secretaria.
A descrição e reflexão crítica acerca do funcionamento da UC deverá apresentar e avaliar:
•
•
•
•
•

as condições de funcionamento da UC;
o grau de cumprimento de objetivos;
a aplicação e cumprimento dos planos de melhoria da avaliação anterior;
os pontos fortes e pontos fracos;
sugestões de melhoria.

Sempre que possível deverão ser, também, incluídos os resultados dos inquéritos realizados no âmbito da avaliação
do ensino e aprendizagem da UC.
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5.4 Avaliação do CE
Com base nos relatórios das UCs e de outros indicadores previstos no PQ o Diretor de cada CE deverá, de acordo com
os prazos estabelecido (ver quadro 7.1), elaborar um relatório de autoavaliação.
Este relatório, baseado no modelo de auto-avaliação da A3ES, deverá refletir, crítica e prospetivamente, sobre a
qualidade pedagógica e os resultados do CE.
Este relatório será enviado ao CP para apreciação e emissão de parecer, no qual poderão ser sugeridas propostas de
melhoria.
O relatório do CE e o respetivo parecer do CP deverão ser enviados para o CTC e para o Presidente, para apreciação.

5.5 Avaliação da Escola
Com base nos relatórios de avaliação dos vários CE, o CP elaborará um relatório síntese da qualidade do ensino
ministrado na Escola, da adequação da sua oferta formativa, dos principais pontos fortes e pontos fracos e do balanço
dos resultados obtidos.
Este relatório deverá apontar propostas de melhoria, propor um plano global de atuação e, posteriormente, ser
enviado ao CTC e ao Presidente.
O CTC deverá apreciar este relatório síntese e pronunciar-se sobre os aspetos que considere relevantes, no âmbito da
sua esfera de competências.
O Presidente integrará no relatório anual da Escola e nos planos estratégicos futuros os aspetos e recomendações que
considere relevantes neste relatório.

5.6 Avaliação Externa dos CE
A avaliação externa dos CE será feita de acordo com a legislação e regulamentação específica em vigor e de acordo
com o planeamento definido pela entidade competente.
O GAMC, no âmbito das competências atribuídas, prestará o necessário apoio técnico e operacional às comissões de
autoavaliação que vierem a ser constituídas.

5.7 Procedimentos para garantia da qualidade da investigação
científica
Os procedimentos a instaurar para a garantia da qualidade de investigação no ISCAP implicam o alinhamento de
todos os sujeitos intervenientes neste processo, para que seja possível um desenvolvimento sustentável e progressivo
no que se refere à qualidade da investigação.
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No sentido de permitir uma aferição mais rápida e eficiente dos níveis de produção científica da Escola, devem ser
aplicados um conjunto de ações, descritos no PQ, que operacionalizem a estratégia associada à investigação.
As ações desenvolvidas serão aplicadas de forma individual a todos os investigadores, assim como a projetos de
âmbito internacional em que a Escola esteja envolvida. Assim, cada investigador atualizará, de forma sistemática, na
base de dados on-line, todas as atividades do foro científico desenvolvidas (comunicações, publicações, participação
em eventos de cariz científico, participação em projetos internacionais, etc.). Na mesma linha, serão elaborados
relatórios de atividade científica dos projetos internacionais cuja coordenação seja da responsabilidade do ISCAP.
O professor responsável pela coordenação de cada área científica providenciará a elaboração de um relatório anual,
incluindo os indicadores de desempenho previstos no PQ da produção científica.
O CTC deverá analisar e discutir os relatórios de cada área científica produzindo um relatório síntese de apreciação da
qualidade e da adequação da investigação realizada, que incluirá:
•
•
•
•

uma apreciação da qualidade da investigação;
o grau de adequação dos resultados obtidos aos objetivos do PQ;
os principais pontos fortes e fracos da investigação na Escola;
recomendações de melhoria.

