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1. ÂMBITO  
 

 
A Universidade do Algarve propõe-se a implementar um sistema de garantia de qualidade 

participado por toda a comunidade académica e conducente à melhoria contínua da qualidade 

no âmbito do ensino, da investigação, da extensão e da governança, de acordo com as 

orientações definidas pelos sistemas nacional e europeu de garantia da qualidade do ensino 

superior. 

No âmbito mais concreto do ensino, o sistema deve estar baseado em procedimentos 

intimamente associados aos próprios processos e ambientes de ensino e aprendizagem. 

Deve, ainda, ser motivador para todos os intervenientes, objetivo que só se atinge se envolver 

toda a Comunidade Académica na melhoria contínua da qualidade pedagógica dos cursos.  

Com este objetivo, promove-se a avaliação da qualidade do ensino e aprendizagem a partir 

do funcionamento das unidades curriculares dos cursos da Universidade, daí progredindo até 

à avaliação do próprio curso (sistema bottom-up). No curso, pretende-se observar aspetos 

diferenciados, desde a sua criação, passando pela sua organização, a procura, o 

funcionamento, até à empregabilidade. Este processo deve ser capaz de gerar informação 

necessária para assegurar intervenções sobre a qualidade do ensino e aprendizagem a partir 

de uma avaliação regular e continuada no tempo. Para tal, serão criadas ferramentas, como 

são os questionários à Perceção do Ensino e Aprendizagem aos Docentes e Estudantes 

(PEADE) de operacionalização do Sistema Integrado de Monitorização do Ensino e 

Aprendizagem (SIMEA). 

O presente documento destina-se a estabelecer o normativo necessário à implementação do 

SIMEA. Será publicitado, atualizado quando necessário, por decisão da Comissão de 

Garantia de Qualidade, sendo mantido um registo histórico das alterações introduzidas. 

A presente norma SIMEA versão 1.1 altera os prazos de disponibilização dos questionários e 

de atuação dos intervenientes do processo descrito no ponto 3.1.9. Instrumentos e 

Calendarização da norma SIMEA e a forma de divulgação de resultados no ponto 3.2.3. da 

versão 1.0. 
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2. ESTRUTURA 
 
 

A coordenação e a dinamização da implementação do SIMEA é da competência do Gabinete 

de Avaliação e Qualidade (GAQ), que para isso conta com a colaboração de representantes 

das unidades orgânicas (UO) e dos serviços.  

Compete ao GAQ, de uma forma centralizada, a aplicação regular dos questionários PEADE. 

A calendarização obedece ao período de funcionamento das Unidades Curriculares (UC) e os 

questionários são aplicados, simultaneamente, aos estudantes e aos docentes, de acordo 

com as inscrições (alunos inscritos) e a lecionação (distribuição de serviço docente) das UC. 

A coordenação do SIMEA na Unidade Orgânica está a cargo do Conselho Pedagógico (CP), 

a quem compete assegurar a realização regular do preenchimento dos relatórios de unidades 

curriculares, zelar pela sua eficácia, e apresentar periodicamente os relatórios finais à Direção 

da Unidade Orgânica. Ao Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) compete a coordenação 

geral do processo SIMEA, a calendarização e uniformização de procedimentos e, de acordo 

com diretivas da Comissão de Garantia da Qualidade, a definição das linhas estratégicas 

traduzidas na revisão periódica do presente documento. 

O processo do SIMEA envolve a participação de um conjunto alargado de intervenientes, dos 

quais se destacam: 

 Os alunos inscritos em cada UC; 

 Os docentes que lecionaram em cada UC; 

 Os delegados de ano dos cursos em que se integra cada UC;  

 Os responsáveis de cada UC; 

 O diretor do curso em que se integram as UC; 

 O Conselho Pedagógico; 

 O Conselho Científico/Técnico-científico 

 O Diretor da Unidade Orgânica; 

 

O apoio técnico ao processo SIMEA é assegurado pelo GAQ. 
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3. METODOLOGIA 

 

A avaliação do funcionamento de cada UC contempla a recolha de informação sobre a 

organização, os recursos, as formas de transmissão de conhecimentos adotados por cada 

docente, mas também a informação sobre o nível de competências técnico-científicas prévias 

e adquiridas na UC pelo aluno, entre as quais o reforço das suas próprias capacidades de 

aprendizagem. 

