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Introdução  

O Gabinete de Auto-Avaliação para a Qualidade (GAQ) está envolvido no projeto de melhoria 

continua da Atlântica, colaborando ativamente para a certificação ISO9001:2015 na 

operacionalização do SGQ. 

A satisfação dos alunos relativamente às unidades curriculares que compõem os diferentes 

cursos dos primeiro e segundo ciclo do 1º semestre, ministrados na Escola ATLÂNTICA, bem 

como com a qualidade e desempenho dos docentes que as ministram, foram objeto de avaliação 

mediante questionários disponíveis online.  

Os diretores de curso recebem um relatório detalhado com a avaliação de cada unidade 

curricular e respetivo docente.  

As questões aplicadas estão publicadas para a comunidade da Atlântica e foram aprovadas em 

Conselho Pedagógico.  

Foi elaborada uma proposta para reduzir e objetivar as questões aplicadas, estando incluída na 

mesma, o procedimento para avaliar a carga de estudo do aluno de acordo com os ECTS de cada 

unidade curricular (UC). 

Será possível que algumas alterações só se possam refletir no próximo ano letivo, dado que os 

questionários do 2º semestre já se encontram preparados. 

O questionário relativo à avaliação da empregabilidade, e ao reconhecimento da aplicabilidade 

curso, não foi aplicado em 2018 devido à entrada em vigor do RGPD e a questões inerentes ao 

processo. Nas matrículas de 2018/2019 já está acautelada esta situação, mediante autorização 

assinada. Assim, o próximo questionário aos ex-alunos só será possível em Setembro de 2020. 

O balanço anual apresentado neste relatório sobre o “Sucesso Escolar”, com base nos dados 

fornecidos pela secretaria escolar e referente ao aproveitamento dos alunos, no período de 

matrícula 2017/2018, foi finalizado em Fevereiro. 

Durante o mês de Abril vai ser lançado o questionário para avaliação dos serviços. Este 

questionário será realizado online sendo dirigido a todos os funcionários, docentes e alunos, 

incluindo questões sobre os serviços de suporte informático, bibliografia, secretaria, cantina e 

reprografia.  
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Sucesso Escolar (dados da secretaria até final de 2018) 

O sucesso nos objetivos de aprendizagem, relaciona-se com a média das notas das UCs que 

apresentam em média 73% (em 20 valores) A taxa de aprovação corresponde a 86%.  

 Objetivos de 

Aprendizagem 

(média) 

Taxa de 

reprovação 

média 

Taxa de 

Aprovação 

média 

Taxa de 

abandono da 

UC (média) 

Nº Finalizados 

(180 ECTS) 

CA 73% 6% 94% 3% 4 

CN 71% 5% 95% 2% 11 

CEA 72% 11% 80% 9% - 

EngMat 67% 6% 90% 4% 4 

GE 70% 14% 86% 9% 16 

GSC 73% 20% 78% 13% 3 

MCE 73% 2% 80% 18% 6 

STI 73% 15% 84% 11% 5 

GS 75% 12% 88% 7% 9 

Mestrado 
GE (*) 

72% 58% 42% 35% 9 

Mestrado 
GSTI 

79% 2% 98% 1% 2 

(*) Os desvios apresentados pelo mestrado de gestão serão provavelmente devidos ao número de alunos 

internacionais inscritos. 

 

Avaliação das Unidades Curriculares do 1º semestre  

O GAQ dirigiu a cada aluno um email pessoal a sugerir a participação no questionário bem como 

a reforçar a existência e relevância do mesmo.  

Para o 2º semestre propomos um maior envolvimento de todos os professores, além dos 

diretores de curso, de forma a garantir-se que todos os alunos têm conhecimento da 

importância da utilização do email institucional bem como a definir-se, em conjunto, o tempo 

afecto em contexto de aula para responderem e participarem ativamente em todo o proceso. 

A lista de alunos de cada ano e curso é importada da secretaria (haverá soluções de recurso para 

alunos repetentes, ou externos, que possam estar estar fora da respectiva lista de forma a que 

possam responder a estes questionários). 

Os questionários foram aplicados para o primeiro ciclo, no final do 1º semestre, durante a última 

semana de aulas e decorrendo até meados de Março, a fim de melhorar as taxas de participação.  
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Para o segundo ciclo, os questionários foram aplicados no final do 1º e 2º trimestres, e 

referentes às UCs respetivas, mas dada a fraca participação e o baixo número de alunos, os 

dados não são considerados neste relatório. 

As avaliações finais são incluídas na avaliação geral do docente de acordo com o respetivo 

regulamento. 

Os resultados detalhados para cada ano e curso foram analisados e distribuídos aos respetivos  

diretores de curso.  

Taxas de participação por ano e curso  
(Licenciaturas) 

 1º 2º 3º 4º 

CA 67% 40% 80% - 

CN 100% - - 67% 

CEA 77% 67% 100% - 

EngMat 100% - 63% - 
GE 54% 59% 32% - 

GSC 75% 50% 0% - 

MCE 13% 29% 43% - 
STI - 30% 71% - 

GS 29% 71% 21% - 
 

 

Avaliação Média das UC  
(Licenciaturas, escala de 1 a 5) 

 1º 2º 3º 4º 

CA 3.9 4.0 4.7 - 

CN 4,7 - - 3,6 
CEA 4.4 3.9 3.8  

EngMat 4,5 - 4,5 - 
GE 4.2 4.1 4.0 - 

GSC 4.0 4.6 - - 

MCE 4.3 0.90 3.9 - 
STI - 3.7 4.1 - 

GS 3.7 4.3 3.8 - 
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Avaliação Média dos docentes das UC  
(Licenciaturas, escala de 1 a 5) 

 1º 2º 3º 4º 

CA 4.5 4.0 4.9 - 
CN 4,8 - - 4,5 

CEA 4.5 4.1 3.9 - 
EngMat 4,6 - 4,8 - 

GE 4.4 4.2 4.2 - 

GSC 4,2 4,6 - - 

MCE 4.4 0.0 3.7 - 

STI - 4.2 4,1 - 

GS 4.5 4.6 3.9 - 

 

Mestrados, escala de 1 a 5: 

 Taxa 
Participação 
1º Trimestre 

Avaliação 
das UCs 

Avaliação 
dos 

docentes 
GE 0% - - 

GSTI 90% 3.6 3.9 

 

Recomendações  

O GAQ recomenda que se continue o esforço de melhoria:  

 Aferir melhor a data para a importação de dados a utilizar no envio dos questionários. 

Este procedimento não deverá decorrer antes de meados de Novembro. 

 Envolvimento da comunidade académica, nomeadamente alunos e docentes nas 

atividades da escola. Este envolvimento requere muita perseverança e transparência 

por parte das direções de curso. 

 Rotinar a avaliação interna de cada curso. A partir dos dados disponibilizados pelo GAQ 

da avaliação das UCs e docentes pelos alunos, questionários aos docentes sobre as suas 

UCs, questionários a entidades de acolhimento de estágio. 

Torna-se urgente a criação de infra-estruturas de suporte à informação e adoção de normas 

internas e de manuais de procedimentos, a identificação de necessidades de formação dos 

colaboradores e a progressiva disponibilização de oportunidades e soluções formativas, visando 

uma cultura de boas práticas em todos os domínios de intervenção e, a médio prazo, a obtenção 

das pertinentes certificações de Qualidade. 


