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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de estabelecer 
protocolos institucionais 

 Necessidade de realizar eventos 

 Necessidade de responder a 
pedidos de cedência de espaços 

 Necessidade de prestar serviços à 
comunidade, nomeadamente: 
o Participações na comunidade 
o Conferências 
o Pareceres 
o Grupos de trabalho com docentes 

envolvidos 
o Cursos de curta duração 
o Orientação de mestrados e 

doutoramentos externos à ESEP 
o Participação em júris de 

dissertações de mestrado e teses 
de doutoramento externos à 
ESEP 

o Docentes convidados por outras 
universidades em comissões 
científicas e grupos de trabalho 

Serviços à comunidade 

 Protocolos institucionais 
estabelecidos 

 Eventos organizados e 
controlados 

 Cedência de espaços com 
autorização 

 Serviços prestados à comunidade 
nomeadamente:  
o Participações na comunidade 
o Conferências 
o Pareceres 
o Grupos de trabalho com docentes 

envolvidos 
o Cursos de curta duração 
o Orientação de mestrados e 

doutoramentos externos à ESEP 
o Participação em júris de 

dissertações de mestrado e 
teses de doutoramento externos 
à ESEP 

o Docentes convidados por outras 
universidades em comissões 
científicas e grupos de trabalho 

O presidente da ESEP 

 
Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Docentes e não docentes.  Aplicativo GESTA 

 Aplicativo MOODLE 

 Salas de aula 

 Laboratórios 

 Biblioteca 

 Salas @ 

 Estatutos da ESEP 

 Carreira docente 

 Regulamentos  

 Despachos 

 Organizar atividades do serviço à 
comunidade que contribuem para a 
divulgação e visibilidade da ESEP. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

Mobilidade 
Ensino/aprendizagem 
Gestão de recursos humanos 
Investigação  
Gestão de aquisição de bens, serviços e empreitadas de 
obras públicas 
Gestão financeira e orçamental 
Gestão documental 
Melhoria contínua 
Gestão  
Gestão dos sistemas de informação 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 

Gestão de recursos humanos 
Gestão documental 
Gestão financeira e orçamental 
Melhoria contínua 
Gestão 
Gestão de infraestruturas e equipamentos 

 

Responsável/dono do processo Presidente da ESEP 
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Procedimento PG.03 – Serviços à comunidade 

 
 

Monitorização e medição do processo 

Objetivo 
 Melhorar a visibilidade e participação da ESEP. 

 Contribuir para demonstrar uma enfermagem mais 
significativa para as pessoas. 

Responsável pela monitorização e medição CGR - RH 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral. 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão. 

Indicadores: 
Como se verifica/calcula: (Registo de ausências; registo 

nos processos individuais; gestão documental) 

 Percentagem de participação em comissões 

científicas, grupos de trabalho, conselhos de 

outras instituições e com participação em peritos. 

 N.º de participação em comissões científicas e 

grupos de trabalho, conselhos de outras instituições 

e com participação em peritos / N.º de docentes 

efetivos * 100 

 Percentagem de dissertações arguidas 

(mestrados externos à ESEP) 

 N.º de dissertações arguidas (mestrados externos à 

ESEP) / N.º de docentes doutorados * 100 

 Percentagem de teses arguidas (doutoramentos 

externos à ESEP) 

 N.º de teses arguidas (doutoramento externos à 

ESEP) / N.º de docentes doutorados * 100 

 Percentagem de dissertações orientadas ou 

coorientadas (mestrados externos à ESEP)  

 N.º de dissertações orientadas ou coorientadas 

(mestrados externos à escola) / N.º de docentes 

doutorados * 100 

 Percentagem de teses orientadas ou coorientadas 

(doutoramentos externos à ESEP) 

 N.º de teses orientadas ou coorientadas 

(doutoramentos externos à ESEP) / N.º de docentes 

doutorados * 100 

 

 

 