Considerando que qualquer mecanismo de avaliação deve incluir fontes e instrumentos de 

avaliação diversificados, que permitam confrontar as diversas informações, o sistema não se 

limita a uma apreciação do funcionamento da UC e do desempenho do corpo docente por 

parte dos estudantes e a autoavaliação do docente, considerando-se também outros 

indicadores, tais como a assiduidade e o sucesso dos estudantes, os contributos dos 

delegados de ano, a avaliação por parte do responsável da UC e, finalmente, uma análise do 

processo de ensino e aprendizagem por parte do Diretor de Curso/Comissão de Curso. Assim 

que o Diretor de Curso finalize a sua apreciação, este processo será disponibilizado ao 

Conselho Pedagógico, que fará um relatório que, após aprovação do Conselho 

Cientifico/Técnico-científico, é sujeito a homologação do Diretor da Unidade Orgânica. O 

Diretor da Unidade Orgânica incluirá o relatório deste processo no seu relatório de 

autoavaliação anual da UO a apresentar à Comissão de Garantia da Qualidade. Cabe ao GAQ 

o envio do relatório global da Universidade para a Reitoria. 

Toda a recolha e divulgação de informação têm como suporte o SIGQUAlg - Sistema Interno 

de Garantia da Qualidade da Universidade do Algarve, estando todos os formulários 

disponíveis para os diversos intervenientes no processo, a partir dos respetivos portais. 

 

3.1. Organização, Planeamento e Intervenientes  

De uma forma global, com a avaliação do funcionamento das UC, procuram-se indicadores 

que incidam sobretudo na sua organização, planeamento e resultados em termos 

quantitativos. Também se procura aprofundar a conceção de procedimentos de avaliação 

capazes de medir os meios de aprendizagem (conteúdos, métodos de ensino e 

aprendizagem, horários, etc.) e em que medida os resultados esperados de aprendizagem 

das UC são atingidos pelos estudantes.  
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Esta avaliação tem como principais fontes de informação os conteúdos disponíveis, 

nomeadamente no que diz respeito à organização, planeamento e resultados atingidos nas 

UC: o questionário aos estudantes (PEA-E), o questionário aos Docentes (PEA-D), o 

questionário ao responsável da UC (QRUC), o questionário ao Delegado de ano (QDel), o 

questionário ao Diretor de Curso (QDC), o questionário ao Conselho Pedagógico (QCP), o 

questionário ao Conselho Científico/Técnico-científico (QCC/TC) e ainda o questionário ao 

Diretor da Unidade Orgânica (QDUO). O preenchimento destes questionários passa, assim, 

a fazer parte das obrigações dos intervenientes. Este processo é encadeado a partir dos 

resultados dos questionários PEADE, para que cada interveniente, de uma forma sequencial, 

analise os dados obtidos e dê o seu contributo para a avaliação global das unidades 

curriculares e dos cursos. 

A informação sobre a organização, planeamento e resultados das UC, encontra-se disponível 

no plataforma informática de suporte ao SIGQUAlg, dentro dos prazos e de acordo com as 

normas estabelecidas para o efeito, onde é apresentada de uma forma clara e consistente, 

nomeadamente no que se refere a: 

 Campos da ficha da unidade curricular; 

 Resultados dos PEADE; 

 Aulas por docente e horários para o esclarecimento de dúvidas; 

 Sumários das aulas (incluindo presenças dos estudantes); 

 Sucesso da unidade curricular; 

 Resultados do QRUC; 

 Resultados do QDel; 

 Resultados do QDC; 

 Resultados do QCP;  

 Resultados do QCC/TC; 

 Resultados do QDUO. 

 

Estará disponível um sistema de alertas em todo este sistema que possibilite acompanhar, 

monitorizar e avisar sobre o preenchimento dos questionários e disponibilização dos 

respetivos resultados.   
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3.1.1. Questionário aos Estudantes (PEA-E) (Anexo II) 

 

As perceções do aluno sobre as UC são recolhidas com base num questionário anónimo 

aplicado, antes do final da lecionação desta, para aferição do funcionamento individual das 

UC. Este questionário deve ser aplicado a todos os alunos inscritos nas UC em funcionamento 

e respondido por estes, de modo a que os seus resultados estejam disponíveis para o 

preenchimento dos relatórios do SIMEA.  