5.8 Procedimentos para garantia da qualidade da
internacionalização e da colaboração interinstitucional e
com a comunidade
As unidades (órgãos de gestão, diretores de curso e serviços) com intervenção no relacionamento com a comunidade
incluirão nos seus relatórios anuais o balanço da realização dos objetivos previamente definidos nos planos de
atividades e os indicadores previstos no PQ.
O relatório anual elaborado pelo Gabinete de Relações Internacionais (GRI) analisará o trabalho realizado durante o
ano em termos de internacionalização do ensino e da investigação e em termos de mobilidade de estudantes,
docentes e pessoal não docente.
Tal relatório analisará o grau de prossecução dos objetivos e metas definidos e incluirá os indicadores previstos no PQ
na vertente da internacionalização.

5.9 Procedimentos para a garantia da qualidade das políticas de
gestão dos recursos humanos e materiais
Os relatórios anuais dos órgãos e serviços incluirão a análise do nível de realização dos objetivos em termos de gestão
de recursos humanos e materiais previamente definidos.
Os relatórios analisarão os recursos atribuídos, nomeadamente ao ensino e investigação, o investimento em
instalações e equipamento e as ações de racionalização da utilização de recursos incluídas no PQ, que serão
monitorizadas através dos indicadores convenientemente previstos.
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5.10 Procedimentos para a garantia da qualidade dos serviços
de apoio
Os planos anuais de cada serviço, articulados com os planos operacionais e estratégicos do ISCAP e do IPP, são uma
base para a elaboração do PQ.
Os relatórios anuais dos serviços analisarão o grau de realização desses planos e formularão propostas de melhoria.
Os indicadores de desempenho previstos no MQ, os resultados dos inquéritos de satisfação (quadro 5.1, em anexo)
realizados anualmente e os resultados da aplicação do SIADAP completarão os procedimentos de garantia da
qualidade dos serviços de apoio.
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6. Participação dos parceiros no sistema de
garantia da qualidade e melhoria contínua
A participação dos diversos parceiros, internos e externos, nos processos de planeamento e desenvolvimento das
atividades e no desenvolvimento de uma cultura de qualidade e melhoria contínua é um dos eixos fundamentais do
sistema da qualidade do ISCAP.
As formas de envolvimento são diversas. Destacam-se a participação nos órgãos de gestão (Conselho Pedagógico e
Consultivo), a resposta regular a diferentes inquéritos e a auscultação e colaboração regular dos seus órgãos
representativos. A participação dos vários parceiros é caracterizada no quadro 6.1, em anexo.
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7. Processamento da informação
Um eficiente sistema interno de garantia da qualidade assenta numa eficiente recolha, processamento e distribuição
da informação. O sistema de informação do ISCAP deve apoiar e ao mesmo tempo garantir o correto funcionamento
do sistema da qualidade.
A avaliação da vertente ensino/aprendizagem tem como principais fontes de informação:
•
•
•
•

os dados relativos à organização, funcionamento e resultados de cada UC, organizados no respetivo dossiê,
que deverão estar disponíveis no sistema de informação;
os resultados dos inquéritos aos estudantes e docentes sobre o funcionamento da Escola;
os resultados dos inquéritos sobre empregabilidade;
os dossiês de autoavaliação e avaliação externa dos ciclos de estudos.

As responsabilidades e prazos para o fornecimento destes elementos de informação constam do quadro 7.1, em
anexo.
Os relatórios de autoavaliação dos serviços do ISCAP deverão incluir resultados de inquéritos de satisfação dos
respetivos utilizadores. O mapa deste tipo de inquéritos já em funcionamento no ISCAP consta do quadro 5.1, em
anexo.
O GAMC deverá providenciar um sistema de indicadores de garantia de qualidade. A composição deste sistema de
indicadores é indicada no quadro 7.2, em anexo.
O âmbito e a forma de divulgação da informação relativa ao sistema interno de garantia da qualidade deverão ser
ajustados a cada situação. Os resultados dos processos de avaliação externa deverão ter uma ampla divulgação a
toda a comunidade escolar.
As recomendações para a garantia da qualidade do ensino superior apontam para a publicação de informação
atualizada sobre a oferta formativa e respetivos programas. Assim, o ISCAP manterá no seu sítio oficial na Internet
informação atualizada sobre, nomeadamente: oferta formativa disponível, condições de acesso, planos de estudos,
empregabilidade, metodologias de ensino e avaliação e oportunidades de mobilidade.
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8. Anexos
Lista de quadros em anexo:

