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1. INTRODUÇÃO
a.

Âmbito
A qualidade e garantia de qualidade são elementos centrais da atividade institucional. A obrigatoriedade de
existirem sistemas internos de garantia da qualidade no ensino superior é generalizada a todos os países
subscritores da declaração de Bolonha, em consonância com o princípio fundamental de que a qualidade e a
garantia da qualidade são responsabilidade, acima de tudo, das próprias instituições de ensino superior. Em
alguns países essa obrigatoriedade já vem de longe, mas é inquestionável que a adoção dos padrões europeus
em Bergen, em 2005, e a sua transposição para os regimes jurídicos nacionais, contribuíram de forma decisiva
para a visibilidade que tem sido dada a esta questão.
A adoção de políticas institucionais para a qualidade e a definição de planos operacionais têm vindo a ganhar
relevância crescente nas orientações estratégicas das instituições de ensino superior, sendo claramente
explicitadas no quadro jurídico e normativo que regula o ensino superior nacional e nos padrões europeus,
desenvolvendo-se segundo três vetores essenciais:


Estabelecimento de um quadro organizacional de referência para a qualidade na AM;



Sensibilização e envolvimento de todos os agentes interessados e destinatários do ensino e da formação;



Construção de uma infraestrutura de suporte e de um painel de indicadores/descritores de apoio à
decisão, consubstanciado num Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ).

O SIGQ tem por referência os padrões europeus, as determinações do Regime Jurídico das Instituições de
Ensino Superior (RJIES) e as orientações das entidades nacionais e internacionais de avaliação, acreditação e
certificação.

O SIGQ da AM é suportado e enquadrado por dois documentos centrais:
(1) O Manual da Qualidade (MQ), que define as formas de organização e funcionamento do Sistema
Interno de Garantia da Qualidade da Academia Militar (SIGQ);
(2) O Plano da Qualidade (PQ), que estabelece o plano de ação, apoiado nos padrões e indicadores para
a qualidade.

b.

Padrão de referência para a Qualidade
Em Portugal, a Lei nº 38/2007, de 16 de Agosto aprovou o regime jurídico da avaliação da qualidade do ensino
superior. Nesta Lei encontram-se elencados os parâmetros de avaliação de qualidade relacionados com a
atuação dos estabelecimentos de ensino superior e com os resultados da atividade dos mesmos
estabelecimentos, assim como os objetivos e princípios da avaliação, nomeadamente a sua obrigatoriedade,
incidência, formas e agentes de avaliação. São definidas as regras fundamentais para a avaliação interna, para
a avaliação externa, para a intervenção de docentes, estudantes e entidades externas na avaliação, bem como
a internacionalização da avaliação, a publicidade e difusão da informação e os principais procedimentos. Esta
Lei veio revogar a legislação anterior, incluindo a primeira lei sobre avaliação do ensino superior em Portugal,
de 1994 (Lei n.° 38/94 de 21 de Novembro - Avaliação do ensino superior).
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Fruto da integração no sistema universitário português, tendo em vista a estratégia de implementação de
melhoria da qualidade, e acautelando a natureza e vocação da Academia Militar (AM) como Estabelecimento
de Ensino Superior Público Universitário Militar (EESPUM), o presente Manual de Qualidade está apoiado em
eixos e pressupostos de avaliação que seguem os referenciais do Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) da European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA), as disposições da Norma NP EN ISO 9001: 2008, as indicações da European
Foundation for Quality Management (EFQM) e o modelo de síntese seguido pela Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior (A3ES1), consubstanciados nos seus modelos, formulários e indicadores.
Estes referenciais agregam as orientações e indicadores a implementar do ponto de vista de um Sistema de
Gestão da Qualidade em instituições de ensino superior, indo ao encontro dos padrões europeus e dos
requisitos legais aplicáveis nesta matéria, tendo por base os referenciais predefinidos pela A3ES que a
seguir se identificam:
(1) Referencial 1: Definição da política e objetivos da qualidade;
(2) Referencial 2: Definição e garantia da qualidade da oferta formativa;
(3) Referencial 3: Garantia da qualidade das aprendizagens e apoio aos estudantes;
(4) Referencial 4: Investigação e desenvolvimento;
(5) Referencial 5: Relações com o exterior;
(6) Referencial 6: Recursos humanos;
(7) Referencial 7: Recursos materiais e serviços;
(8) Referencial 8: Sistemas de informação;
(9) Referencial 9: Informação pública;
(10) Referencial 10: Internacionalização.

c.

Enquadramento legislativo e documental:
O presente manual observa um conjunto de recomendações, publicações, diretivas e disposições legais que
decorem do facto de a Academia Militar estar integrada na estrutura organizacional do Exército e responder a
necessidades de formação dos seus Oficiais das instituições Exército (MDN) e Guarda Nacional Republicana
(MAI).
Por outro lado, para efeitos de avaliação e acreditação e reconhecimento dos ciclos de estudos que ministra,
obedece aos requisitos e normativos da A3ES e da DGES/MCTES.
Toda esta legislação enquadrante, bem como as suas várias ramificações e articulações estão vertidas no

Anexo F – Documentação e Legislação enquadrante do Ensino Superior Público Universitário Militar.

Fonte: SANTOS, Sérgio Machado (2011). Análise comparativa dos processos europeus para a avaliação e certificação de
sistemas internos de garantia da qualidade. Lisboa: A3ES.
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O manual desenvolve as seguintes dimensões da vida institucional da AM:
(1) A missão, visão, valores e objetivos;
(2) Orientações gerais para a qualidade na AM;
(3) A estrutura organizacional e respetivas competências funcionais dos órgãos de governo;
(4) A organização do SIGQ no que respeita ao âmbito, objetivos, estruturas de supervisão do mesmo e
respetivos níveis de responsabilidade;
(5) As metodologias e procedimentos de monitorização, controlo, avaliação e retroação conducentes à
melhoria contínua, aplicadas às diferentes missões da instituição;
(6) A articulação entre o SIGQ e o quadro estratégico institucional;
(7) Os mecanismos de recolha de dados, processamento e disponibilização de informação contextualizada
e relevante para a comunidade académica;
(8) Os procedimentos de monitorização, avaliação e desenvolvimento do SIGQ.

e.

Aprovação e Revisão do Manual da Qualidade
O Manual da Qualidade da AM (MQAM) é aprovado pelo Comandante da Academia Militar, em articulação com
os eixos do Plano Estratégico da AM (PEAM), depois de ouvidos o Conselho Científico e o Conselho Pedagógico.
As revisões globais ou específicas que venham a ocorrer, deverão ser aprovadas pelo Comandante da AM. De
cada alteração ao conteúdo do Manual da Qualidade (MQ) deve resultar a emissão de uma nova versão
numerada sequencialmente que, obrigatoriamente, deve ser registada no formulário abaixo disponibilizado.
Mapa de alterações
Revisão

Data

Motivo da Alteração

Observações

01

07Fev2014

Atualização e adequação em conformidade
com o novo regulamento da Academia Militar Portaria 22/2014 de 31jan

MQAM-V02

Tabela 1: Mapa de alterações

f.

Comunicação e divulgação
A comunicação e divulgação interna são feitas através da disponibilização da informação no portal
colaborativo da AM.
Em complemento, o manual é dado a conhecer a cada um dos responsáveis funcionais da Academia Militar
através de comunicações de serviço
Paralelamente são realizados briefings, sessões de informação e de esclarecimento.
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2. POLÍTICA DA QUALIDADE

a.

Alinhamento com a Missão, Visão, Valores e Objetivos de referência para a AM
A missão, visão e valores, bem como os objetivos institucionais que servem de referência a este manual da
qualidade são os que decorrem e constam do plano estratégico aprovado.

(1) Finalidade
A AM é um Estabelecimento de Ensino Superior Público Universitário Militar (EESPUM), inserido no
sistema de ensino superior público, que visa:
(a) A preparação de quadros com qualificação superior, que reúnam as competências e capacidades
para comandar em situações de risco e de incerteza típicas do conflito armado, em resposta às
exigências da segurança e da defesa nacional;
(b) Uma formação científica de base de índole técnica e tecnológica, destinada a satisfazer as
qualificações profissionais indispensáveis ao desempenho de funções técnicas no âmbito de cada
uma das especialidades;
(c) Uma formação comportamental consubstanciada numa sólida educação militar, moral e cívica,
tendo em vista desenvolver nos alunos qualidades de comando, direção e chefia inerentes à
condição militar;
(d) Uma preparação física e uma formação militar, que confiram aos alunos o desembaraço físico e o
treino imprescindíveis ao desempenho das suas funções.

(2) Missão
Cumprindo os pressupostos anteriores, a AM tem por missão:
Formar Oficiais destinados aos quadros permanentes do Exército e da Guarda Nacional Republicana,
habilitando-os ao exercício das funções que estatutariamente lhes são cometidas, conferir as
competências adequadas ao cumprimento das missões do Exército e da GNR e promover o
desenvolvimento individual para o exercício de funções de comando, direção e chefia.

(3) Visão
Afirmar a Academia Militar como escola de formação de Comandantes e instituição de ensino superior
público universitário militar de referência nacional e internacional, pela excelência do seu ensino,
formação, qualificação e investigação, em particular nos domínios de especial interesse para a segurança
e defesa, alicerçada na cultura interna de patriotismo, honra, ética, liderança, inovação e rigor e reforçada
na imagem externa pelo valor que confere ao Exército, à Guarda Nacional Republicana e à Sociedade.
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(4) Valores
Um Oficial é um cidadão Português, que partilha da cultura e valores da instituição militar, com uma
vivência integrada e esclarecida na Sociedade de onde emana, a qual legitima o seu exercício
profissional.
Os princípios intemporais da Instituição, que orientam os comportamentos dos elementos que a integram
e que aqui são formados, estão vertidos nos valores da Academia Militar que a seguir se enumeram:


Patriotismo:

Agir com nobreza, consagrando a sua entrega e dedicação ao amor e ao

engrandecimento da Pátria;


Sentimento da Honra e do Dever: Possuir uma conduta moralmente correta e digna, em
coerência com os valores e cultura dos que nos antecederam;



Ética: Adotar uma postura eficiente, condigna e honrosa, pautando o seu comportamento com a
ideia de verdade moral, de adequação de regras e deveres aplicáveis às situações da profissão e da
vida saudável em sociedade;



Liderança: Motivar, capacitar e estimular as pessoas a procurarem e desejarem ultrapassar os
objetivos estabelecidos, melhorando o ambiente e a organização onde se inserem.



Inovação: Gerar e aplicar ideias para a criação de valor, através da investigação, do ensino e da
cooperação. Antecipar a mudança, explorando as oportunidades, agindo na incerteza e na
ambiguidade e cultivando a superação constante de desafios.



Rigor:

Reforçar a identidade pela afirmação, pela aceitação e pelo cumprimento dos valores,

aceitando as obrigações e exigências da missão (ensino, investigação, responsabilidade social),
desenvolvendo, aprofundando e transmitindo conhecimento e valor à Sociedade.
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Política Institucional para a Qualidade
Partindo da missão, visão, valores e objetivos, explícitos no plano estratégico, a política da qualidade
materializa a estratégia, a organização, as responsabilidades e as formas de implementação, monitorização e
revisão periódica do Sistema interno de Gestão da Qualidade.
Perseguindo os melhores referenciais internacionais, a AM tem vindo a assumir um compromisso inequívoco
com a qualidade, materializado em exercícios regulares de autoavaliação do desempenho institucional,
disponibilizando informação objetiva, quantitativa e qualitativa, nos vários domínios de sua atividade
institucional.
A política da qualidade promove uma cultura de estímulo, motivação, envolvimento e participação ativa, em
todos os escalões, atividades e projetos, na discussão, planeamento, implementação e revisão dos processos,
como elemento central da melhoria contínua da Academia Militar.
Neste sentido é assumido o compromisso social e institucional de:
(1) Cumprir os requisitos de certificação e acreditação dos ciclos de estudos, em função das políticas,
legislação, e regulamentação dos organismos que tutelam o ensino superior em Portugal e das diretivas
do Exército;
(2) Envolver todos os interessados e intervenientes, na melhoria contínua dos seus processos,
nomeadamente nos domínios que interferem diretamente com a avaliação e acreditação dos ciclos de
estudos; ou seja na:
(a) Definição da política e objetivos da qualidade;
(b) Definição e garantia da qualidade da oferta formativa;
(c) Garantia da qualidade das aprendizagens e apoio aos estudantes;
(d) Investigação e desenvolvimento;
(e) Relações com o exterior;
(f) Recursos humanos;
(g) Recursos materiais e serviços;
(h) Sistemas de informação;
(i ) Informação pública;
(j ) Internacionalização.
(3) Considerar e acautelar os requisitos da qualidade, em todas as fases da avaliação, planeamento e
execução;
(4) Promover e garantir a consciencialização, formação e treino, de todos os intervenientes nos processos,
para uma correta recolha, registo e disponibilização dos dados relativos à qualidade e certificação dos
ciclos de estudos em funcionamento na AM;
(5) Garantir a melhoria contínua dos processos, implementando o ciclo de planeamento, execução,
verificação e ação corretiva, tirando partido das tecnologias, técnicas e práticas disponíveis, gerindo os
processos de acompanhamento e responsabilização, aos vários níveis funcionais;
(6) Gerar valor acrescentado para o Exército, a GNR e a Sociedade em geral, pela transferência de mais-valias
de conhecimento e pela formação de cidadãos esclarecidos e quadros competentes;
Os princípios da gestão da qualidade e a sua aplicação aos processos internos da AM, definidos nesta Política,
envolvem e são do conhecimento de todos os interessados na formação, mediante divulgação na rede interna
(intranet) e página institucional da AM.
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3. Estrutura

a.