O PEA tem como objetivo aferir a perceção do aluno sobre as unidades curriculares que 

frequenta, no que se refere a aspetos como a aprendizagem, motivação e desenvolvimento 

de competências, assim como a aspetos de organização e funcionamento. Permitem 

igualmente recolher a sua opinião sobre todos os docentes que lecionam cada UC. O 

questionário é de resposta fechada, está adaptado ao modelo pedagógico: (1) aula teórica, 

prática, teórico-prática, de laboratório, (2) estágio, (3) dissertação, projeto, tutoria (4) 

seminário e permite a resposta “Sem opinião” ou “N/aplicável”. Identifica os pontos fortes e as 

principais deficiências sentidas no processo pedagógico e permite perceber as opiniões dos 

estudantes sobre os diferentes aspetos do funcionamento das UC. 

Simultaneamente à aplicação do questionário serão recolhidos outros elementos para 

tratamento estatístico, que auxiliam o tratamento e validação dos resultados. São exemplo 

destes dados o género, as classificações, a assiduidade, as horas semanais e o tipo de 

inscrição (primeira inscrição ou inscrição em repetência). 

 

3.1.2. Questionário ao Docente (PEA-D) (Anexo III) 

 
Com o intuito de recolher as perceções do docente (PEA-D) sobre o funcionamento das UC é 

aplicado um questionário, lançado antes do final de cada semestre e em simultâneo com o 

PEA-E, para aferição do funcionamento individual de cada UC e do respetivo corpo discente. 

Este questionário é aplicado a todos os docentes que lecionaram as UC e está construído de 

forma concordante com o PEA-E. Tal como o PEA-E, este deve ser aplicado de modo a que 

os resultados estejam disponíveis para o preenchimento dos relatórios do SIMEA. 

O PEA-D permite identificar os pontos fortes e principais deficiências sentidas no processo 

educativo, bem como recolher as opiniões dos docentes sobre os diferentes aspetos do 

funcionamento das UC. 
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3.1.3. Questionário ao Responsável da Unidade Curricular (QRUC) (Anexo IV) 

Os docentes responsáveis pelas UC respondem aos questionários (QRUC) disponibilizados 

depois de obtidos os resultados dos questionários PEA-E e PED-D. Neste questionário 

procedem à avaliação do funcionamento das UC. Esta avaliação deverá resultar de uma 

reflexão sobre as condições de funcionamento da UC, tendo em conta a assiduidade e os 

resultados obtidos pelos estudantes na UC, bem como a informação recolhida ao nível dos 

PEA-E e PEA-D.  

Neste questionário pretende-se que o responsável da UC proceda a um balanço final em 

termos dos pontos fortes e fracos, comente as eventuais deficiências detetadas, propondo, 

caso necessário, medidas de melhoria e respetiva calendarização. 

 

3.1.4. Questionário ao Delegado (QDel) (Anexo V) 

No contexto de cada ano curricular pretende-se, recorrendo aos delegados de ano de cada 

curso, recolher globalmente elementos relacionados com o funcionamento das UC de um 

determinado ano escolar de um plano de estudos de um curso, em questionário com resposta 

aberta.  

Cabe assim aos delegados de ano o preenchimento do respetivo Questionário de Delegado, 

disponibilizado depois de obtidos os resultados dos questionários PEA-E, sendo a principal 

componente em análise o grupo de questões onde o PEA-E revelou deficiências e resultados 

assinalados. O QDel é respondido no final de cada semestre para todas as UC lecionadas, 

referentes ao respetivo ano curricular do plano de estudos do curso. 

As respostas a este formulário devem basear-se na auscultação prévia e, sempre que 

possível, contínua ao longo do semestre, das opiniões dos estudantes que frequentam as UC 

daquele ano escolar. O delegado assume assim a responsabilidade do preenchimento do 

Questionário de Delegado, em representação de todos os colegas que frequentaram esta UC. 