Figura 2 - Organograma do ISCAP
Quadro 3.1 - Âmbito de competências dos serviços do ISCAP
Quadro 4.1 - Responsabilidades dos órgãos de gestão no sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua
Quadro 5.1 - Inquéritos de satisfação aos utilizadores dos serviços de apoio
Quadro 6.1 - Participação dos parceiros no sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua
Quadro 7.1 - Responsabilidades e prazos para o fornecimento de informação
Quadro 7.2 - Indicadores de qualidade e melhoria contínua
Quadro 8.1 - Regulamentos relativos ao processo de ensino / aprendizagem
Quadro 8.2 - Outros regulamentos
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Figura 2 - Organograma do ISCAP

Quadro 3.1 - Âmbito de competências dos serviços do ISCAP
Serviço
Serviços administrativos
Divisão de Gestão de Pessoas

Sigla
DGP

Loja do Estudante

LdE

Secção de Contabilidade

SdC

Tesouraria

TES

Centro de Informática
Gabinete do Património

CI
GP

Secretariado de Apoio aos
SAD
Docentes
Serviços Auxiliares
SA
Serviços de Expediente e
SEA
Arquivo
Serviços instrumentais ou de apoio
Centro de Documentação e
CDI
Informação
Gabinete de Ambiente e
GASE
Simulação Empresarial
Centro de Formação e
CEISCAP
Serviços ao Exterior
Gabinete Alumni
Rede dos
Antigos
Alunos
Gabinete de Apoio à Inovação GAIE
em Educação
Gabinete de Avaliação e
Melhoria Contínua

GAMC

Gabinete de Apoio a Projetos

GAP

Gabinete de Comunicação e
Relações Públicas

GCRP

Âmbito de competências
Gestão de processos e dados de pessoal; modificação, suspensão e extinção de
relações jurídicas de emprego.
Organização, informação e certificação de todas as matérias relativas aos ciclos
de estudos, graus e demais procedimentos administrativos inerentes ao processo
educativo.
Elaboração, manutenção e atualização dos registos contabilísticos respeitantes à
contabilidade geral, analítica e orçamental.
Arrecadação das receitas, execução dos pagamentos e controlo dos fundos de
maneio.
Instalação, manutenção e desenvolvimento de sistemas informáticos.
Administração do imobilizado, do aprovisionamento, do economato e do serviço
de manutenção.
Gestão do processo de lançamento de notas e elaboração de pautas e termos.
Apoio aos órgãos e serviços.
Organização, manutenção e permanente atualização do arquivo do expediente.

Recolha, tratamento técnico, difusão e arquivo de documentação científica,
técnica, pedagógica e administrativa.
Suporte às atividades letivas e extra letivas desenvolvidas no âmbito das
unidades curriculares de Contabilidade e Projeto de Simulação Empresarial.
Prestação de serviços ao exterior e realização de ações de formação.
Reforçar o contacto com os diplomados/antigos estudantes do ISCAP e destes
entre si; dinamizar atividades orientadas para os antigos estudantes.
Promoção, desenvolvimento e formação nas áreas da comunicação, linguagens,
e educação.
O GAIE presta igualmente apoio nos domínios do audiovisual e multimédia.
Dinamização dos Sistemas de Gestão e de Avaliação, identificação de
necessidades e oportunidades de melhoria contínua e dinamização da sua
concretização; promoção da qualidade através do acompanhamento de processos
que visem a melhoria contínua.
Identificação de oportunidades associadas a projetos financiados por
organizações nacionais ou internacionais, criação das parcerias necessárias e
acompanhamento administrativo e financeiro.
Gestão dos processos de comunicação e imagem institucional.
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Gabinete de Estágios e
Empregabilidade
Gabinete de Estudos e
Planeamento
Gabinete de Marketing
Digital
Gabinete de Relações
Internacionais

GEE
GEP
GMD
GRI

Apoiar a realização de estágios dos alunos e promover a inserção profissional dos
diplomados do ISCAP
Elaboração de estudos nas áreas do planeamento, organização, direção e
controlo.
Desenvolvimento e promoção da investigação e da prestação de serviços na área
do Marketing.
Acompanhamento e apoio operacional ao desenvolvimento de iniciativas de
internacionalização do ensino, cooperação e mobilidade académica.
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Quadro 4.1 - Responsabilidades dos órgãos de gestão no sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua
Órgão
Presidente
Conselho Técnicocientífico
Conselho
Pedagógico
Conselho de
Administração
Conselho
Consultivo
Diretor de Curso
Coordenador de
área científica

