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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Intenção de matrícula/inscrição 

 Intenção de pagamento de 
propina ou taxa 

 Necessidade de controlar o 
pagamento de propinas/taxas 

 Necessidade de solicitar 
emissão de documentos ou 
pedido de requerimentos 

 Necessidade de gerir processo 
individual do estudante 

 Necessidade de inscrever 
estudantes em exames/provas 

 Necessidade de receção de 
registos de avaliações das 
unidades curriculares 

 Necessidade de apoio e 
acompanhamento psicológico 

 Necessidade de divulgação de 
ofertas de emprego e 
monitorização da 
empregabilidade 

 Necessidade de promover e 
organizar workshops no âmbito 
da empregabilidade 

Gestão académica 

 Estudante matriculado e inscrito 

 Pagamento efetuado e 
fatura/recibo emitido da 
respetiva propina ou taxa  

 Controlado o pagamento de 
propinas/taxas  

 Solicitado despacho e/ou 
deliberação aos requerimentos 
recebidos 

 Processo individual do 
estudante gerido 

 Estudantes inscritos em 
exames/provas 

 Pautas de avaliação disponíveis 

 Apoio e acompanhamento 
psicológico efetuado 

 Ofertas de emprego divulgadas 
e a empregabilidade 
monitorizada 

 Workshops no âmbito da 
empregabilidade promovidos e 
organizados 

Coordenador do SAAE 

 

Mapa do processo 
 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Todos os candidatos e 
estudantes matriculados e 
inscritos. 

 Correio eletrónico 

 Aplicativo GESTA – Gestão 
académica 

 Aplicativo PRIMAVERA 

 Aplicativo SIGAI 

 Aplicativo PERA 

 Organizar e controlar processos 
administrativos relativos à 
candidatura, matrícula e 
frequência de cursos. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e 
empreitadas de obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Liderança e planeamento da qualidade 
Desempenho e melhoria 

Ensino/aprendizagem 
Investigação 
Serviços à comunidade 
Mobilidade 
Gestão de recursos humanos 
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas de 
obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 
Gestão documental 
Gestão dos sistemas de informação  
Liderança e planeamento da qualidade 
Desempenho e melhoria 

 

Responsável/dono do processo Coordenador do SAAE 

 

Procedimento PG.05 – Gestão académica 
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Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
 Analisar os períodos críticos de atendimento. 

 Avaliar a satisfação dos clientes. 

 Monitorizar a empregabilidade. 

Responsável pela monitorização e medição Gestor da qualidade 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 

Indicadores 
Como se verifica/calcula (report da Aplicação SIGAI, report de 

distribuição de senhas, inquérito de satisfação dos clientes) 

 Número de atendimentos  N.º de atendimento mês / Dias úteis do mês * 100 

 Índice de satisfação de clientes relativo aos serviços de 

gestão académica 

 Média final dos inquéritos de satisfação relativo aos 

serviços de gestão académica 

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em 

setores de atividade relacionados com a área do ciclo de 

estudos por ano letivo anterior 

 N.º de diplomados que obtiveram emprego em setores de 

atividade relacionados com a área do ciclo de estudos por 

ano letivo anterior / N.º de diplomados * 100 

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em 

outros setores de atividade  

 N.º de diplomados que obtiveram emprego em outros 

setores de atividade / N.º de diplomados * 100 

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até 

6 meses depois de concluído o ciclo de estudos 

 N.º de diplomados que obtiveram emprego até 6 meses 

depois de concluído o ciclo de estudos / N.º de diplomados 

* 100 

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego 

até 12 meses depois de concluído o ciclo de estudos 

 N.º de diplomados que obtiveram emprego até 12 meses 

depois de concluído o ciclo de estudos / N.º de diplomados 

* 100 

 Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até 

24 meses de concluído o ciclo de estudos 

 N.º de diplomados que obtiveram emprego até 24 meses 

depois de concluído o ciclo de estudos / N.º de diplomados 

* 100 
 

 