Estrutura organizacional (decorre do Regulamento da Academia Militar)
A estrutura orgânica principal decorre da aprovação do estatuto dos EESPUM, do regulamento da Academia
Militar e do Quadro orgânico que daí decorre.

A AM compreende os seguintes órgãos:
(1) Comando da AM;
(2) Órgãos de Conselho;
(3) Direção de Ensino (DE);
(4) Corpo de Alunos (CAl);
(5) Centro de Investigação Desenvolvimento e Inovação da AM (CINAMIL);
(6) Direção de Serviços Gerais e de Administração (DSGA)

b.

Órgãos de Comando e regulação da atividade institucional
As competências das várias áreas funcionais e de comando da AM são as descritas no regulamento da
Academia Militar e nas demais normas próprias.
A coordenação e gestão do SIGQ cabem ao Chefe do Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e
Qualidade (GEPAQ), apoiado pelo Chefe da Secção de Avaliação e de Qualidade (SAQ).
(1) Organograma I – Comando da AM e Órgãos de Conselho

Figura 1 – Organograma da Estrutura de Comando da AM
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(2) Organograma II – Direção de Ensino

Figura 2 – Organograma da Direção de Ensino da AM

(3) Organograma III – Corpo de Alunos;

Figura 3 – Organograma do Corpo de Alunos

(4) Organograma IV – Direção dos Serviços Gerais e de Administração;

Figura 4 – Organograma da Direção dos Serviços Gerais e de Administração
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4. ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE
a.

Referenciais da qualidade
O Sistema Interno para a Garantia da Qualidade (SIGQ) da AM baseia-se no modelo, indicadores e
recomendações da A3ES2, tendo em consideração os referenciais do Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Education Area (ESG) da European Association for Quality Assurance in
Higher Education (ENQA), as disposições da Norma NP EN ISO 9001:2008, as indicações da European
Foundation for Quality Management (EFQM) e integra os valores e cultura de qualidade desenvolvidos ao longo
da história da AM.

b.

Objetivos e articulação funcional
O SIGQ tem por finalidade promover e executar a política para a qualidade em todas as vertentes da sua
missão, abrangendo, de forma sistemática, todas as atividades desenvolvidas pelas várias áreas funcionais da
AM.
O SIGQ estabelece uma estrutura de aconselhamento, coordenação, acompanhamento e apoio operacional às
atividades de avaliação interna e externa e na promoção da qualidade do ensino, investigação,
internacionalização e de interação com a comunidade académica e militar.
O SIGQ abrange todas as dimensões da missão institucional, alcança todas as atividades da AM e dá suporte
ao plano estratégico da AM. Cumulativamente constitui-se como instrumento central na persecução da política
de qualidade institucional.
O Manual e o Plano de Qualidade são dois componentes essenciais do SIGQ. O Plano da Qualidade articula-se
com o Manual da Qualidade e conjuga as múltiplas dimensões da avaliação e acreditação institucional, bem
como as funções de suporte que lhes são transversais.
A estrutura que dá corpo ao Sistema Interno de Garantia da Qualidade articula sinergias, valências e
responsabilidades das seguintes estruturas e entidades, situadas em diferentes níveis de planificação, decisão
e ação da AM:
(1) Órgãos de conselho:
(a) Conselho Científico (CC);
(b) Conselho Técnico-Científico (CTC);
(c) Conselho Pedagógico (CP);
(d) Conselho Disciplinar (CD).
(2) Estruturas da Direção de Ensino (DE):
(a) Diretor de Ensino;
(b) Departamentos Científicos;
(c) Departamento de Estudos Pós -graduados (DEPG);

Fonte: SANTOS, Sérgio Machado (2011). Análise comparativa dos processos europeus para a avaliação e certificação de sistemas internos
de garantia da qualidade. Lisboa: A3ES.
2
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(d) Departamento de Coordenação Escolar (DCE);
(e) Biblioteca e Núcleo Museológico
(f)

Secções de Unidades Curriculares

(g) Coordenadores Científicos dos ciclos de estudos / Diretores de Curso
(3) Centro de investigação, desenvolvimento e inovação da AM (CINAMIL)
(4) Gabinete de estudos, planeamento, avaliação e qualidade (GEPAQ):
(a) Secção de Estudos e Planeamento (SEP)
(b) Secção de Avaliação e de Qualidade (SAQ)
(c) Secção de Tecnologias de Informação (STI)
(d) Secção de Apoio Psicopedagógico (SAP)

c.

Suporte documental
As informações produzidas, recebidas e acumuladas pelos serviços, no exercício das suas funções e atividades,
são registadas em diversos documentos, os quais constituem registo da memória coletiva e instrumento
essencial à tomada de decisão e aumento de eficiência e eficácia.

A hierarquia documental é ilustrada no presente gráfico:

Legislação Enquadrante
Documentos Estratégicos
Manual da Qualidade
Manuais, Regulamentos, NEP(s)
Formulários

Outros Documentos (Notas
Informativas, Instruções...)
Registos da Qualidade

Figura 3 – Hierarquia dos documentos utilizados no SIGQ
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Funções e responsabilidades no SIGQ
(1) Comandante da AM;
Dirigir ao mais elevado nível todo o SIGQ, envolvendo todas as áreas funcionais da AM
(a) Tem as seguintes responsabilidades:
1.

Aprovar o SIGQ e os respetivos Manual de Qualidade e Planos de Qualidade;

2.

Aprovar o calendário anual de atividades, os planos de trabalhos escolares e os programas das
diversas unidades curriculares propostos pelo diretor de ensino, ouvidos os respetivos órgãos
de conselho e coordenar a execução dos mesmos;

3.

Propor, nos termos da lei, as estruturas curriculares e planos de estudos dos cursos
ministrados na AM e respetivas alterações, ouvidos os respetivos Órgãos de Conselho;

4.

Propor as áreas de formação e especialidades em que a AM confere, respetivamente, o grau
de Licenciado e de Mestre, bem como os ramos do conhecimento e especialidades em que a
AM pode associar-se com universidades para a realização de ciclos conducentes ao grau de
Doutor;

5.

Proceder à designação dos júris de concursos e de provas académicas;

6.

Propor a aprovação do sistema e regulamentos de avaliação de docentes e discentes;

7.

Convocar os Órgãos de Conselho e presidir às suas reuniões;

8.

Convidar professores ou investigadores de outras instituições, ou personalidades de
reconhecida competência, para integrarem os Conselhos Científico, Técnico-Científico e
Pedagógico, no âmbito da missão da AM;

9.

Propor a abertura dos concursos de admissão de alunos aos cursos da AM e nomear a respetiva
Comissão de Recrutamento e Admissão;

10. Assinar as cartas de curso, diplomas dos graus aca- démicos titulados e outros diplomas;
11. Promover o desenvolvimento da ação educacional e o aperfeiçoamento da organização do
ensino na AM;
12. Promover o desenvolvimento da investigação científica, definindo as linhas de investigação a
adotar, ouvidos os respetivos Órgãos de Conselho;
13. Aprovar as linhas gerais de orientação no plano científico e pedagógico, ouvidos os respetivos
Órgãos de Conselho;
14. Exercer o poder disciplinar, nos termos previstos na lei;
15. Instituir prémios escolares e incentivos académicos;
16. Superintender na gestão académica, propondo, designadamente, a abertura de concursos
para recrutamento e seleção de docentes, ouvido o Conselho Científico ou Técnico-Científico;
17. Submeter à homologação do CEME os resultados dos concursos dos docentes;
18. Nomear e exonerar os militares e civis, docentes e não docentes, cuja competência lhe esteja
atribuída por lei;
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19. Propor ao CEME a dispensa temporária de funções docentes dos professores militares ou civis
para a frequência de cursos ou estágios ou para desenvolvimento ou atualização de
conhecimentos científicos, técnicos, táticos e pedagógicos;
20. Propor a concessão de licenças sabáticas;
21. Fixar as propinas devidas pelos estudantes dos cursos pós-graduados;
22. Propor a nomeação dos chefes dos gabinetes que integram os órgãos de comando e de apoio
ao comando;
23. Propor a nomeação do 2.º Comandante, do Diretor de Ensino, dos chefes dos órgãos de apoio
ao comando, dos membros dos Órgãos de Conselho, do Comandante do Corpo de Alunos e do
Diretor dos Serviços Gerais e de Administração;
24. Nomear e exonerar as chefias dos diversos órgãos da AM, nomeadamente os coordenadores
científicos dos ciclos de estudos, os Diretores dos Cursos, os coordenadores das áreas de
ensino, o Presidente do CINAMIL, os chefes dos departamentos e os coordenadores científicos;
25. Homologar as classificações anuais e finais dos alunos.
(b) Ao Comandante da AM compete, ainda:
1.

Propor a criação, suspensão e extinção de cursos;

2.

Propor a criação, a transformação ou extinção de unidades orgânicas e de unidades orgânicas
de investigação que se considerem necessárias, designadas estas por centros, laboratórios,
institutos ou outra denominação apropriada e instituições de investigação que possam ser
comuns a várias instituições de ensino superior militar universitárias ou politécnicas;

3.

Aprovar a distribuição do serviço docente;

4.

Orientar e superintender na gestão administrativa e financeira, assegurando a eficiência no
emprego dos seus meios e recursos;

5.

Aprovar os planos e o relatório anual das atividades;

6.

Aprovar os planos estratégicos de médio prazo e o plano de ação;

7.

Submeter à aprovação a proposta de orçamento e as contas anuais consolidadas;

8.

Propor ao CEME os projetos de alteração da orgânica e da estrutura do ensino, do estatuto e
do regulamento e as iniciativas que considere necessárias;

9.

Celebrar acordos, convénios e protocolos com instituições militares ou civis, nacionais ou
estrangeiras, de ensino superior e de investigação, ou outras instituições, para os fins
consignados no Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Militar;
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(2) Conselho Científico;
(a) O Conselho Científico é o órgão competente para dar parecer sobre os assuntos relacionados com a
orientação científica e técnica do ensino universitário e da investigação.
(b) Ao Conselho Científico compete igualmente elaborar estudos e propostas sobre as matérias
relacionadas com a orientação científica e técnica do ensino superior universitário e da
investigação, elaborar o seu regimento, bem como pronunciar-se ou emitir parecer,
designadamente, sobre os seguintes assuntos:
1. Plano de atividades científicas e de investigação;
2.

Critérios, prioridades e modelos de organização das atividades de investigação e
desenvolvimento, bem como apreciação dos seus programas, próprios ou integrados;

3.

Linhas orientadoras de desenvolvimento da AM;

4.

Criação, transformação ou extinção de unidades orgânicas de ensino e de investigação;

5.

Criação de ciclos de estudos e aprovação das respetivas estruturas curriculares e planos de
estudos dos cursos ministrados na AM;

6.

Nível científico, técnico e militar do ensino minis- trado;

7.

Organização dos planos de estudo dos cursos, atividades, tirocínios e estágios;

8.

Áreas de formação conferidas pelo grau de Licenciado;

9.

Especialidades conferidas pelo grau de Mestre;

10. Ramos do conhecimento e especialidades em que a AM pode associar-se com universidades
para a realização de ciclos de estudos conducentes ao grau de doutor;
11. Temas de teses, dissertações e trabalhos de investigação aplicada dos alunos;
12. Distribuição do serviço docente;
13. Abertura de concursos para o preenchimento das vagas de docentes do mapa de pessoal;
14. Atos previstos no Estatuto da Carreira Docente Universitária e no Estatuto da Carreira de
Investigação Científica relativos à carreira e ao recrutamento de pessoal docente e de
investigação;
15. Atribuição da qualidade de especialista para efeitos de constituição do Corpo Docente, nos
termos do presente Regulamento e demais legislação;
16. Convite a individualidades de reconhecido mérito e especialistas de reconhecida experiência
e competência profissional na área de formação fundamental para o exercício de atividade
docente;
17. Resultados dos trabalhos efetuados pelos docentes que tenham usufruído de licença sabática;
18. Pedidos de dispensa do serviço docente, dos professores em regime de dedicação exclusiva
ou de tempo integral, por períodos determinados, para a realização de projetos de investigação
ou extensão;
19. Propostas dos chefes de departamento das áreas científicas, sobre a nomeação e designação
dos membros dos júris das provas;

MQAM V2.0_2015

Manual da Qualidade

16

AM

Manual da Qualidade

2015

20. Concessão de títulos ou distinções honoríficas;
21. Instituição de prémios escolares;
22. Acordos e parcerias internacionais.
(c) Ao Conselho Científico compete, ainda, pronunciar-se sobre:
1.