Responsabilidade
Coordenar superiormente o sistema interno de garantia da qualidade.
Pronunciar-se sobre os relatórios de autoavaliação dos ciclos de estudos;
Pronunciar-se sobre o relatório síntese da qualidade do ensino ministrado; Elaborar o relatório
síntese da qualidade da investigação científica realizada.
Coordenar o processo de garantia da qualidade do ensino e aprendizagem ao nível da Escola;
Elaborar o relatório síntese da qualidade do ensino ministrado na Escola.
Aprovar o MQ bem como as suas revisões;
Aprovar o PQ.
Pronunciar-se sobre o PQ.
Elaborar o relatório de autoavaliação do ciclo de estudos;
Coordenar os processos de avaliação externa dos ciclos de estudos.
Elaborar o relatório de produção científica da área respetiva.
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Quadro 5.1 - Inquéritos de satisfação aos utilizadores dos Serviços/Unidades de Apoio do ISCAP

Público-Alvo
Objetivo
Metodologia
Responsável
Periodicidade
Serviços/Unidades
aferidas

Descrição
Docentes, Estudantes e Funcionários do ISCAP
Aferir o nível de satisfação de docentes, estudantes e funcionários relativamente aos serviços
prestados
Inquérito eletrónico anónimo, divulgado por email e disponível na secretaria on-line.
Resposta voluntária.
Presidência do ISCAP em colaboração com o GAMC
Anual
Todos os Serviços e Unidades de Apoio
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Quadro 6.1 - Participação dos parceiros no sistema de garantia da qualidade e melhoria contínua

Parceiro

Participação em órgãos com
responsabilidade no sistema

Docentes

Presidente ;
Conselho Técnico-científico;
Conselho Pedagógico.

Estudantes

Conselho Pedagógico.

Participação em processos de
garantia da qualidade
Elaboração dos dossiês de UC;
Elaboração do relatório de
produção científica;
Elaboração dos relatórios de
autoavaliação;
Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.
Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.

Trabalhadores não
docentes

Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.

Graduados

Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.

Empresas / empregadores

Conselho Consultivo.

Inquéritos de
satisfação dos
serviços.

Inquéritos
pedagógicos;
Inquéritos de
satisfação dos
serviços.
Inquéritos de
satisfação dos
serviços.
Inquérito sobre
empregabilidad
e

Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.

Clientes de serviços

Entidades externas

Resposta a
inquéritos

Inquéritos de
satisfação dos
serviços
Conselho Consultivo.

Comissões de Autoavaliação de
ciclos de estudos.
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Quadro 7.1 - Responsabilidades e prazos para o fornecimento de informação

Item de informação

Responsáveis

Prazo

Plano da Qualidade (PQ)

GAMC

Dezembro

Relatório anual do grau de realização das
ações incluídas em PQ

Órgãos e serviços

Dezembro

Relatório síntese anual do grau de
realização do PQ

GAMC

Janeiro

Dossiê de UC

Docente responsável

Relatório de UC

Docente responsável

Outubro (1º S)
Março (2º S)
Outubro

Relatório de CE

Diretor de curso

Novembro

Relatório síntese da qualidade do ensino

Conselho Pedagógico

Dezembro

Relatório anual de produção científica de
área científica

Coordenador de área científica

Janeiro

Relatório síntese de produção científica

Conselho Técnico-científico

Fevereiro
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Quadro 7.2 - Indicadores de qualidade e melhoria contínua
Domínio
Indicador
Ensino e aprendizagem
Procura
Candidatos / vagas

Estudantes

Descrição
Nº de candidatos a cada ciclo de estudos / nº de vagas a concurso (por fase de colocação)

Candidatos em 1ª opção / vagas

Nº de candidatos em 1ª opção a cada ciclo de estudos / nº de vagas a concurso (por fase de
colocação)

Colocados / vagas

Nº de colocados em cada ciclo de estudos / nº de vagas a concurso (todas as fases)