Este questionário é respondido para todas as UC que revelaram deficiências e/ou resultados 

assinalados no PEA-E, podendo responder também sobre todas as outras UC e fazer 

sugestões de melhoria.  

Esta atividade deve constar num certificado e também no suplemento ao diploma do 

estudante. 
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3.1.5.  Questionário ao Diretor de Curso (QDC) (Anexo VI) 

 

O Diretor de Curso responde ao questionário próprio (QDC), onde procede à avaliação do 

funcionamento das UC do curso de acordo com a concretização dos respetivos objetivos de 

aprendizagem e contando, para esta tarefa, com a colaboração dos docentes que integram 

as respetivas Comissões de Curso, sempre que existam. 

A avaliação deve resultar de uma reflexão sobre as condições de funcionamento das UC que 

compõem o curso, dos resultados dos PEA-E, PEA-D, dos QRUC, dos QDel, do sucesso dos 

estudantes e de outros indicadores sobre a procura da oferta formativa, corpo discente, 

organização do ensino, eficiência formativa e empregabilidade.  

Estes instrumentos complementam-se entre si, na medida em que permitem reunir informação 

do ponto de vista dos vários intervenientes no processo e ainda sobre os indicadores e dados 

estatísticos do período em causa.  

O QDC inclui questões sobre o funcionamento das UC do curso, a avaliação dos estudantes, 

a avaliação dos docentes e inclui um balanço final dos pontos fortes e fracos do curso onde 

são analisadas as eventuais deficiências apontadas, bem como os motivos que podem ter 

contribuído para estas. Sempre que necessário, são propostas medidas de melhoria e a 

respetiva calendarização de implementação.  

O QDC é respondido duas vezes (uma por semestre letivo). No preenchimento do QDC no 2º 

semestre o Diretor de Curso, após realizar a síntese dos pontos fracos e fortes e sugerir 

eventuais recomendações relativamente ao funcionamento desse semestre, deverá proceder 

a uma apreciação global do funcionamento do curso no ano letivo.  

No ciclo de avaliação a realizar no ano letivo seguinte, o Diretor de Curso deverá fazer, em 

cada QDC, um ponto da situação relativo ao grau de implementação e eficácia das medidas 

de melhoria aprovadas no semestre correspondente anterior.  

 

3.1.6. Questionário ao Conselho Pedagógico (QCP) (Anexo VII) 

 

O Conselho Pedagógico é o Coordenador do SIMEA na Unidade Orgânica (UO), tendo acesso 

global à informação dessa UO e ao seu seguimento através do BackOffice.  
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O Conselho Pedagógico responde ao questionário (QCP). Para o efeito realiza uma análise 

crítica e prospetiva sobre os aspetos fundamentais para o sucesso de cada curso da UO, 

tendo em consideração os resultados de avaliação das UC. Nesta análise são utilizados os 

resultados globais sobre a avaliação do funcionamento do curso e respetivas UC e são 

apresentadas, sempre que necessário, medidas de melhoria e respetiva calendarização, a 

serem adotadas na sequência de resultados menos satisfatórios. Cabe ao Conselho 

Pedagógico fazer o seguimento das UC sinalizadas até o processo estar terminado. 

À semelhança do QDC, o QCP é respondido em dois momentos, que correspondem à 

avaliação dos semestres do ano letivo em análise.  

 

3.1.7. Questionário ao Conselho Científico/Técnico-Científico (QCC/TC) (Anexo VIII) 

O Conselho Científico/Técnico-Científico responde ao questionário (QCC/TC). Para o efeito 

analisa o relatório do Conselho Pedagógico. Cabe a este órgão aprovar as propostas de 

melhoria e respetiva calendarização. 

À semelhança do QDC e do QCP, o QCC/TC é respondido em dois momentos, que 

correspondem à avaliação dos semestres do ano letivo em análise.  