A proposta de nomeação de membros de júri para provas públicas para a progressão na
carreira docente, no respeito pelo previsto no Estatuto da Carreira Docente Universitária e no
Estatuto da Carreira de Investigação Científica;

2.

A proposta de creditação de outras formações realizadas e das competências adquiridas tendo
em vista o prosseguimento de estudos para a obtenção de grau aca- démico ou diploma.
a. Os pareceres sobre as propostas constantes da alínea a) do número anterior são tomados
por maioria qualificada de dois terços dos membros efetivos presentes e por escrutínio
secreto.
b. Os princípios aplicáveis ao processo de creditação são definidos através de despacho
normativo do membro do Governo responsável pela área da Defesa Nacional, dele
constando, obrigatoriamente, disposições relativas:
(a) Aos documentos que devem instruir o requerimento;
(b) À composição e competências da Comissão de Instrução;
(c) Às competências do Conselho Científico para apreciação;
(d) À publicidade das decisões; e,
(e) Aos prazos aplicáveis.

(3) Conselho Técnico-Científico
(a) O Conselho Técnico-Científico é o órgão competente para dar parecer sobre os assuntos
relacionados com a orientação técnica do ensino superior politécnico e da investigação.
(b) Ao Conselho Técnico-Científico compete igualmente elaborar estudos e propostas sobre as matérias
relacionadas com a orientação científica e técnica do ensino superior politécnico e da investigação,
elaborar o seu regimento, bem como pronunciar-se ou emitir parecer, designada- mente, sobre os
seguintes assuntos:
1.

Plano de atividades científicas e de investigação;

2.

Definição de critérios, prioridades e modelos de organização das atividades de investigação e
desenvolvimento, bem como apreciação dos seus programas, próprios ou integrados;

3.

Definição de linhas orientadoras de desenvolvimento da AM, fixadas pelo Comandante;

4.

Criação, transformação ou extinção de unidades orgânicas de ensino politécnico;

5.

Criação de ciclos de estudos e aprovação dos respetivos planos de estudos do ensino
politécnico;
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6.

Nível científico, técnico e militar do ensino ministrado;

7.

Reorganização dos ciclos de estudos do ensino politécnico e respetiva estrutura curricular;

8.

Organização dos planos de estudo dos cursos, atividades, tirocínios e estágios;

9.

Áreas de formação conferidas pelo grau de Licenciado;

10. Especialidades conferidas pelo grau de Mestre;
11. Temas de dissertações e de outros trabalhos de investigação dos alunos;
12. Distribuição do serviço docente, sujeitando-o a aprovação do Comandante;
13. Atribuição da qualidade de especialista para efeitos de constituição do Corpo Docente, nos
termos do presente regulamento e demais legislação;
14. Convites a individualidades de reconhecido mérito ou Especialistas de reconhecida
experiência e competência profissional na área de formação fundamental, civis ou militares,
para o exercício de atividade docente;
15. Abertura de concursos para o preenchimento das vagas de docentes do mapa de pessoal;
16. Atos previstos no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico e no
Estatuto da Carreira de Investigação Científica relativos à carreira e ao recrutamento de
pessoal docente e de investigação;
17. Propostas dos chefes de departamento das áreas científicas, sobre a nomeação e designação
dos membros dos júris das provas;
18. Concessão de títulos ou distinções honoríficas;
19. Instituição de prémios escolares;
20. Acordos e parcerias internacionais.
(c) Ao Conselho Técnico-Científico compete ainda pronunciar-se sobre:
1.

A proposta de nomeação de membros de júri para provas públicas para a progressão na
carreira docente, no respeito pelo previsto no Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do
Ensino Superior Politécnico;

2.

A proposta de creditação de outras formações realizadas e das competências adquiridas tendo
em vista o prosseguimento de estudos para a obtenção de grau académico ou diploma.

(4) Conselho Pedagógico;
(d) O Conselho Pedagógico é o órgão competente para dar parecer sobre os assuntos relacionados com
a orientação pedagógica, a avaliação dos cursos e o rendimento escolar dos alunos.
(e) Ao Conselho Pedagógico compete igualmente elaborar estudos e propostas sobre as matérias
relacionadas com a orientação pedagógica, a avaliação dos cursos e o rendimento escolar dos
alunos, elaborar o seu regimento, bem como pronunciar-se ou emitir parecer, designadamente,
sobre os seguintes assuntos:
3.

Definição da orientação e métodos pedagógicos a seguir nos diversos cursos;

4.

Avaliação dos cursos;

5.

Regime de avaliação dos alunos;
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6.

Adaptação ou renovação das instalações escolares, nomeadamente salas de aula,
laboratórios e salas de estudo;

7.

Regulamentação respeitante à AM, com incidência direta nas atividades de ensino;

8.

Análise das atividades do ano letivo anterior;

9.

Calendário anual das atividades para o ano letivo seguinte;

10. Normas de aproveitamento escolar, vida interna e administrativa dos alunos.

(5) Diretor de ensino;
(a) O Diretor de Ensino é o responsável direto perante o Comandante pelo planeamento, programação,
execução e controlo da educação e formação técnica, científica e cultural.
(b) Ao Diretor de Ensino compete, em especial:
1.

Dirigir os órgãos e serviços da DE;

2.

Convocar os Conselhos de Curso e presidir às suas reuniões ou delegar a presidência no seu
adjunto ou respetivos Diretores de Curso;

3.

Propor ao Comandante medidas de caráter pedagógico que considere adequadas sobre a
orientação do ensino;

4.

Promover a elaboração do calendário anual de atividades e dos planos de trabalhos escolares
relativos a cada ano letivo;

5.

Promover a elaboração de normas de execução per- manentes (NEP) relativas ao planeamento,
programação, execução e controlo das atividades de ensino, formação e investigação, tendo
em vista o cumprimento das competentes diretivas do comando;

6.

Superintender e controlar as atividades escolares de ensino, de formação e de investigação;

7.

Propor, ouvidos os Coordenadores Científicos, os departamentos e os Diretores de Curso,
reajustamentos nos planos dos cursos, nos programas das unidades curriculares e dos
tirocínios, para garantir o acompanhamento da evolução científica, técnica e pedagógica ou
para aperfeiçoamento do ensino;

8.

Propor, ouvidos os Coordenadores Científicos, os departamentos e os Diretores de Curso, a
coordenação e distribuição do serviço docente e a nomeação dos elementos do Corpo Docente
da AM para funções de gestão do ensino e outras tarefas de índole escolar;

9.

Elaborar e submeter ao Comandante as propostas de recrutamento de docentes,
acompanhadas do respetivo calendário previsto para os procedimentos, independentemente
do vínculo e categoria;

10. Coordenar e compatibilizar, em meios humanos e materiais, as necessidades apresentadas
anualmente pelos departamentos e pelos órgãos de apoio do diretor de ensino, tendo em vista
a apresentação oportuna do plano global das necessidades para o ano letivo seguinte;
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11. Orientar e superintender os assuntos relativos à Biblioteca e ao Núcleo Museológico da AM;
12. Assegurar, no seio dos departamentos, o desenvolvimento de:
a. Produção científica;
b. Trabalhos de investigação;
c. Dissertações de mestrado;
d. Artigos científicos em fóruns e revistas de especialidade;
e. Monografias por áreas temáticas com competências residentes na AM e de reconhecida
qualidade.

(6) Chefe de Departamento;
(a) São atribuições dos Departamentos Científicos, nomeadamente:
1.

Garantir o ensino das unidades curriculares das suas áreas, propondo a orientação pedagógica
e os métodos de ensino que considerem mais adequados para cada uma delas;

2.

Garantir a elaboração das propostas de programas das unidades curriculares da sua área e
coordenação;

3.

Contribuir para o funcionamento eficaz da estrutura de ensino, colaborando com a DE e com
os outros departamentos e órgãos da AM na gestão dos recursos humanos, materiais e
financeiros à sua responsabilidade;

4.

Preparar propostas de recrutamento de pessoal docente, para acionamento oportuno através
dos canais competentes;

5.

Propor a celebração de convénios, protocolos e acor- dos de associação ou de cooperação com
órgãos homólogos de outras universidades ou instituições vocacionadas para a investigação e
apoio à comunidade;

6.

Elaborar o programa e o relatório anual de atividades, nos moldes estabelecidos internamente,
contendo a descrição sistematizada das realizações do departamento, forma como foram
utilizados os meios humanos, materiais e financeiros disponíveis e as propostas consideradas
per- tinentes, tendo em vista o ano letivo seguinte;

7.

Organizar seminários internos e propor a organização de conferências em áreas científicas de
interesse dos docentes que integram as suas secções.

8.

Proceder à análise de situações de resultados não satisfatórios em unidades curriculares da
responsabilidade do departamento em articulação com os docentes regentes.
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(7) Coordenador Científico;
(a) O Coordenador Científico é o responsável, perante o Diretor de Ensino, pela atividade académica,
científica e de investigação do respetivo ciclo de estudos.
(b) O Coordenador Científico é nomeado de entre os docentes habilitados com o grau de Doutor na área
de formação fundamental do ciclo, em regime de tempo integral, competindo-lhe em especial:
1.

Assegurar o acompanhamento académico e o nível científico do ensino ministrado;

2.

Apresentar propostas relativas à atualização da estrutura curricular do ciclo de estudos;

3.

Apresentar propostas relativas à criação, alteração, suspensão ou extinção de unidades
curriculares e de atividades de ensino;

4.

Acompanhar e apresentar propostas relativas ao pro- cesso de avaliação e de melhoria
contínua;

5.

Propor a realização de parcerias e protocolos com interesse para a AM;

6.

Apresentar propostas relativamente à satisfação de necessidades de pessoal docente, visando
a manutenção e a melhoria contínua dos rácios de qualidade exigidos;

7.

Emitir pareceres sobre as matérias de competência científica que lhe sejam submetidas por
outros órgãos ou entidades da AM.

8.

Emitir os pareceres que lhe forem solicitados, relativamente à distribuição do serviço docente;

9.

Diligenciar para que os docentes do curso mantenham os seus currículos atualizados;

10. Elaborar parecer sobre a qualidade dos trabalhos de investigação aplicada, designadamente
na fase que ante- cede a sua aceitação para prestação de provas públicas;
11. Incentivar e dinamizar a participação dos alunos em projetos de investigação, desenvolvimento
e inovação, bem como na difusão do conhecimento que lhes está associado, nomeadamente
através da sua publicação, a nível nacional e internacional.
12. Para os cursos que, no seu âmbito específico, frequentam unidades curriculares (UC) em outras
instituições de ensino superior (IES), coordenar com a comissão científica do curso dessas IES
a implementação das UC e o desenvolvimento dos trabalhos de investigação aplicada;
13. Integrar os júris dos trabalhos de investigação aplicada (TIA) e das dissertações de mestrado;
14. Observar o que as normas próprias da AM estabelecem no âmbito dos TIA;
15. Coordenar com o diretor do curso os assuntos e as- petos de que resulte melhor
desenvolvimento da atividade do seu âmbito;
16. Propor a aquisição de livros, participar, incentivar e dinamizar a elaboração de textos de apoio,
de publicações e de outros elementos de suporte, que os alunos possam utilizar no seu estudo
e no desenvolvimento de trabalhos académicos;
17. Participar, no que lhe for solicitado no âmbito do respetivo curso, na elaboração dos relatórios
de análise relativos aos pedidos de equivalências, a submeter à avaliação do conselho
científico e subsequente homologação pelo comandante da AM;
(c) O Coordenador Científico, mediante proposta do Diretor de Ensino ao Comandante da AM, pode
acumular o desempenho da função de Diretor de Curso.
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(8) Diretor de Curso;
(a) Os Diretores de Curso, especialistas das respetivas Armas ou Serviços, constituem o principal elo de
ligação do Diretor de Ensino com os alunos, no domínio do aproveitamento escolar e nos aspetos
relacionados com a eficácia do ensino, sendo responsáveis pela coordenação dos aspetos de
caráter operacional, escolar e administrativo do respetivo curso.
(b) Os Diretores de Curso são nomeados por despacho do Comandante, mediante proposta do Diretor
de Ensino, competindo-lhes em especial:
1.