Colocados em 1ª opção / vagas

Nº de colocados em 1ª opção em cada ciclo de estudos / nº de vagas a concurso (todas as
fases)

Classificações de ingresso

Classificação mínima e média de ingresso em cada ciclo de estudos

Inscritos

Nº de estudantes inscritos por ano e por ciclo de estudos

Distribuição por sexo

Distribuição percentual de estudantes inscritos / sexo, por ciclo de estudos e ano

Distribuição por região de origem

Distribuição percentual por região, por ciclo de estudos

Distribuição por faixa etária

Distribuição percentual por faixa etária, por ciclo de estudos

Estudantes-trabalhadores

Percentagem de estudantes-trabalhadores, em cada ciclo de estudos

Candidatos a bolseiros

Percentagem de estudantes candidatos a bolseiros, em cada ciclo de estudos

Em tempo parcial

Percentagem de estudantes em tempo parcial, em cada ciclo de estudos

Deslocados da residência permanente

Percentagem de estudantes deslocados da residência permanente, em cada ciclo de estudos

Escolaridade dos pais

Distribuição do nível médio da escolaridade completa dos pais, por ciclo de estudos

Situação profissional dos pais

Distribuição da situação profissional dos pais, por ciclo de estudos

Responsável
LdE

LdE
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Eficiência formativa

Empregabilidade

Taxa de sucesso escolar

Percentagem de estudantes que transitam de ano, por ciclo de estudos e ano curricular

Taxa de abandono

Percentagem de estudantes que abandonam, por ciclo de estudos e ano curricular

Tempo médio de conclusão do curso

Nº médio de anos para obtenção do grau, por ciclo de estudos

Distribuição por tempo de conclusão

Distribuição percentual de estudantes que concluíram o curso em n, n+1, n+2 e superior (n - nº
de anos curriculares do ciclo de estudos)

Taxa de empregabilidade

Percentagem de graduados que obtiveram emprego até um ano após a conclusão do curso, por
ciclo de estudos

Correlação formação - emprego

Percentagem de graduados empregados em setores de atividade relacionados com o curso, por
ciclo de estudos

LdE

GAMC

Percentagem de graduados empregados em setores de atividade não relacionados com o
curso, por ciclo de estudos

Investigação
Publicações

Graduados desempregados

Nº total de graduados registados no IEFP, por ciclo de estudos

Publicações

Nº de publicações do corpo docente em revistas internacionais com revisão por pares, na área
do ciclo de estudos

CTC

Nº de publicações nas bases de dados Thomson Reuters, por área científica
Citações

Nº de citações nas bases de dados Thomson Reuters, por área científica
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Internacionalização
Internacionalização

Relações institucionais internacionais

Nº de relações institucionais com escolas e organismos internacionais (acordos, associações,
protocolos, etc)

GRI

Projectos de ensino internacionais

Nº de duplos diplomas, diplomas conjuntos, projetos de desenvolvimento de currículo, etc

GRI

Projectos de I&D internacionais

Nº de projectos de I&D internacionais

Estudantes estrangeiros

Nº de estudantes estrangeiros por ciclo de estudos; % de estudantes estrangeiros por ciclo de
estudos

GAP

Mobilidade de estudantes

Nº de estudantes em mobilidade académica no estrangeiro; nº de estudantes em mobilidade
profissional (estágio) no estrangeiro; nº de estudantes estrangeiros em mobilidade académica
no ISCAP; nº de estudantes estrangeiros em mobilidade profissional no ISCAP

Mobilidade de docentes (missão de ensino)

Nº de docentes em mobilidade no estrangeiro, em missão de ensino; nº de docentes
estrangeiros em mobilidade no ISCAP, em missão de ensino

Mobilidade de docentes e pessoal não
docente (formação)

Nº de docentes e pessoal não docente em mobilidade no estrangeiro, em formação; nº de
docentes estrangeiros em mobilidade no ISCAP, em formação

Internacionalização do currículo

Nº de Unidades Curriculares lecionadas em inglês; nº de estudantes estrangeiros por unidade
curricular lecionada em inglês; nº de estudantes que frequentam unidades curriculares
lecionadas em inglês