 

3.1.8. Questionário ao Diretor da Unidade Orgânica (QDUO) (Anexo IX) 

 

O Diretor da Unidade Orgânica responde ao questionário (QDUO).Tal como o QDC, o QCP e 

o QCC/TC, o QDUO é respondido em duas etapas (uma por semestre letivo). Na análise 

relativa ao 1º semestre (1ª etapa) aprecia, após aprovação do CC/CTC, as medidas de 

melhoria da qualidade, propostas para o 1º semestre nos vários cursos, bem como a respetiva 

calendarização de implementação. Na 2ª etapa além da apreciação, a realizar no mesmo 

âmbito, das propostas referentes ao 2º semestre, realiza uma análise crítica e prospetiva 

sobre os aspetos fundamentais para o sucesso de cada curso da UO tendo em consideração 

os resultados de avaliação dos cursos e das respetivas UC. 

Uma vez preenchido, o QDUO integra o relatório de autoavaliação a enviar ao GAQ. O 

processo de avaliação dos cursos fica então concluído. 
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3.1.9. Instrumentos e Calendarização 

Na tabela seguinte apresenta-se de forma sistematizada os prazos e a atribuição de 

responsabilidades de disponibilização e de atuação dos intervenientes do processo. 

DESIGNAÇÃO 
DISPONIBILIZAÇÃO 

/ATUAÇÃO 
RESPONSABILIZAÇÃO PROCESSOS PRAZO OBS 

FUC CP CP e RUC SIGES (FUC) 

Conforme 

Regulamento de 

Avaliação da UAlg 

 

PEA-E GAQ Estudantes SIMEA (PEADE) 

Início 4 semanas 

antes do fim das 

aulas 

Duração 2 

semanas 

PEA-D GAQ Docentes SIMEA (PEADE) 

Início 4 semanas 

antes do fim das 

aulas 

Duração 2 

semanas 

QRUC GAQ RUC SIMEA  
Após o fim do 

semestre(*) 

Duração 1 

semana  

QDel GAQ Delegado por ano SIMEA 
Após o fim do 

semestre(*) 

Duração 1 

semana 

Indicadores GAQ GAQ SIGQUAlg   

QDC GAQ DC SIMEA 

2 semanas após o 

inicio da aplicação 

do QRUC(**) 

Duração 2 

semana 

QCP GAQ CP SIMEA 

5 semanas após o 

inicio da aplicação 

do QRUC(**) 

Duração 2 

semanas 

QCC/TC GAQ CC/CTC SIMEA 

8 semanas após o 

inicio da aplicação 

do QRUC(**) 

Duração 1 

semanas 

QDUO GAQ DUO SIMEA 

10 semanas após 

o inicio da 

aplicação do 

QRUC(**) 

Duração 2 

semanas 

(*) Dependente do lançamento de classificações 

(**) Sempre que necessário o prazo de aplicação referente ao 2º semestre transita para 

setembro e poderá estar dependente do início do ano letivo seguinte 
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3.2. Resultados 

3.2.1. Tratamento da informação e critérios  

O GAQ é responsável pelo tratamento da informação e consequente produção de resultados, 

no que se refere ao formato, validação e tratamento estatístico. É ainda responsável pela 

disponibilização dos resultados, respeitando sempre os níveis de confidencialidade. 

Adicionalmente o GAQ é responsável pela orientação dos respetivos trabalhos e pela análise 

das reclamações e sugestões enviadas pela comunidade académica, dando-lhes o 

seguimento considerado adequado. 

O apuramento dos resultados do questionário às Perceções do Ensino e Aprendizagem dos 

Estudantes (PEA-E) sobre a UC são processados e divulgados sempre que se verifiquem pelo 

menos cinco respostas válidas.  

 

3.2.2. Análise e sistematização da informação 

O Diretor de Curso é o responsável pela implementação das medidas e recomendações de 

melhoria da qualidade, reportando ao Conselho Pedagógico. Nesta função será coadjuvado 

pela Comissão de Curso, quando exista.  

O Conselho Pedagógico, em articulação com a Direção da UO, assegura que as medidas e 

recomendações de melhoria da qualidade são implementadas e avalia os seus resultados no 

ciclo de avaliação subsequente. 

Sempre que as medidas e as recomendações de melhoria de qualidade não possam ser 

implementadas deverão ser reportados os motivos que deram origem a esta situação. Esta 

informação constará no relatório final do Diretor de UO. 

 

3.2.3. Divulgação dos resultados 

Os resultados do processo de avaliação dos cursos devem ser disponibilizados através da 

internet, de acordo com os níveis de confidencialidade e divulgação definidos pela Comissão 

de Garantia da Qualidade. 