Manter-se informado sobre os requisitos gerais e técnicos necessários à formação dos oficiais,
definidos pelas respetivas armas ou serviços, propondo as retificações que entender
necessárias, tanto dos conteúdos programáticos das unidades curriculares como do perfil do
correspondente plano de curso;

2.

Acompanhar a evolução do aproveitamento escolar dos alunos dos respetivos cursos,
propondo as medidas que considerar adequadas para apoio dos que evidenciem maiores
dificuldades de natureza escolar;

3.

Acompanhar a execução da programação anual, pro- pondo oportunamente as medidas
corretivas adequadas;

4.

Manter-se informado sobre o controlo da assiduidade às aulas, promovendo os contactos com
os alunos que entender necessários para assegurar a sua completa informação sobre as
consequências da eventual ultrapassagem dos limites regulamentares de faltas justificadas;

5.

Manter um estreito contacto com o comando do CAl para obtenção de dados que possam
contribuir para melhorar o conhecimento do perfil comportamental dos alunos, tendo em vista
a adoção de adequadas medidas para melhoria do seu rendimento escolar;

6.

Manter permanente contacto com os docentes das várias unidades curriculares de forma a
detetar e a prevenir eventuais problemas no desenvolvimento das diversas atividades
escolares;

7.

Manter estreita ligação com os alunos tirocinantes, através do Oficial que a respetiva escola
prática designa para esse efeito, de acordo com o determinado na diretiva anual do tirocínio;

8.

Propor ao Diretor de Ensino a convocatória dos respetivos conselhos de curso;

9.

Coordenar com o Coordenador Científico os assuntos e aspetos de que resulte melhor
desenvolvimento da atividade do seu âmbito;

10. Colaborar na preparação e acompanhar a realização dos estágios escolares, presidindo aos
júris que fazem a apreciação dos correspondentes relatórios.
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(9) Chefe do Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade (GEPAQ);
(a) É o responsável pela coordenação e gestão operacional do SIGQ, assumindo-se como o Gestor da
Qualidade da AM.
(b) Tem as seguintes responsabilidades no SIGQ:
1.

Garantir que o MQ e o PQ são atualizados;

2.

Gerir a informação no âmbito do SIGQ, incluindo o painel de indicadores, descritores e
métricas que lhe estão associadas;

3.

Apoiar, no plano técnico e administrativo, o Comando da AM na direção do SIGQ;

4.

Constituir-se como interlocutor oficial com entidades tutelares no que respeita à gestão e
reporte de informação institucional ou no âmbito da Avaliação/Acreditação;

5.

Acompanhar a evolução dos indicadores no domínio da qualidade em contexto universitário,
vertendo-os para o plano da avaliação interna;

6.

Coordenar as atividades de parceiros internos [Corpo de Alunos (CAl), Direção de Ensino (DE),
Direção de Serviços Gerais e de Administração (DSGA) e Gabinete do Comandante (GC)] e
externos (Escolas) na aplicação de instrumentos de inquirição da comunidade académica, de
investigação e institucional, ligada direta ou indiretamente aos ciclos de estudos;

7.

MQAM V2.0_2015

Coordenar os processos de autoavaliação na AM no âmbito da avaliação interna e externa.

Manual da Qualidade

23

AM

Manual da Qualidade

2015

5. SISTEMA DE MELHORIA CONTÍNUA
a.

O ciclo de melhoria contínua (PDCA)
Seguindo os referenciais do Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area (ESG) da European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), indo ao encontro das
especificações NP EN ISO 9001:2008, e garantindo os requisitos de avaliação e acreditação da A3ES, a AM
estrutura o seu SIGQ por forma a satisfazer:
 Requisitos à entrada (inputs), de todos os interessados na formação (e.g. Exército; GNR e Instituições de
tutela do ensino superior para efeitos de avaliação, certificação e acreditação);
 Melhoria contínua dos processos de formação e nas dimensões de avaliação dos ciclos de estudos;
 Satisfação à saída, com as competências adquiridas e o desempenho dos futuros oficiais do Exército e da
GNR.

Perfil de
Competências

Todos os
Interessados na
formação

Expetativa de
desempenho do
futuro Oficial

( EXE – GNR )
Alunos Docentes

( EXE – GNR )

A3ES Certificação Acreditação)

Alunos Docentes

DGES – Direção
Geral do Ensino
Superior

Empregadores

Figura 4 – Modelo esquemático ISO 9001: 2008

1) Requisitos à entrada (inputs):
A AM planeia a formação curricular dos alunos por forma a atender às necessidades e requisitos de todos
os interessados, no planeamento da formação ministrada na AM, nomeadamente os requisitos de
conhecimentos e competências a adquirir pelos futuros oficiais do Exército e da GNR, em função dos perfis
profissionais estabelecidos por cada instituição.
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Garante também os requisitos de certificação e acreditação dos seus ciclos de estudos pelo
acompanhamento dos critérios definidos pelos organismos que tutelam o ensino superior em Portugal,
nomeadamente os definidos pela A3ES.

2) Melhoria contínua do ensino-aprendizagem (processos):
Durante o processo de formação, o ciclo
virtuoso de melhoria contínua (PDCA) da AM
assenta

nas

4

fases

sucessivas

A

P

( Act )
Agir/Atuar

( Plan )
Planear

desenvolvidas por Deming (1950) ou seja:


1º Planear (Plan):

Definir
metas
Ações
corretivas

em função das

Definir
métodos

necessidades e requisitos (concretizados
na Diretiva de Comando para o biénio);


Verificar
resultados

2º Executar (Do): utilizando os vários
níveis

de

comando,

controlo

e

coordenação, materializados na estrutura
e recursos da AM (DE; CAl; DSG; CINAMIL)
e concretizada nos planos operacionais

Educar e
treinar

Executar

C
( Check )
Verificar

D
( Do )
Executar

Figura 5 – Ciclo PDCA

anexos à diretiva;


3º Verificar (Check): pela implementação de um sistema de acompanhamento, monitorização e
avaliação do cumprimento dos objetivos definidos (quadros de concretização e acompanhamento dos
objetivos);



4º Atuar (Act): Identificando vulnerabilidades ou oportunidades de melhoria em cada área funcional
e propondo medidas corretivas que, depois de implementadas, são novamente avaliadas no ciclo
seguinte.

3) Satisfação com as competências adquiridas dos futuros oficiais (outputs):
Relativamente aos Outputs, a AM tem como missão formar quadros com as competências académicas,
comportamentais e físicas adequadas à satisfação das exigências da profissão, nomeadamente nos cargos
e funções que os futuros oficiais desempenharão no Exército e na GNR.
Esta aferição das competências adquiridas é feita externamente pelo feedback institucional e,
internamente pela aplicação de instrumentos de recolha de dados que se destinam a obter informação
relevante de alunos, ex-alunos e comandantes funcionais, sobre a formação ministrada na AM.
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Princípios a que obedece a recolha de dados, análise e produção de informação:
O SIGQ estrutura a recolha de dados, análise e produção de informação de acordo com os seguintes
princípios:
(1) Relevância da informação: Pela participação de todos os intervenientes interessados no processo
de formação dos Oficiais destinados aos quadros permanentes do Exército e da Guarda Nacional
Republicana; nomeadamente: os alunos, pessoal docente, pessoal não docente, órgãos de gestão
da AM e de outras partes interessadas (e.g. Comando de Instrução e Doutrina (do Exército) e
Comando de Doutrina e Formação da Guarda Nacional Republicana (GNR)) na melhoria contínua
dos processos de ensino-aprendizagem;
(2) Comando e controlo dos processos: Importância da existência de mecanismos formais de
monitorização periódica do processo ensino-aprendizagem;
(3) Transparência da avaliação: pela disponibilização e publicitação de critérios, regulamentos e
procedimentos consistentes de avaliação das áreas funcionais, alunos e docentes;
(4) Comunicação e divulgação: Disponibilização à comunidade académica da AM de informação
contextualizada, atualizada e objetiva que permita a identificação de vulnerabilidades e oportunidades
de melhoria.

Planear

RELEVÂNCIA
Identificar dimensões relevantes da
Qualidade

TRANSPARÊNCIA

Ouvir, Informar, prestar Contas.
Transparência de processos

COMANDO E CONTROLO

COMUNICAÇÃO

Responder adequadamente às
exigências da Qualidade

Impacto dos processos e produtos
nas partes interessadas

Medir e Atuar

Implementar e envolver
Figura 6 - Princípios do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ)
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Procedimentos de monitorização, avaliação e retroação do sistema
O Plano da Qualidade (PQ), anexo A, ao presente Manual da Qualidade (MQ), estabelece os padrões de
qualidade institucional a prosseguir para um horizonte temporal de 4 anos.
As ações/atividades operacionais, cronogramas associados, metas e recursos são estabelecidos no Plano de
Qualidade (PQ). A monitorização do grau de execução das atividades constantes no Plano de Qualidade (PQ)
compete aos comandantes e responsáveis funcionais.
Esta monitorização é consumada na realização de relatório anual de acompanhamento e autoavaliação do
nível de concretização dos objetivos e metas propostos (ver NEP 508_2ª), os quais consubstanciam um
balanço e reflexão crítica sobre os resultados atingidos.
O GEPAQ consolida e agrega estes relatórios num relatório anual institucional de autoavaliação e submete-o
ao Comando da AM, o qual promoverá a sua difusão no sentido da melhoria institucional.
Os procedimentos que promovem e comprovam a qualidade do processo ensino-aprendizagem, consideram
e integram os referenciais da European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), em
particular os Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education (ESG).
O SIGQ segue a lógica incremental e prevê a auscultação dos intervenientes no processo ensino-aprendizagem:

Figura 7 – Hierarquia dos documentos utilizados no SIGQ

(1)

Calendarização dos instrumentos de recolha de dados [ ver NEP (s) ]
Itens de Informação

Geradores

Prazos e Metas

Destinatário

Monitorização intercalar do ensino

Coordenador Científico /
Diretor de Curso

Entre a 4ª e 6ª semana
após o início das aulas

DE, Cmdt

Relatório da UC (NEP 508-2ª)

Regente da UC

Até 5 dias úteis após o
final de semestre

Coord. Sec. UC

Propostas de melhoria das UC

Coordenador de Secção de Até 10 dias úteis após o
UC’s
final de semestre

Relatório integrado de propostas de
melhoria do Departamento

Chefe de Departamento

Até 30 dias úteis após o
final de semestre

Coord. Cientifico, DE

Inquéritos aos alunos

GEPAQ

Até final de julho de
cada ano letivo

CAl - Alunos

Relatório de Feedback da formação na Dir. de Curso e Diretor da
EA, EPS e EG
Formação da Escola

Até 15 de setembro de
cada ano letivo

Coord. Cientifico, DE, Cmdt

Relatório do CINAMIL (investig. e Prod.
CINAMIL
científica de relevo para os Ciclos)

Até 15 de setembro de
cada ano letivo

Coord. Cientifico, GEPAQ,
DE, Cmdt

Relatório integrado de propostas de
melhoria do Ciclo de Estudos

Até 30 de Setembro

DE; Concelho Pedagógico
/ Concelho Cientifico

Coordenador científico

Chefe Depart.

Tabela 2: Responsabilidades e calendarização
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Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem nas UC
O SIGQ visa a melhoria contínua do funcionamento das unidades curriculares que integram os planos
curriculares dos ciclos de estudos ministrados na AM conferentes de grau académico. Este sistema
assenta na auscultação dos interlocutores do processo (estudantes, docentes, coordenadores das seções
de unidades curriculares e direções de curso) e na informação extraída do SIGQ.

O SIGQ desenvolve-se em três fases fundamentais:
(a) Fase 1 - Avaliar e Diagnosticar;
(b) Fase 2 - Identificar vulnerabilidades e oportunidades de melhoria;
(c) Fase 3 – Corrigir - Ajustar

Identificar vulnerabilidades e
oportunidades de melhoria
FASE 3

FASE 1

FASE 2
Corrigir - Ajustar

Avaliar e Diagnósticar

Retroação - Novo Ciclo
Figura 8 – Fases de desenvolvimento do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ)

(a) Fase 1: Avaliação e Diagnóstico
A fase de Avaliação e Diagnóstico inicia-se com um processo de monitorização do funcionamento
das unidades curriculares e do desempenho dos docentes associados.
Nesta fase são evidenciadas as situações desviantes face aos referenciais de normalidade. Estas
situações são designadas por extraordinárias.

