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Entradas 

 

Processo 

 

Saídas 

 Necessidade de cumprir os 
requisitos do cliente e 
regulamentares aplicáveis 

 Necessidade de ensinar os 
estudantes matriculados/inscritos 

 Necessidade de qualificação dos 
professores que lecionam nas 
unidades curriculares 

Ensino/aprendizagem 

 Requisitos do cliente e 
regulamentares 
cumpridos 

 Estudantes 
matriculados/inscritos 
com competências e 
saberes adquiridos 

 Docentes qualificados 

Presidente do Conselho 
Pedagógico 

Presidente do CTC 

 

Mapa do processo 

 

Caracterização do processo 

Âmbito de aplicação Recursos Funções 

 Estudantes matriculados e 
inscritos. 

 Docentes. 

 Plataforma MOODLE 

 Aplicativo GESTA 

 Aplicativo de gestão documental 

 Salas 

 Laboratórios 

 Biblioteca 

 Locais de estágio 

 Legislação. Regulamentos. Despachos. 

 Planear, organizar e avaliar as 
metodologias e estratégias de 
ensino aprendizagem. 

 

Ligações com outros processos 

Processos a montante Processos a jusante 

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

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

 

Responsável/dono do processo 
Presidente do Conselho Pedagógico 
Presidente do CTC 

 

Procedimento PG.01 – Ensino/aprendizagem 

 

Monitorização e medição do processo 

Objetivo 

 Definir a organização dos processos de ensino 
desenvolvidos pelos docentes. 

 Assegurar a conciliação entre a especificidade de cada 
docente e as matérias na normalização do processo 
ensino aprendizagem. 

 Garantir condições de verificação do processo ensino 
aprendizagem para o estudante. 

Responsável pela monitorização e medição GGC 

Período de análise Anual com acompanhamento semestral 

Divulgação Relatório anual de atividades/revisão pela gestão 
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Monitorização e medição do processo 

Indicadores Inclusão/exclusão/outra informação Como se verifica/calcula 

 Qualificação 
académica na 
admissão ao curso 

  Relação dos estudantes que ingressam no 
CLE com grau académico superior ao total 
dos estudantes admitidos  

 Abandono das unidades 
curriculares  

 PAVAP 

 por ano letivo no CLE e mestrados 
 Rácio avaliados/inscritos – Peso dos 

estudantes que frequentaram uma UC 
(obtiveram uma classificação final) no 
conjunto dos estudantes inscritos a essa UC 
(licenciatura e mestrados) 

 Abandono escolar  

 PAVAP 

 Por ano letivo no CLE e mestrados 

 Considerando-se que abandonou o curso 
num dado ano letivo, o estudante que, 
estando inscritos nesse ano letivo, nesse 
curso, não o conclui nem renovou a 
matrícula) 

 Número absoluto de abandonos por ano 
letivo do CLE (1º, 2º, 3º e 4º anos) e 
mestrados (1º e 2º ano)  
 

 Assiduidade às 
atividades letivas  

 PERA 

 Por modalidades sem consequências 
administrativos (T_CLE; todas_MES) e com 
consequências administrativas (TP, PL e 
OT_CLE) para cada UC 

 Excluídas as modalidades não incluídas no 
PERA 

 Média das percentagens de assiduidades às 
atividades letivas 

 Nível de adesão dos 
estudantes à atividade 
docente 

 PERA 

 Por modalidades sem consequências 
administrativos (T_CLE; todas_MES) e com 
consequências administrativas (TP, PL e 
OT_CLE) para cada docente 

 Excluídas as modalidades não incluídas no 
PERA 

 Média das percentagens de assiduidades às 
atividades letivas 

 Total de diplomados 
total 

 RAIDES 

 Considera-se diplomado quando falta 0 
ECTS na conclusão 

 por curso 

 Número de diplomados por curso 
(licenciatura, pós graduações, pós-
licenciaturas de especialização e mestrados) 
por ano letivo 