O acesso aos resultados dos vários instrumentos deve ser facultado aos intervenientes, da 

seguinte forma: 

 Diretores das UO e CP – toda a informação; 



 

 
Sistema integrado de monitorização do ensino e aprendizagem (SIMEA) - Versão 1.1 – março 2017 Página 14/28 

 Diretor de curso / Presidente/Diretor de Departamento/Núcleo: A informação do 

respetivo curso/departamento; 

 Responsáveis de UC: A informação da respetiva UC; 

 Docentes: A informação referente aos respetivos resultados do PEADE das UC que 

lecionam; 

 Delegados de Ano: Informação dos resultados globais das UC em que 

desempenharam o papel respetivo e, se houver, as medidas de melhoria a 

implementar; 

 Comunidade académica geral : Resultados agregados do PEADE por curso e UO 

 

4. PLANOS DE ATUAÇÃO 

Com a finalidade de se integrar os resultados do SIMEA num sistema global de gestão e 

melhoria da qualidade, define-se um conjunto de linhas de atuação que promovam as 

intervenções necessárias. 

 

4.1. Procedimentos e critérios 

Com base nos resultados apurados, correspondentes aos pares docentes/UC e aos pares 

UC/curso, são definidos os critérios abaixo discriminados para que se dê início aos 

procedimentos de atuação com vista à melhoria contínua da qualidade no ensino e 

aprendizagem. 

Para os itens do Questionário com escala de resposta: 1-discordo completamente a 6-

concordo completamente, considera-se da seguinte forma o valor da média obtida pelas 

respostas: 

Sem resultados (de acordo com definição em 3.2.1). Deverá, no entanto, existir sempre um 

maior cuidado na análise das estatísticas obtidas a partir de um baixo número de respostas, 

sobretudo se o número de respondentes com respostas válidas for inferior a 30% dos 

estudantes avaliados na UC. 

Com resultados:  

 Insuficiente: ≤ 3,5; 

 Regular: ]3,5 - 4,5]; 

 Relevante: ]4,5 -5,5];  

 Excelente:]5,5-6,0]. 
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4.1.1. Resultados correspondentes aos pares docentes/UC 

Na análise dos resultados correspondentes aos pares docentes/UC são, particularmente, 

relevantes os resultados referentes aos itens “Globalmente, faço uma apreciação positiva 

desta UC”, “Globalmente, faço uma apreciação positiva do desempenho do docente nesta 

UC” e “Globalmente, faço uma apreciação positiva do meu desempenho nesta UC”, referentes 

aos questionários aos estudantes, assim como “Globalmente, faço uma apreciação positiva 

desta UC” e “Globalmente, faço uma apreciação positiva do trabalho desenvolvido pelos 

estudantes nesta UC”, incluídos nos questionários aos docentes. 

Considera-se assim que uma UC deverá ser considerada para melhoria quando se verificarem 

pelo menos uma das seguintes situações: 

i. a apreciação global da UC pelos estudantes é ≤ 3,5; 

ii. a apreciação global da UC por um ou mais dos seus docentes é ≤ 3,5; 

iii. a apreciação global do desempenho de um ou mais dos seus docentes pelos 

estudantes é ≤ 3,5; 

iv. a apreciação global do trabalho dos estudantes por um ou mais dos seus docentes é 

≤ 3,5. 

 

No que diz respeito ao aproveitamento escolar, uma UC será considerada para melhoria 

quando se verificarem pelo menos uma das seguintes situações: 

i. a percentagem de estudantes avaliados relativamente aos estudantes inscritos é 

inferior a 50%; 

ii. a percentagem de estudantes aprovados relativamente aos estudantes avaliados é 

inferior a dois terços. 

 

4.1.2. Análise Sistemática e Acompanhamento 

Uma autoavaliação menos positiva dos estudantes deve ser analisada pelo responsável da 

UC, pelo Delegado de ano e pelo Diretor de Curso nos respetivos relatórios de avaliação. 