Esta Avaliação pode decorrer das seguintes entidades ou fontes de informação:
a. Informação decorrente dos inquéritos pedagógicos a discentes [Apêndice 2 a 7 ao Anx A (Plano
da Qualidade)];
b. Da informação decorrente da supervisão dos Chefes de Departamento [preenchimento do Anexo
C (Relatório do Chefe de Departamento) ao Manual da Qualidade da AM] – ( ver NEP 508_2ª);
c. Informação decorrente dos relatórios dos docentes (ver NEP 508_2ª);
d. Apreciação preliminar dos Coordenadores científicos; (artº 46 - Reg. AM) em articulação com o
parecer dos diretores de curso; (artº 47 - Reg. AM)
e. Informação de gestão proveniente do SIGQ
f. Informação decorrente dos relatórios de lições aprendidas do Exército ou da GNR (Com a
indicação para colmatar, atualizar ou reorientar necessidades de formação detetadas).
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Inquéritos pedagógicos
Os inquéritos pedagógicos são preenchidos eletronicamente, via portal académico e estão
estruturados em três secções:
Secção I: Avaliação da envolvência organizacional e do ambiente de ensino aprendizagem
que revertem para o ciclo frequentado;
Secção II: Avaliação do desempenho da docência associada à(s) unidade(s) curricular(es);
Secção III: Avaliação do funcionamento da(s) unidade (s) curricular(es);
A condução e supervisão do processo de inquirição pedagógica são da competência do
GEPAQ, através da sua Secção de Avaliação e de Qualidade (SAQ).
No processo de aplicação dos inquéritos, as questões são de resposta obrigatória, sendo
garantida confidencialidade e o anonimato.
Critérios de elegibilidade dos dados
Alunos: Respostas relativas à UC e serviço docente

Docentes: Respostas relativas ao serviço docente

 Nº de respostas em cada indicador ≥ 3

 Nº respostas em cada indicador ≥ 3

 Nº de respostas ≥ 80% (total de alunos da UC)

 Nº de respostas ≥ 70% (total de alunos do docente)

Tabela 3 - Critérios de elegibilidade dos dados

2.

Relatórios dos docentes relativos às UC(s) lecionadas (NEP 508_2ª)
Os relatórios dos docentes são consolidados em dois níveis:
a. Primeiro ao nível dos coordenadores de secção de unidades curriculares
b. Posteriormente ao nível do chefe de departamento científico.
c. Para cada UC deverá ser elaborado “pasta/dossier da UC” (pelo docente regente/
coordenador/ responsável pela UC), onde constam as seguintes informações:
 Objetivos / Competências a desenvolver na UC;
 Programa e carga letiva;
 Métodos e critérios de lecionação e de avaliação;
 Bibliografia recomendada;
 Equipa docente e Coordenador da UC;

Informação consta da:
Ficha das Unidade Curricular (FUC)

 Horário das aulas da UC;
 Horário de atendimento de cada docente;
 Sumários das aulas;
 Equipa docente da Unidade Curricular
 Classificações dos alunos;
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Informação consta da:
Ficha Curricular Docente (FCD)

 Correção e Critérios de correção dos testes

Para Arquivo
Entregar na RAE/DCE

 Momentos de avaliação.

Calendário de provas
RAE/DCE e CAl
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Apreciação do chefe de departamento – por Unidade Curricular (UC)
Tendo por base os resultados extraídos dos questionários pedagógicos e os descritores
extraídos do SIGQ, em particular os que se referem à eficiência formativa (taxas de
aproveitamento por unidade curricular) e outros instrumentos que considerem relevantes, o
chefe de departamento, em conjunto com os Coordenadores das secções de unidades
curriculares e regentes das UC em que se identifiquem problemas, analisam o funcionamento
das unidades curriculares por semestre curricular, com o objetivo de melhor caracterizar as
situações extraordinárias em função dos critérios de elegibilidade adotados, os referenciais
de boas práticas e as sugestões de melhoria.
Desta análise resultarão relatórios de avaliação e planos de melhoria (previstos na fase 2), em
formato normalizado (apresentado em anexo C), que deverá ser submetido a despacho ao
Diretor de Ensino até 30 dias úteis após o final de semestre do ano letivo a que reportam.

4.

Apreciação final do Coordenador Científico – por Ciclo de Estudos
Tendo por base todas as informações e relatórios que chegam ao coordenador científico, este
faz a sua apreciação ouvindo o diretor de curso e os regentes de UC que entender por
conveniente, propondo ao Diretor de Ensino um conjunto de melhorias a implementar no ciclo
de estudos sob sua coordenação.
Estas propostas (conforme Anexo D: Relatório do Coordenador Científico), depois de validadas
pelo Diretor de Ensino são discutidas e aprovadas, conforme o seu teor, em Conselho Científico
ou Pedagógico e, posteriormente levadas à aprovação do comandante.

5.

Informação relevante extraída do SIGQ e a ser relevada
O SIGQ proporciona um repositório de informação estruturada e consolidada proveniente das
atividades de gestão académica corrente, produzidas pelos sistemas operacionais e com
origem nos diversos atores (estudantes, docentes, serviços académicos e de apoio ao
estudante) quer atividades de planeamento e gestão estratégica.
Através dos seus módulos, o SIGQ permite o acesso a indicadores e descritores de desempenho
do processo pedagógico e, em particular, do funcionamento das UC.

Informação extraída do SIGQ a ser relevada
Situações extraordinárias negativas

Situações extraordinárias positivas
Descritores

 Ponderação da UC pelos alunos ≤ 2,5, numa escala 
de 1 (menor) a 4 (maior);

 Consideração de elementos relevantes negativos

evidenciados na análise qualitativa;

 Rácio alunos reprovados/avaliados ≥ 10%.

Ponderação da UC pelos alunos ≥ 3;
Rel. alunos aprovados/avaliados ≥ 90%
% alunos acima da média ≥ 60%.
Consideração de elementos relevantes positivos
evidenciados na análise qualitativa;

Tabela 4 - Descritores para identificação de situações extraordinárias
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(b) Fase 2: Identificação de oportunidades de melhoria
Nesta fase, são definidos pelas direções de curso/coordenadores científicos, os planos de melhoria
para atender às situações identificadas como extraordinárias negativas na fase anterior.
As propostas de plano de melhoria deverão refletir claramente as ações corretivas, os recursos
mobilizados, os cronogramas associados e as respetivas métricas de avaliação.
O(s) plano(s) de melhoria são propostos(s) pelos coordenadores científicos, informados o(s)
coordenador(es) da(s) unidade(s) curricular(es) envolvida(s) e permitindo que os mesmos se
pronunciem e sejam envolvidos no processo de melhoria.
Compete ao coordenador científico, a consolidação do relatório relativo ao ciclo de estudos pelo
qual responde pela coordenação, bem como das respetivas propostas e planos de melhoria.
Este relatório síntese é submetido ao Comando da AM, após o término do semestre letivo a que
reporta.

(c) Fase 3: Ações de ajustamento
Recebido o relatório síntese, o Comandante da AM manda implementar as melhorias.
Os resultados (avaliação do impacto do plano de melhoria) devem constituir parte integrante do
processo referente ao ciclo de estudos, pelo qual é responsável o diretor de curso/coordenador
científico.
Os resultados da aplicação dos planos de melhoria serão novamente aferidos na fase seguinte,
encerrando assim o ciclo virtuoso de retroação/melhoria.
(3) Instrumentos de recolha de Informação
(a) Inquéritos pedagógicos a alunos e docentes
Os inquéritos pedagógicos são preenchidos online, mediante utilizador e password.
A condução e supervisão do processo de inquirição pedagógica são da competência do GEPAQ,
através da sua Secção de Avaliação e de Qualidade (SAQ).

(b) Relatórios dos docentes relativos às UC lecionadas
Os relatórios dos docentes são integrados e consolidados em dois níveis:
1.

Primeiro ao nível do chefe de secção de unidades curriculares;

2.

Posteriormente ao nível do chefe de departamento (que recolhe as propostas de melhoria dos
chefes das secções das UC, elaborando o seu relatório síntese com a consolidação das
propostas;

3.

O relatório síntese (integrado e consolidado pelo chefe de departamento) é dado a conhecer
aos coordenadores científicos dos ciclos de estudos em que essas UC sejam ministradas).

4.

O Relatório Consolidado é submetido pelo Chefe de Departamento de Coordenação do Ensino
ao Diretor de Ensino com a indicação das propostas que, conforme a situação, necessitem de
ser submetidos a conselho científico ou pedagógico.

5.

Posteriormente, são aprovadas as alterações pelo comandante
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(c) Relatórios do Chefe de Departamento
No final de cada ciclo letivo, o chefe de departamento elabora relatório relativo às UC sobre a sua
dependência, bem como a produção e investigação científica a elas associada.
(d) Relatórios do coordenador científico
No final de cada ciclo avaliativo, tomando como referência 31 de Setembro do correspondente ano,
o coordenador científico reúne a informação relativa ao curso com base nos indicadores de
autoavaliação, e elabora o relatório final do Ciclo de Estudos (Anexo D - Relatório integrado de
propostas de melhoria do Ciclo de Estudos).
O relatório deverá ser submetido ao Comando da AM, com conhecimento ao chefe do Departamento
de Coordenação do Ensino (DCE) e ao chefe do GEPAQ.

O relatório síntese deverá fazer referência:
(a) Ao progresso institucional em termos de garantia de qualidade no domínio do ensino;
(b) À identificação de boas práticas reveladas ao longo do ano e da realização de fóruns / jornadas
de inovação pedagógica, para a sua divulgação institucional.
(c) À adoção de programas de melhoria e a correspondente afetação dos recursos necessários à
sua execução;
(e) Diagrama de Fluxos do processo de Autoavaliação e Melhoria Contínua dos Ciclos

Figura 10 – Diagrama de Fluxos do processo de Autoavaliação e Melhoria Contínua dos Ciclos de Estudo
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Procedimento para a garantia da qualidade da investigação
O enquadramento jurídico estabelecido pela Lei nº 62/2007 (RJIES) para o ensino superior, dá especial relevo
à prática da investigação e desenvolvimento, referindo explicitamente que “as universidades, os institutos
universitários e as demais instituições de ensino universitário são instituições de alto nível orientadas para a
criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia, através da articulação do estudo,
do ensino, da investigação e do desenvolvimento experimental ” (artigo 6º, nº 1), refletido nas atribuições da
AM (artigo 4º EEESPUM), sendo requisitos para a criação e funcionamento de um estabelecimento de ensino
universitário “ desenvolver atividades no campo do ensino e da investigação, bem como na criação, difusão e
transmissão da cultura” e “dispor de centros de investigação e desenvolvimento avaliados e reconhecidos ou
neles participar ” (artigo 42º, alínea d) e alínea e).
O Decreto-Lei n.º 74/2006, na versão revista e alterada pelo Decreto-Lei n.º107/2008, releva igualmente o
papel da investigação, ao estabelecer, no artigo 57º, como um dos requisitos especiais para a acreditação de
ciclos de estudos ao indicar: para um ciclo de estudos conducente ao grau de mestre numa determinada
especialidade, “que o estabelecimento de ensino desenvolva atividade reconhecida de formação e
investigação ou de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível, nas áreas científicas integrantes
dessa especialidade”
Por outro lado, e para efeitos de contabilização da condução das atividades de investigação devidamente
reconhecidas nas áreas a que respeita a formação, estas poderão ser desenvolvidas na própria instituição, ou
através da sua participação ou colaboração, ou dos seus docentes e investigadores, em instituições científicas
reconhecidas.
Na Academia Militar/Exército, a avaliação do nível de desenvolvimento e/ou concretização de cada projeto de
investigação é feito de acordo com as Normas de Investigação, Desenvolvimento e Inovação do Exército
(NIDIEX) superiormente aprovadas.
(1) Para este efeito, os coordenadores de projeto de investigação elaboram, até 15 de janeiro de cada ano,
relatório executivo sobre o nível de concretização do projeto financiado em função dos objetivos
estabelecidos ou acordados no momento da atribuição de financiamento.
(2) Os órgãos de gestão do CINAMIL consolidam e elaboram relatório síntese para o presidente do CINAMIL
que, até 31 de janeiro, submete a despacho ao Comandante da AM.
Por outro lado, a análise e avaliação da valorização de cada ciclo de estudos que decorre dos projetos de
investigação científica é efetuada pelo Coordenador Científico de cada ciclo de estudos mediante relatório, o
qual deve considerar os seguintes aspetos relevantes:
(1) Nº de docentes envolvidos em projetos de investigação;
(2) Nº de projetos e/ou temáticas investigadas relevantes para o ciclo de estudos;
(3) Nº de publicações com revisão pelos pares;
(4) Nº de orientações científicas de Trabalhos de Investigação Aplicada/Monografias/Teses;
(5) Nº de projetos em parceria institucional/ nacional/ internacional;
(6) UC que se valorizam com a investigação produzida.
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6. ARTICULAÇÃO ENTRE O SISTEMA INTERNO DE GARANTIA
DE QUALIDADE E O PLANEAMENTO ESTRATÉGICO
O grau de acompanhamento e execução dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos para cada ano civil é
analisado com base nos relatórios síntese produzidos por cada área funcional da AM.
Cada área funcional identifica o nível de concretização dos objetivos e metas estabelecidos reportando ao
comando da AM e eventuais dificuldades na sua implementação.
Face à análise efetuada e às dificuldades reportadas pelos comandantes funcionais, o Comandante pode
estabelecer ajustamento dos objetivos estratégicos e/ou operacionais, iniciando novo ciclo virtuoso de melhoria
dos processos internos.