LdE

GRI

GRI

GRI

GRI
Interação com a sociedade
Interação com a
Relações institucionais nacionais
sociedade

Nº de relações institucionais com escolas e organismos nacionais (acordos, protocolos,
associações, consórcios, etc)

Presidente

Prestação de serviços

Nº de serviços especializados prestados ao exterior;

CEISCAP

Ações de formação

Nº de ações de formação realizadas; nº de formandos;

CEISCAP

Conferências e seminários

Nº de conferências, seminários e outras realizações de interesse para a comunidade

GCRP

Ação cultural

Nº de eventos de caráter cultural, artístico ou social abertos à comunidade

GCRP
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Recursos humanos
Pessoal docente

Pessoal não docente

Docentes doutorados

Nº (ETI) de docentes doutorados por área científica; % (ETI) de doutorados, por área científica,
por ciclo de estudos e total

Docentes Especialistas

Nº (ETI) de docentes especialistas por área científica; % (ETI) de especialistas, por área
científica, por ciclo de estudos e total

Qualificação de docentes

Nº (ETI) de docentes que, nos próximos dois anos, possam obter o grau de Doutor ou título de
Especialista, por área científica, por ciclo de estudos e total

Docentes com o grau de Mestre

% (ETI) de docentes com o grau de mestre por área científica, por ciclo de estudos e total

Absentismo

Nº e % de horas letivas não realizadas, por área científica; taxa de absentismo

Estudantes / docente

Rácios estudante / docente (ETI), estudante / doutorado (ETI) e estudante / doutorado (ETI) +
especialista (ETI) por ciclo de estudos e total

Formação académica

% de pessoal não docente com formação superior

Pessoal não docente / docente

Rácio de pessoal não docente / docente (ETI)

Absentismo

Taxa de absentismo

Estudantes / pessoal não docente

Rácio de estudante / pessoal não docente

Recursos materiais e financeiros
Recursos físicos
Área útil

DGP

DGP

Área útil total; rácio de área académica (m2/aluno)

GdP

Equipamento informático

Total de computadores disponíveis; rácio computador/trabalhador (docente e não docente);
rácio computador/aluno

GdP

Acervo documental

Nº de livros, revistas e outras fontes documentais disponíveis fisicamente ou on-line

CDI

Acessibilidade TIC

% de área com acesso wireless à Internet; % de docentes, não docentes e estudantes com
acesso Internet

CdI
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Recursos financeiros

Sistema da Qualidade
Avaliação e acreditação
Melhoria contínua

Fontes de financiamento

Valor da receita e sua percentagem por fonte de financiamento

Estrutura do orçamento de despesa

Valor da despesa e sua discriminação por grandes rubricas (investimento, pessoal,
funcionamento corrente, ...)

Rácios de custos

Custo / aluno

Autoavaliação de Ciclos de Estudos em
Funcionamento (CEF)
Ações de melhoria

Nº de processos de autoavaliação de CEF; Nº de autoavaliações com resultado positivo

GAMC

Nº de ações de melhoria propostas e iniciadas; nº de ações de melhoria concluídas

GAMC

Nº de pedidos de informação; tempo médio de resposta

DGP

Nº de estudantes atendidos; média diária de estudantes atendidos

LdE

Tempo médio de resposta
Publicações

Tempo médio de resposta às solicitações dos estudantes
Nº de publicações adquiridas

CDI

Ações de formação

Nº de publicações assinadas
Nº de ações de formação realizadas

CEISCAP

Formandos
Estudantes atendidos

Nº de formandos que frequentaram as ações de formação realizadas
Nº de estudantes atendidos

CdI

Docentes atendidos
Serviços prestados

Nº de docentes atendidos
Nº de serviços prestados a outras unidades

Ações de formação

Nº de ações de formação realizadas nos laboratórios

Serviços de interpretação

Nº de serviços de interpretação realizados

Apoio a eventos

Nº de ações de apoio a eventos

Desempenho dos serviços
Divisão de Gestão de
Pedidos de informação
Pessoas
Loja do Estudante
Estudantes atendidos

Biblioteca

Centro de Educação
Corporativa
Centro de
Documentação e
Informação
Gabinete de Apoio à
Inovação em Educação