Quando uma deficiência no funcionamento de uma UC é indicada, de acordo com os critérios 

acima definidos, compete ao docente responsável da UC analisar os resultados menos 

satisfatórios recolhidos no PEADE e propor medidas de melhoria. O delegado de ano deve 

também no QDel relatar as razões que levaram os estudantes a apontar essa deficiência e 

propor sugestões de melhoria.  
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O Diretor de Curso fará a sua análise tendo em conta as apreciações constantes no QRUC e 

no QDel. Deve fazer o diagnóstico e clarificar a situação no questionário, analisando as razões 

que podem ter contribuído para tais resultados e apresentar um plano de ação com medidas 

de melhoria para os resultados considerados menos satisfatórios. O CP deve apreciar as 

propostas apresentadas pelo DC, e em caso de necessidade e, em articulação com o DC, 

procederá às alterações necessárias do plano. Uma vez concluído, o plano de ação é 

submetido à apreciação do CC/CTC e do DUO. Após validação o plano de trabalho é entregue 

ao DC que será o responsável pela implementação do plano em conjunto com os docentes 

envolvidos.  

O Conselho Pedagógico deve decidir sobre início de um processo de análise sistemática dos 

procedimentos implementados, ou em implementação, para verificação se estes se 

encontram de acordo com o planeado e se os mesmos cumprem com os objetivos propostos, 

tendo em conta os resultados esperados; o CP decide ainda sobre o acompanhamento e 

monitorização do processo.  

A implementação do plano de melhoria deve iniciar-se no semestre imediatamente a seguir 

ao do funcionamento da UC, sendo que os seus resultados serão analisados no momento de 

avaliação seguinte, não invalidando a monitorização periódica a realizar de acordo com a 

calendarização prevista  

A Comissão de Garantia de Qualidade acompanha o processo de melhoria da qualidade e 

deverá, sempre que seja considerado necessário, sugerir medidas de melhoria e respetiva 

calendarização. 
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5. ANEXOS 
 

Anexo I – Ficha da Unidade Curricular (FUC) 

A FUC é constituída por uma versão em Português e por uma versão em Inglês: 

 

Ano Letivo 
(preenchimento automático) 
 

 

Unidade Curricular 
(preenchimento automático) 
 

 

Cursos 
(preenchimento automático) 
 

 

Unidade Orgânica 
(preenchimento automático) 
 

 

Código da Unidade Curricular 
(preenchimento automático) 
 

 

Área Científica 

(preenchimento automático) 
 

 

Sigla 

(preenchimento automático) 
 

 

Línguas de Aprendizagem 

Português-PT, Inglês-EN, (Clique aqui para outras opções de linguagem - ISO 639-1)  (200 caracteres) 

 

Modalidade de Ensino 
Presencial / E-learning / Blended learning / Problem-Based Learning (opções aplicáveis) (200 caracteres) 

 

Docente Responsável 
(preenchimento automático) 
 

 

Afetação do número de turmas aos docentes / Tipologia das aulas / Horas de contacto 
(preenchimento automático) 
 

 

Período de lecionação para cada curso / Optativas / ECTS 
(preenchimento automático) 
 

 

Precedências 
(preenchimento automático) 
 

 

Conhecimentos prévios recomendados 
(400 caracteres) 
 

 
 
 

http://publications.europa.eu/code/pt/pt-370200.htm
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Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) 
(1000 caracteres) 
 

 

Conteúdos programáticos 
(1000 caracteres) 
 

 

Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade 

curricular 

(1000 caracteres) 
 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 

(1000 caracteres) 
 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem 

da unidade curricular 

(3000 caracteres) 
 

 

Bibliografia principal 

(1000 caracteres) 
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Anexo II - Questionário aos Estudantes (PEA-E) 
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Anexo III - Questionário ao Docente (PEA-D)  
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Anexo IV - Questionário ao Responsável da Unidade Curricular (QRUC)  
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Anexo V - Questionário ao Delegado (QDel)  
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Anexo VI - Questionário ao Diretor de Curso (QDC)  
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Anexo VII - Questionário ao Conselho Pedagógico (QCP) 
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Anexo VIII - Questionário ao Conselho Científico/Técnico-Científico (QCC/TC) 
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Anexo IX - Questionário ao Diretor da Unidade Orgânica (QDUO) 
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