7. PARTICIPAÇÃO DE PARCEIROS INTERNOS E EXTERNOS NO
SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DE QUALIDADE
a.

Importância do feedback para a retroação do SIGQ
Por outro lado, a política da AM para a qualidade dá a máxima importância à participação de todos os parceiros
relevantes, internos e externos, nos processos de planeamento estratégico, de transferência de conhecimento
para a sociedade civil, e de garantia da qualidade; recorrendo para o efeito a um Painel de parceiros externos
abrangente, num processo participado que inclui todos os interessados na formação dos futuros oficiais do
Exército e da GNR.
As formas e a frequência de envolvimento dos parceiros são diversas, e têm em consideração o nível de análise
que está em causa em cada caso, desde as unidades curriculares, em que se salienta a participação de
estudantes, docentes e coordenadores, até à avaliação global em que se salienta a participação de parceiros
externos, ex-alunos, docentes e dos responsáveis dos órgãos e unidades do Exército. Para além do
envolvimento regular de algumas destas entidades, mediante feedback das respetivas estruturas operacionais
e relacionadas com a formação do Exército e da GNR, o sistema contempla ainda a auscultação regular de
outras entidades mediante a aplicação de inquéritos periódicos, os quais já fazem parte das práticas da AM.

b.

Entidades interessadas na formação ministrada na AM
As formas de participação privilegiam a representação destes parceiros nos diferentes órgãos e estruturas do
Exército e da GNR, fazendo chegar o seu feedback quando tal se revele adequado.
Assim, para o efeito são auscultadas as seguintes fontes de informação:
(1) Determinações superiores do CEME;
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Determinações do Comando da Instrução e Doutrina/Exército ou Comando da Formação /GNR.
Diretores da formação das Escolas;
Relatórios de comandantes de Unidades Operacionais e de Instrução do Exército e da GNR;
Participação e feedback de ex-alunos;
Seminários de discussão sobre a formação do Oficial do Exército e da GNR.

Nos demais casos proceder-se-á à auscultação formal através de inquéritos, entrevistas ou outros
instrumentos de recolha que se entendam ser os mais adequados para o efeito.
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8. GESTÃO DA INFORMAÇÃO
a.

Princípios que os dados devem satisfazer
Todos os indicadores incluídos no painel de indicadores do presente manual devem satisfazer as seguintes
propriedades:
Validade

Capacidade do indicador medir o atributo em causa

Fiabilidade

Medida da ausência de erro aleatório associado ao indicador

Comparabilidade

Possibilidade de comparar indicadores entre IES

Relevância

Importância relativa do indicador para medir da atividade associada

Exequibilidade

Grau de facilidade de obtenção dos dados

Simplicidade

Compreensível e fácil de calcular
Tabela 5 - Propriedades dos indicadores/descritores

Durante o processo de criação de um novo indicador de avaliação, deverão ser verificadas as propriedades
apresentadas. Esta verificação é da competência do GEPAQ.

b.

Envolvimento, comunicação e responsabilização
A gestão da informação é elemento crítico no SIGQ, sendo de destacar três aspetos essenciais:
(1) A eficácia dos processos de tomada de decisão e a sustentação do processo de melhoria contínua estão
diretamente ligadas ao acesso a informação atualizada, abrangente, relevante e congruente;
(2) A disponibilização de informação institucional de forma sistemática e estruturada, gerando um ambiente
de transparência académica, favorável ao reforço do envolvimento e participação ativa dos múltiplos
interessados na formação dos nossos alunos;
(3) A promoção de uma cultura de envolvimento e responsabilização pela melhoria, por parte dos diversos
interlocutores e intervenientes no processo.

A disponibilização de informação à comunidade académica é suportada pelo Portal Colaborativo e
pelo moodle da Academia Militar.
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9. DESENVOLVIMENTO CONTÍNUO DO SISTEMA
INTERNO DE GARANTIA DE QUALIDADE
O Comando da AM, através do GEPAQ, promove a monitorização, avaliação e desenvolvimento contínuo do SIGQ.
O Comandante, auscultados os Conselhos Pedagógico e Científico, o Chefe de Departamento e o Coordenador
Científico/Diretor de curso, decidirá sobre as propostas apresentadas, ações e procedimentos, bem como quanto
à afetação de recursos.

ANEXOS:

Anexo A: Plano da Qualidade da AM
Anexo B: Relatório da UC – (Elaborado pelo regente da UC - ver NEP 508_2ª)
Anexo C: Relatório do Chefe de Departamento (Com propostas de melhoria das UC - ver NEP 508_2ª)
Anexo D: Relatório Integrado do Coordenador Científico - (Com a produção científica do corpo docente
e as propostas de Melhoria do Ciclo de Estudos)

Anexo E: Diagrama de Fluxos do processo de Autoavaliação e Melhoria Contínua dos Ciclos de Estudos
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Anexo A (PLANO DA QUALIDADE), ao Manual da Qualidade da AM
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1. Introdução
a. Âmbito
O Plano da Qualidade (PQ) tem por objetivo detalhar os planos de desenvolvimento das ações de melhoria
que concretizam a estratégia da Academia Militar (AM) para a garantia da qualidade e melhoria contínua.
A presente versão do PQ inclui a atividade prevista para o quadriénio de 2013-2016 na AM, sob
responsabilidade dos órgãos de gestão, serviços, unidades de apoio e outros intervenientes.
b. Enquadramento
O Plano da Qualidade é enquadrado pelo Manual da Qualidade da AM e engloba os referenciais definidos
pela A3ES considerados no Manual:
(1) Referencial 1: Definição da política e objetivos da qualidade;
(2) Referencial 2: Definição e garantia da qualidade da oferta formativa;
(3) Referencial 3: Garantia da qualidade das aprendizagens e apoio aos estudantes;
(4) Referencial 4: Investigação e desenvolvimento;
(5) Referencial 5: Relações com o exterior;
(6) Referencial 6: Recursos humanos;
(7) Referencial 7: Recursos materiais e serviços;
(8) Referencial 8: Sistemas de informação;
(9) Referencial 9: Informação pública;
(10) Referencial 10: Internacionalização.

Figura nº 1 – Diagrama de dimensões e processos de avaliação e acreditação
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2. Plano da Qualidade
O PQ da AM desenvolve-se através das ações descritas nos quadros 1 a 3 que são apresentados nas páginas
seguintes.
A monitorização da implementação das ações será conduzida pelo GEPAQ, seguindo a metodologia proposta
no Manual da Qualidade (MQ) e apoiada pelo SIGQ da AM.
O presente Plano da Qualidade apesenta um conjunto de instrumentos e formulários de apoio, que as várias
entidades da AM terão que entregar preenchidas com os respetivos dados, conforme expresso nos quadros
seguintes e que constituem documentos apêndices ao presente plano.

a.

Constituem Apêndices ao Plano da Qualidade da AM:
Apêndice 1. Ficha da Unidade Curricular (FUC)
Apêndice 2. Cronograma de Planeamento da lecionação (com folha de Sumários)
Apêndice 3. Inquérito aos alunos sobre a Qualidade das UC frequentadas
Apêndice 4. Inquérito aos alunos sobre a qualidade da formação a do Curso que frequentam
Apêndice 5. Inquérito à satisfação do Corpo Docente
Apêndice 6. Inquérito aos docentes sobre o decurso da lecionação da UC
Apêndice 7. Inquérito aos alunos dos mestrados não integrados (DEPG)
Apêndice 8. RAIDES (a preencher em ficheiro a disponibilizar pela DGES)
Apêndice 9. REBIDES (a preencher em ficheiro a disponibilizar pela DGES)
Apêndice 10. Inquérito a alunos finalistas - Balanço da formação na AM-TPO
Apêndice 11. Inquérito a alunos finalistas – TIA
Apêndice 12. Inquérito aos Diretores de Formação das Escolas
Apêndice 13. Distribuição de serviço docente - por cada Ciclo de Estudos
Apêndice 14. Ficha Curricular do Docente (FCD)
Apêndice 15. Formulário de autoavaliação dos ciclos de estudos (A3ES) - Ensino Universitário_2014
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Quadro 1 – PAINEL DE INDICADORES E RESPETIVA CARATERIZAÇÃO (requisitos de acreditação exigidos pela A3ES)
Vertente

Área

Indicador/Descritor

Recrutamento

Candidatos/vaga
Colocados/vaga (%)
Classificações de ingresso

N.º de candidatos a cada curso /n.º vagas a concurso por fase de colocações.
N.º de candidatos colocados em cada curso/ n.º vagas a concurso (Taxas de ocupação)
Classificações mínimas e média de ingresso em cada curso.

Alunos

Alunos inscritos
Distribuição por género
Dados socioeconómicos

N.º de inscritos por curso e ano curricular segundo o ano letivo.
Distribuição percentual de inscritos por região/pais de proveniência segundo o ano letivo.
Distribuição percentual de alunos inscritos por género e curso segundo o ano letivo.
Distribuição percentual de alunos por idades e por curso segundo o ano letivo.

Organização do Ensino

Grau de articulação curricular
Grau de integração da investigação no ensino

Grau de adequação dos processos de articulação transversal e vertical do currículo.
Grau de suporte da investigação ao ensino, traduzida em:
 n.º de projetos de investigação com envolvimento de discentes,
 n.º de projetos de ID&I com ligação a temáticas das unidades curriculares
 n.º de seminários dirigidos aos alunos.

Eficiência formativa

Taxa de sucesso escolar
Taxas de aprovação
Taxas de abandono
Tempo médio de conclusão do curso
Distribuição por tempo de conclusão

Percentagem alunos que transitam de ano, por curso, ano curricular segundo o ano letivo.
Taxas de aprovação por área científica e UC e curso segundo o ano letivo.
N.º de alunos por ano letivo e por ciclo de estudos.
Distribuição percentual de alunos que concluíram o curso em n, n+1, n+2 ou mais de n+2 (n=n.º de anos curriculares de curso).

Organização e nível de
atividade

Unidades de ID&I reconhecidas
Envolvimento do pessoal docente Investigadores
em tempo completo
Alunos de Doutoramento e Projetos financeiros
em parceria Receitas de ID&I

Unidade de investigação reconhecida pela FCT e respetiva classificação na avaliação internacional.
Percentagem de pessoal docente inserido em ID&I.
Nº de projetos de ID&I desenvolvidos com base em parcerias com Instituições nacionais e internacionais.
Receitas anuais para ID&I por fonte de financiamento.
Rácio financiamento /investigador doutorado (ETI)

Produção científica

Publicações, Prémios e distinções

Nº de publicações por tipo de publicação. Fatores de impacto. Rácios por investigador doutorado.
Nº de prémios e distinções recebidos em cada ano.

Valorização do
conhecimento

Patentes

Nº de patentes registadas ou cedidas para exploração.

Internacionalização

Relações institucionais
Cursos internacionais
Alunos estrangeiros
Mobilidade de alunos
Mobilidade de docentes e investigadores

Relações institucionais de âmbito internacional (protocolos, acordos, associações, consórcios, etc.)
Nº de cursos internacionais e n.º de participantes.
Percentagem de alunos estrangeiros inscritos no AM, por ciclo de estudos.
Nº de alunos da AM e de alunos estrangeiros no âmbito de programas de mobilidade.
Nº de docentes e investigadores (da AM e estrangeiros), no âmbito de programas de mobilidade.

Ensino Formação

Investigação

Internacionalização
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Vertente

Extensão
Universitária

Área

Descrição

Compromisso institucional (qualitativo)

Compromisso institucional, missão institucional e respetivo plano estratégico
Serviços à sociedade nos diversos níveis de integração: Local, Nacional e Internacional.

Formação
Permanente

Atividades de formação continua

Proporção das atividades de formação contínua nas atividades de ensino (unidade de medida: docentes em tempo integral).

Transferência
de
conhecimento

Proveitos da transf. de conhecimento e ID&I

Proveitos provenientes de atividades de transferência de conhecimento ou investigação e desenvolvimento (contratos, projetos de
colaboração com parceiros não-académicos, comercialização de patentes, etc..) (unidades de medida – absoluta( € ); relativa ( % ).
Nº de projetos de prestação de serviços especializados. Receitas e overheads.