 Diplomados por número 
de inscrições  

 RAIDES 

 No CLE e mestrados 

 N.º diplomados em N anos (n.º diplomados 
que concluíram nos N anos do ciclo de 
estudos); (licenciatura e mestrados) 

 N.º diplomados em N+1 anos 

 N.º diplomados em N+2 anos 

 N.º diplomados em N+3 anos 

 Restantes 

 Classificação final dos 
diplomados  

 RAIDES 

 Por curso 
 Média das classificações finais dos 

diplomados (licenciatura, pós graduações, 
pós-licenciaturas de especialização e 
mestrados) 

 Classificações finais 
das UC dos cursos 

 PAVAP 

 Por UC 
 Média das classificações finais obtidas pelos 

estudantes nas UC dos cursos em 
funcionamento na ESEP (licenciatura, pós 
graduações, pós-licenciaturas de 
especialização e mestrados)  

 Sucesso absoluto da 
aprendizagem  

 PAVAP  Rácio aprovados/inscritos - Peso dos 
estudantes que obtiveram aproveitamento a 
uma UC no conjunto dos estudantes inscritos 
a essa UC (licenciatura, pós graduações, 
pós-licenciaturas de especialização e 
mestrados) 
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Monitorização e medição do processo 

 
Indicadores 

 

 
Inclusão/exclusão/outra informação 

 

 
Como se verifica/calcula 

 

 Sucesso relativo da 
aprendizagem  

 PAVAP  Rácio aprovados/avaliados - Peso dos 
estudantes que obtiveram aproveitamento a uma 
UC entre o conjunto dos estudantes que 
frequentaram essa UC (obtiveram uma 
classificação final) (licenciatura, pós graduações, 
pós-licenciaturas de especialização e mestrados) 

 Satisfação global dos 
estudantes com o curso   

 PAVAP 

 Por curso 
 Média dos scores obtidos na avaliação realizada 

pelos estudantes relativamente a cada uma das 
UC de cada um dos cursos em relação à 
questão "Diga-nos, como classifica no global 
esta UC” (média das médias da UC), incluindo 

todas as UC 

 Nível de qualificação 
dos docentes do curso 

 Por curso  Percentagem Nº de docentes por grau 
académico 

 Nível de qualificação 
na realização das 
atividades letivas 

 
 Percentagem Nº horas letivas lecionadas por 

grau académico 

 Nível de concretização 

do planeamento de 

trabalho docente 

 Por curso 
 Número de horas realizadas / N.º de horas 

planeadas* 100 

 Relação de docente TI 
(tempo integral) e TP 
(tempo parcial) por curso 

 Por nº de ETI  

 Por curso  Número de ETI docente em  TI/DE / Nº ETI 
docente em ETI TP 

 Índice de fidelização 
institucional  à ESEP na 
formação pós graduada 

  Número de estudantes com matricula ativa (com 
≥ 30 ECTS) que concluíram uma formação com 
≥ 30 ECTS / Nº total de estudantes inscritos 
nesses cursos de formação pós graduada com ≥ 
30 ECTS 

 Índice de satisfação na 
procura do CLE  

 CNAES  Rácio entre o número de preferências em 
primeira opção e o número de vagas disponíveis 
no final da 1ª fase 

 Índice de procura do 
CLE 

 CNAES  Rácio do número de candidatos por curso com o 
número de vagas na 1ª fase 

 Nota de ingresso no CLE 
 CNAES  Classificação do último candidato colocado pelo 

contingente geral na 1ª fase 

 Cumprimento da 
duração do curso 

  Número de estudantes que realizam o curso no 
tempo esperado / número total de diplomados do 
curso 

 Cumprimento do plano 
educativo 

  Número de estudantes que concluíram o curso 
nos 4 anos sem inscrições > 60 ECTS em cada 
ano/ número total de diplomados do curso 