SdC

GAIE – Núcleo de
Audiovisuais e
Multimédia
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Gabinete de Apoio a
Projetos

Gabinete do Património
Gabinete de
Comunicação e
Relações Públicas
Gabinete de Apoio à
Inovação em Educação

Candidaturas

Nº de candidaturas a projetos nacionais; Nº de candidaturas a projetos internacionais

GAP

Candidaturas aprovadas

Nº de candidaturas aprovadas, a projetos nacionais e a projetos internacionais

Taxa de financiamento
Requisições

Valor de financiamento concedido / valor do financiamento pedido
Nº de pedidos de bens

GdP

Visitas a escolas secundárias

Nº de visitas a escolas secundárias e profissionais

GCRP

Visitas recebidas

Nº de visitas de escolas secundárias e profissionais

Visitas ao site institucional
Utilização do Moodle

Nº de visitas ao site institucional; distribuição por área geográfica
% de docentes que utilizam o Moodle;
% de estudantes que utilizam o Moodle;
% de unidades curriculares com conteúdos no Moodle

Utilização do LimeSurvey
Pautas e termos

% de docentes que utilizam o LimeSurvey; % de estudantes que utilizam o LimeSurvey
Nº de pautas e termos elaborados; tempo médio (dias) de elaboração de pautas e termos

SAD

GAIE-Núcleo de
Educação

Serviço de Apoio a
Docentes
Secção de
Contabilidade
Serviço Médico

Execução orçamental

% de execução orçamental; nº de processos de apoio a participação em congressos

SdC

Utilização

DGP

Serviço de Psicologia

Utilização

Serviço de Reprografia
Tesouraria

Utilização
Utilização

Nº de consultas; % de estudantes, % de docentes e % de pessoal não docente que utiliza o
serviço
Nº de consultas; % de estudantes, % de docentes e % de pessoal não docente que utiliza o
serviço
Nº de cópias produzidas; % de tempo de disponibilidade das máquinas
Valor médio mensal em caixa

DGP
CDI
TES
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Quadro 8.1 - Regulamentos relativos ao processo de ensino-aprendizagem
Ref.

Âmbito

Descrição

Publicitação

1

Licenciaturas Bolonha

Regulamento da UC Estágio das Licenciaturas Bolonha

Março de 2009

2

Regulamento de estágios curriculares ISCAP-CTOC

Julho de 2009

3

Licenciatura em
Contabilidade e
Administração
Todas as UCs

RIFA - regulamento de inscrição, frequência e avaliação

Maio de 2012

4

Todas as UCs

Março de 2013

5

Licenciatura em
Contabilidade e
Administração
Mestrados

Regulamento de Vigilâncias e de Realização de Provas ou
Testes Escritos
Regime de precedências das UC da Licenciatura em
Contabilidade e Administração
Regulamento geral dos mestrados

Outubro de 2013

6

Julho de 2013
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Quadro 8.2 - Outros regulamentos
Ref.

Âmbito

Descrição

Publicitação

1

CEISCAP

Regulamento do CEISCAP

Dezembro de 2009

2

Docentes

Regulamento das provas públicas de avaliação de
competência e científica

Outubro de 2011

3

Unidades de Apoio e Serviços

Regulamento da reversão do abono de exercício
perdido nas faltas por doença

Fevereiro de 2012

4

Biblioteca

Regulamento da biblioteca

Outubro de 2012

5

Reprografia

Regulamento da reprografia

Outubro de 2012

6

Regulamento das Áreas
Científicas

Regulamento das Áreas Científicas

Novembro de 2012

7

CECEJ

Regulamento do Centro de Estudos em Ciências
Empresariais e Jurídicas

Novembro de 2012

8

Docentes, Investigadores e
Pessoal não docente

Regulamento para apoio à participação em
congressos, seminários, cursos de curta duração e
atividades análogas

Fevereiro de 2013

9

Parques de estacionamento

Regulamento dos parques de estacionamento

Março de 2013

10

Serviços

Reorganização de serviços do ISCAP

Julho de 2013

11

CICE

Regulamento do Centro de Investigação em
Comunicação e Educação

Outubro de 2013

12

Serviços

Regulamento interno de funcionamento
atendimento e horário de trabalho dos serviços

Novembro de 2013
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