Envolvimento
Social

Valor estimado de iniciativas

Valor transferido para a sociedade em atividades de envolvimento social e serviços (valor médio, por colaborador da IES)
Nº de eventos de natureza cultural e artística, por tipo de ação.
Nº de conferências, seminário e outros encontros de interesse para a sociedade, organizados em cada ano.

Protocolos institucionais

Número de protocolos, acordos, associações, consórcios institucionais por âmbito e natureza das instituições.

Grau de execução de protocolo

Número de projetos e indicativas e respetivas naturezas desenvolvidas no âmbito de protocolos institucionais por área.

Pessoal
Docente

Doc. doutorados – distrib. serviço docente
Docentes com formação pós- graduada
Alunos / docente – resultados avaliação de
docente Inserção em unidades de ID&I
Formação pedagógica dos docentes

Percentagem de pessoal docente ETI e pessoal da carreira com grau de doutor (por área de conhecimento e total AM).
Percentagem de pessoal docente ETI e pessoal da carreira com grau de mestre ou doutor (por área de conhecimento e total).
Rácios alunos/docentes ETI, alunos/docente doutorado; alunos / mestres ou doutor Percentagem de pessoal docente de carreira
inserido em unidades de ID&I reconhecidas pela FCT.
Percentagem de docentes que frequentou pelo menos uma ação de formação pedagógica em cada ano.

Pessoal não
docente

Formação académica
Pessoal não docente /docente
Alunos / não docente
Resultados de avaliação não docente
Formação do pessoal não docente

Percentagem de pessoal não docente com formação superior.
Rácios pessoal não docente / docente ETI e pessoal de apoio técnico-administrativo / docente ETI
Rácio alunos / pessoal não docente.
Percentagem de pessoal não docente que frequentou pelo menos uma ação de formação em cada ano.

Recursos
físicos

Instalações – área útil
Equipamento informático
Material de apoio
Acervo documental

Área útil total.
Rácios de área académica (m2/aluno) e área para investigação (m2/investigador doutorado).
Nº de comp. disponíveis. Rácios computador/trabalhador (docente e não docente) e computador / área administrativa / aluno.
N.º de livros, revistas, teses e outras fontes documentais disponíveis fisicamente ou on-line.
Área física com acesso wireless à internet (%). Docentes, trabalhadores e alunos com acesso à internet (%).

Grau de institucionalização do sistema de
garantia interna de qualidade
Grau de participação dos agentes
Acompanhamento externo
Avaliação externa

Grau de desenvolvimento do sistema interno de garantia de qualidade, estratégia para a envolvendo avaliação sistemática de todas
as atividades e agentes.
Grau de participação de docentes, alunos e áreas de apoio da AM nos processos de garantia de qualidade Grau de envolvimento em
exercícios de avaliação nacionais e internacionais.

Recursos
Humanos

SIGQ

Indicador/Descritor

Gerais

Relações
Institucionais

Recursos
materiais

2015

Sistema de
Qualidade
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Quadro 2: Tabela de Entidades e responsabilidades nos procedimentos de autoavaliação e garantia da qualidade (ref. Critérios da A3ES)
Responsabilidade
Indicador

GEPAQ
SQA

Questionário a alunos – Mestrados Integrados

1e2

Questionário a docentes – Mestrados Integrados

3e4

DE
SEP

CC

DC

DCE

5

3e4

3e4

5

5

6

CAl

7

RAIDES

8

Questionário a alunos – TPO e TIA

9 e 10

Inquérito – Feedback da formação - Escolas

11

Distribuição do serviço docente

12

Ficha Curricular do Docente

13

13
14 (A1 a
A19)

Caracterização do ciclo de estudos
14 (1 a 3) 14 (1 a 3)

Pessoal Docente

14 (A1 a
A19)
14 (1 a 3)

14 (4.1)

14(1 a 3)

14 (4.1)

Pessoal Não Docente

14 (4.2)

Caracterização dos alunos

14 (5.1)

Ambiente de Ensino/ Aprendizagem

14 (5.2)

Processos
14 (7)

Análise SWOT de cada Ciclo de Estudos
Alterações à estrutura curricular
PQ-AM V1.0_2013

14 (5.2)
14 (6)

Resultados
Proposta de ações de melhoria

DSGA

6

REBIDES

Autoavaliação do ciclo de estudos

DEPG

1e2

Ficha da Unidade Curricular
Questionário a alunos - Ensino pós graduado

CSUC

14 (8)

14 (8)

14 (9)
14 (10)

14 (10)
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Quadro 3 – PROCEDIMENTOS DE AUTOAVALIAÇÃO E GARANTIA DA QUALIDADE
Nº

INDICADOR

APÊNDICE

1

Questionários aos alunos

1e2

2

Questionários aos docentes

3e4

OBJETIVO

OPERACIONALIZAÇÃO

EXECUÇÃO*

Corpo de Alunos (CAl), em coordenação com Secção da
Qualidade (SQA), assegura a participação dos alunos.
Relatório avaliação do ensino ministrado (do
1º ao 4º anos)

Diretor de Curso, em coordenação com a SQA, assegura
a participação dos alunos.

Até 31 de julho de cada ano

Coordenador Cientifico assegura participação docente.
A SQA elabora o relatório periódico.

3

Ficha da Unidade Curricular

5

Repositório das fichas das unidades
curriculares

4

Questionários aos alunos do
ensino pós graduado

6

Relatório avaliação do ensino ministrado
(Mestrados da Academia Militar)

REBIDES

7e8

6

RAIDES

(fornecidos
anualmente
pela DGEEC)

Submissão do RAIDES à DGEEC

7

Questionário TPO/ TIA

9 e 10

Relatório avaliação TPO/TIA

8

Questionário Escolas

11

Relatório Escolas

9

Distribuição do serviço docente

12

Mapa de distribuição do serviço docente

5

10

Ficha Curricular do Docente
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13

O Coordenador da Secção de Unidade Curricular recebe
dos docentes a respetiva ficha curricular.
O Coordenador Científico valida, arquiva na pasta do
ciclo de estudos e envia cópia para DCE.
O DEPG, em coordenação com a SQA, assegura a
participação dos alunos.

Até 15 de outubro de cada ano

A SQA elabora o relatório periódico.

Submissão do REBIDES à DGEEC

Repositório - fichas curriculares do docente

Até uma semana após o início do
semestre (Para trabalho – word;
assinada - pdf)

A Secção de Registo e Estatística (SRE) executa e
submete aprovação superior.
O Diretor de Curso, em coordenação com a Escola,
assegura a participação dos alunos e dos responsáveis
da formação

Data a definir pela DGEEC
http://www.dgeec.mec.pt/np4/in
queritos

Até 30 de outubro de cada ano

Secção da Qualidade/ GEPAQ elabora relatório
Coordenador Científico de cada ciclo de estudos.
O coordenador da Secção de Unidade Curricular recebe
dos docentes a respetiva ficha curricular.
O coordenador científico valida, arquiva na pasta do
ciclo de estudos e envia cópia para DCE.
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Nº

INDICADOR

APÊNDICE

11

Caracterização do ciclo de estudos

12

OBJETIVO

OPERACIONALIZAÇÃO

EXECUÇÃO*

Apêndice 14
(A1 a A19)

O coordenador científico e o Diretor de Curso confirmam da necessidade de
alterações e submetem à consideração superior.

Até 15 dezembro

Autoavaliação do ciclo de estudos

Apêndice 14
(ponto 1 a 3)

A Secção da Qualidade garante a atualização do documento e a validação
dos processos em coordenação com a DSGA e a SEP.

Até 15 de setembro

13

Pessoal Docente

Apêndice 14
(ponto 4.1)

Diretor de Curso e o coordenador científico mantém os ETI do ciclo de
estudos atualizados.

Até 30 de outubro

14

Pessoal Não Docente

Apêndice 14
(ponto 4.2)

A DSGA é responsável pelo preenchimento desta secção.

Até 30 de outubro

15

Caracterização dos alunos

Apêndice 14
(ponto 5.1)

Secção de Registo e Estatística (SRE).

Até 15 de novembro

16

Ambiente de Ensino/ Aprendizagem

Apêndice 14
(ponto 5.2)

Corpo de Alunos em coordenação com o Diretor de Curso.

Até 30 de setembro

17

Processos

Apêndice 14
(ponto 6)

Diretor de Ensino.

Até 30 de setembro

18

Resultados

Apêndice 14
(ponto 7)

Secção de Registo e Estatística (SRE).

Até 30 de outubro

19

Análise SWOT do Ciclo de Estudos

Apêndice 14
(ponto 8)

SQA em coordenação com o coordenador científico.

Até 30 de julho

20

Proposta de ações de melhoria

Apêndice 14
(ponto 9)

SQA em coordenação com o coordenador científico.

Até 15 de janeiro

21

Alterações à estrutura curricular

Apêndice 14
(ponto 10)

SQA em coordenação com o coordenador científico.

Até 31 de janeiro

Atualização do Guião para
autoavaliação do ciclo de
estudos

* prazo definido é o dia útil imediatamente anterior, caso a data estabelecida coincida com dia não útil.
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Ap. 1A ao Anx A (Plano da Qualidade): Ficha da Unidade Curricular
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Aprovado em __________

ACADEMIA MILITAR
Ficha de Unidade Curricular

O COMANDANTE

[ FUC ]

________________________
____________

201_ / 201_

1. Unidade curricular / Curricular Unit
Código

Unidade Curricular

Regime de frequência

ano curricular

Semestre:

Localização na estrutura da Academia Militar:
Departamento:

Área Cientifica

Créditos (ECTS)

Secção de Unidade Curricular:

Tempos Semanais

T

TP

PL

TC

S

E

OT

2. Designação do(s) Ciclo(s) de Estudos em que se insere a Unidade Curricular
Ciclo de Estudos a que a UC pertence / Study cicle to which the curricular unit belongs

3. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (nome completo)
Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname)

Nome do docente

Categoria

Grau

Horas Contacto

Regime de Tempo (%)

4. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Other academic staff and lecturing load in the curricular unit

Nome do docente

Categoria

Grau

Horas Contacto

Regime de Tempo (%)

5. Requisitos prévios
Considerações sobre precedências relativas a conhecimentos ou aptidões a adquirir previamente à lecionação da UC

6. Objetivos de aprendizagem
Conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes

7. Conteúdos programáticos

Syllabus

Página 2 de 3

8. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC

Demonstration of the coherence between the syllabus and the curricular unit's objectives

9. Metodologia de ensino:

Teaching methodologies

10. Métodos de Avaliação
Evaluation methodologies

11. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the curricular unit's objectives

12. Língua de ensino
13. Bibliografia principal
Main bibliography

Academia Militar, ___/ ___/ 201_
Responsável pela UC

__________________________
___________
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Aprovado em __________

ACADEMIA MILITAR
Ficha de Unidade Curricular

O COMANDANTE

[ FUC ]

________________________
____________

201_ / 201_

1. Unidade curricular / Curricular Unit
Código

Unidade Curricular

Regime de frequência

ano curricular

Semestre:

Localização na estrutura da Academia Militar:
Departamento:

Área Cientifica

Créditos (ECTS)

Secção de Unidade Curricular:

Tempos Semanais

T

TP

PL

TC

S

E

OT

2. Designação do(s) Ciclo(s) de Estudos em que se insere a Unidade Curricular
Ciclo de Estudos a que a UC pertence / Study cicle to which the curricular unit belongs

3. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (nome completo)
Responsible academic staff member and lecturing load in the curricular unit (fullname)

Nome do docente

Categoria

Grau

Horas Contacto

Regime de Tempo (%)

4. Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
Other academic staff and lecturing load in the curricular unit

Nome do docente

Categoria

Grau

Horas Contacto

Regime de Tempo (%)

5. Requisitos prévios
Considerações sobre precedências relativas a conhecimentos ou aptidões a adquirir previamente à lecionação da UC

6. Objetivos de aprendizagem
Conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes

7. Conteúdos programáticos

Syllabus
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8. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC

Demonstration of the coherence between the syllabus and the curricular unit's objectives

9. Metodologia de ensino:

Teaching methodologies

10. Métodos de Avaliação
Evaluation methodologies

11. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular

Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the curricular unit's objectives

12. Língua de ensino
13. Bibliografia principal
Main bibliography

Academia Militar, ___/ ___/ 201_
Responsável pela UC

__________________________
___________
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Aprovado em __________

ACADEMIA MILITAR

O COMANDANTE

Cronograma de Planeamento da Lecionação
(Distribuição das horas de trabalho por semanas, conteúdos e métodos pedagógicos)

________________________

201_ / 201_

____________

Curso:
Unidade Curricular:
Ano Curricular:

Semestre:

Planear 15 Semanas padrão

SEMANA 01
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Auditório

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 02
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

222

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 03
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

312

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 05
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Ginásio

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 06
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Pista

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

( …)
Academia Militar, ___ de ____________________ de 201_
Responsável pela UC

__________________________
___________
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Aprovado em __________

ACADEMIA MILITAR

O COMANDANTE

Cronograma de Planeamento da Lecionação
(Distribuição das horas de trabalho por semanas, conteúdos e métodos pedagógicos)

________________________

201_ / 201_

____________

Curso:
Unidade Curricular:
Ano Curricular:

Semestre:

Planear 15 Semanas padrão

SEMANA 01
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Auditório

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 02
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

222

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 03
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

312

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 05
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Ginásio

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

SEMANA 06
Tempo:

Docente:

Sala:
Sumário /conteúdo programático:

Pista

Data:

Método Pedagógico:

011400jan15
Asinatura:

1H
2H
1H

( …)
Academia Militar, ___ de ____________________ de 201_
Responsável pela UC

__________________________
___________
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Ap. 2 ao Anx A (Plano da Qualidade) - Inquérito a alunos - Unidade Curricular

APÊNDICE 2 / Página Nº 2 de 3

SQ_UC-AM09: Questionário de Avaliação do Ensino – UC

Instruções de resposta ao questionário:
Antes de iniciar o preenchimento dos questionários atualize os seus dados pessoais.
Os questionários reportam-se às unidades curriculares por si frequentadas em cada semestre do ano letivo transato.
Cada questionário diz respeito apenas à unidade curricular acima especificada.
Antes de responder leia com atenção todas as questões colocadas.
O questionário é anónimo. A aplicação que processa este questionário foi elaborada de modo a que seja impossível
relacionar o questionário com quem o preencheu.
Para cada afirmação pedimos que exprima o seu grau de concordância ou desacordo em função de uma escala de
quatro níveis de escolha. Selecione aquela que mais corresponde à sua opinião.

1 - Discordo Totalmente

2 - Discordo

3 - Concordo

4 - Concordo Totalmente

Funcionamento da Unidade Curricular:
Grau de
Concordância
1
2
3
4

Considero que em termos gerais:
1. Há coordenação das aulas teóricas e práticas
2. Os elementos de estudo disponíveis são adequados
3. A avaliação de conhecimentos foi adequada
4. A avaliação correspondeu à matéria lecionada
5. A disciplina contribuiu para a minha formação
6. A apreciação global da disciplina é positiva

Horas semanais (extra horário) dedicadas à unidade curricular em:
7.1 - Pesquisa de Informação
7.2 - Trabalhos Individuais ou de Grupo
7.3 - Preparação de Apresentações
7.4 - Leituras e Estudo Individual
7.5 - Resolução de Exercícios Práticos
7.6 - Realização de Projetos
7.7 - Trabalhos de Campo e de Investigação
7.8 - Redação de Relatórios e/ou Teses

0h

1h

2h

3h

4h
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1 - Discordo Totalmente

2 - Discordo

3 - Concordo

4 - Concordo Totalmente

Apreciação do docente da Unidade Curricular:
Grau de
Concordância

Em termos gerais o/a docente:
1

2

3

4

8. Foi claro/a ao expor a matéria
9. Incentivou a iniciativa individual e o espírito crítico
10. Incentivou o estudo contínuo
11. Estimulou o trabalho em grupo
12. Estava disponível para esclarecer dúvidas
13. Teve capacidade de estimular o interesse dos alunos
14. Utilizou as TIC para comunicar com os alunos
15. Preparou bem as aulas para cumprir os objetivos
16. Utilizou métodos pedagógicos adequados às matérias
17. A apreciação global do/a docente é positiva

1 - Nunca

2 - Pouco

3 – Algumas Vezes

4 - Sempre

Métodos pedagógicos utilizados:
1

2

3

4

18.1 - Lição
18.2 - Resolução de problemas
18.3 - Debate
18.4 - Apresentações / Briefings
18.5 - Estudo de caso
18.6 - Seminário / Workshops
18.7 - Simulação / Desempenho de papéis

1 - Nunca

2 - Pouco

3 – Algumas Vezes

4 - Sempre

Formas de Avaliação:
1
19.1 - Testes teóricos
19.2 - Trabalhos de grupo
19.3 - Trabalhos individuais
19.4 - Apresentações / Exposições
19.5 - Simulação / Desempenho de papéis
19.6 - Projetos / Relatórios
19.1 - Testes teóricos

Obrigado pela sua colaboração

2

3

4

Ap. 3 ao Anx A (Plano da Qualidade) - Inquérito a alunos - Curso

APÊNDICE 3 / Página Nº 2 de 2

Questionário de Avaliação do Ensino - Curso
Instruções de resposta ao questionário:
Antes de iniciar o preenchimento dos questionários atualize os seus dados pessoais.
Este questionário diz respeito à apreciação global do seu curso durante o ano letivo transato.
Antes de responder leia com atenção todas as questões que lhe são colocadas.
O questionário é anónimo. A aplicação que processa este questionário foi elaborada de modo a que seja impossível
relacionar o questionário com quem o preencheu.
Para cada afirmação pedimos que exprima o seu grau de concordância ou desacordo em função de uma escala de
quatro níveis de escolha. Selecione aquela que mais corresponde à sua opinião.
1  Discordo Totalmente

2  Discordo

3  Concordo

4  Concordo Totalmente

Grau de
Concordância

O curso que frequento (expetativas e adequação):
1

2

3

4

1. Corresponde à minha vocação
2. Dá-me a formação científica/técnica necessária para a profissão que escolhi
3. Não sobrepõe conteúdos entre unidades curriculares
4. Dá-me as competências adequadas para, como oficial, exercer funções de comando
Grau de
Concordância

No meu curso, contribuem para o bom rendimento escolar:
1

2

3

4

5. Carga horária adequada
6. Presença obrigatória nas aulas
7. Nº de alunos nas salas de aulas é adequado
8. Nº de provas de avaliação é adequado
Grau de
Concordância

Relativamente às estruturas de apoio:
1
9. A biblioteca fornece-me o apoio necessário
10. As infraestruturas de apoio informático são suficientes
11. Os espaços e equipamentos laboratoriais são suficientes
12. Os equipamentos desportivos são adequados

Obrigado pela sua colaboração

2

3

4

Ap. 4 ao Anx A (Plano da Qualidade) - Inquérito - Satisfação do Corpo Docente

APÊNDICE 4 / Página Nº 2 de 3

QSatDocAM09: Questionário de Satisfação para Docentes
Instruções de resposta ao questionário:
Este questionário versa um conjunto de temáticas relativas ao modo como o docente perceciona a organização,
de modo a aferir o grau de satisfação com a mesma e a motivação para as atividades que desenvolve.
É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade, pois só assim é possível à
Academia Militar apostar numa melhoria contínua dos serviços que presta.
Não há respostas certas ou erradas relativamente a qualquer dos itens, pretendendo‐se apenas a sua opinião
pessoal e sincera.
Este questionário é de natureza confidencial. O tratamento deste, por sua vez, não é sujeito a uma análise
individualizada, o que significa que o seu anonimato é garantido.

1 Muito Insatisfeito

2 Insatisfeito

3 Satisfeito

4 Muito Satisfeito

Ambiente Organizacional
Grau de Satisfação
1
2
3
4

Satisfação com…
1. Ambiente de trabalho na Academia Militar
2. Imagem Institucional da Academia Militar
3. Desempenho global da Academia Militar
4. Papel da Academia Militar na sociedade civil
5. Relacionamento da Academia Militar com a comunidade universitária
6. Envolvimento dos docentes nos processos de tomada de decisão
7. Possibilidade de conciliar o trabalho com a vida familiar e os assuntos pessoais
8. Mecanismos de consulta e diálogo entre docentes e Comando da Academia Militar

1 Muito Insatisfeito

2 Insatisfeito

3 Satisfeito

Atividade Docente na Academia Militar:
1. O esforço e a dedicação são reconhecidos
2. Existe uma boa relação entre docentes, alunos e Comando
3. Há recetividade a novas iniciativas, projetos e atividades dos docentes
4. O corpo docente é informado e convidado a participar nos processos de mudança
5. O n° médio de alunos por turma é adequado para atingir os objetivos de aprendizagem
6. Tenho autonomia para adaptar os conteúdos curriculares a novas perspetivas
7. Incentiva‐se a utilização das TIC na atividade pedagógica
8. A adequação dos cursos a Bolonha trouxe melhorias nos processos pedagógicos
9. Os processos de monitorização do ensino permitem melhorar as estratégias letivas
10. A opinião dos alunos é considerada importante para melhorar o desempenho docente

4 Muito Satisfeito
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1 Muito Insatisfeito

2 Insatisfeito

3 Satisfeito

4 Muito Satisfeito

Sistema de Gestão do Ensino
Grau de Satisfação
1
2
3
4

Satisfação com…
11. Modo como a Academia Militar recompensa o esforço e a dedicação
12. Postura da Academia Militar face à mudança e à modernização
13. Oportunidades criadas pela Academia Militar para desenvolver novas competências
14. Ações de formação docente realizadas até ao momento presente
15. Nível de conhecimento que tem da missão e objetivos da Academia Militar
16. Forma como a Academia Militar estimula a iniciativa dos docentes
17. Modo como a Academia Militar gere os conflitos e interesses

1 Muito Insatisfeito

2 Insatisfeito

3 Satisfeito

4 Muito Satisfeito

Atividades de Investigação
Grau de Satisfação
1
2
3
4

Satisfação com…
18. Estímulo e incremento dado às atividades de investigação na AM
19. Condições financeiras para o exercício de investigação
20. Os critérios para avaliar as atividades de investigação
21. Financiamento à publicação de trabalhos científicos
22. Mobilidade internacional de docentes e alunos
23. Contributo da política de alianças para a projeção da AM
24. A procura da Academia Militar como aliada para a investigação
25. Em média, por semana, dedico à investigação

1 Muito Insatisfeito

2 Insatisfeito

1h

3 Satisfeito

2h

3h

5h

4 Muito Satisfeito

Equipamentos e Serviços
Satisfação com…
26. Condições materiais dos imóveis e gabinetes de trabalho
27. Serviços de refeitório, bares e locais de convívio
28. Funcionamento da Internet e Equipamentos informáticos disponíveis
29. Infra‐estruturas laboratoriais
30. Infra‐estruturas desportivas
31. Serviço de reprografia/impressão
32. Serviços de Higiene e Limpeza
33. Organização e funcionamento das Bibliotecas
34. Apoio técnico e administrativo
35. Material didático de apoio às aulas (retroprojetores, projetores, giz, quadros, etc.)
36. Salas de aulas/anfiteatros (dimensão, acústica, iluminação, ventilação, limpeza)

Muito Obrigado pela sua Colaboração

Grau de Satisfação
1
2
3
4

Ap. 5 ao Anx A (Plano da Qualidade) - Inquérito a docentes - Lecionação da UC

APÊNCICE 5 / Página Nº 2 de 2

Q-UC-AM09: Questionário – Unidade Curricular
Instruções de resposta ao questionário:
Este questionário versa sobre o modo como o docente Ensina, Avalia as aprendizagens dos alunos, bem como a
forma como decorreu a lecionação das suas Unidades Curriculares.
É de toda a conveniência que responda com o máximo de rigor e honestidade. Não há respostas certas ou erradas
relativamente a qualquer dos itens, pretendendo-se apenas a sua opinião pessoal e sincera.
Este questionário é confidencial e não é sujeito a uma análise individualizada.

1- Nunca

2- Pouco

3- Algumas Vezes

4- Sempre

2- Pouco

3- Algumas Vezes

4- Sempre

2- Insatisfeito

3- Satisfeito

4- Muito Satisfeito

Métodos pedagógicos utilizados:
1. Lição
2. Resolução de problemas
3. Debates
4. Apresentações/briefings
5. Estudo de caso
6. Seminário/workshop
7. Simulação/desempenho de papéis
1- Nunca

Formas de avaliação:
8. Testes teóricos
9. Trabalhos de grupo
10. Trabalhos individuais
11. Apresentações/Exposições
12. Simulação/Desempenho de papéis
1- Muito Insatisfeito

Para cada Unidade Curricular:
1.A carga horária da disciplina é elevada
2.A preparação anterior dos alunos é adequada
3.O conhecimento de línguas pelos alunos é o adequado para consultar a bibliografia
4.O n° de alunos é adequado para atingir os objetivos propostos
5.Em geral, os objetivos da disciplina são facilmente alcançados
6.Procurei esclarecer dúvidas fora do período das aulas
7.Fomentei a auto-aprendizagem dos alunos fora da sala de aula
8.Apresentei de forma clara os objetivos da disciplina no inicio e durante todo o semestre
9.Incentivei o trabalho em grupo e a aprendizagem colaborativa
10.Estimulei os alunos a formar juízos críticos perante as situações abordadas
11.Incentivei os alunos a participar, discutir e a expressar as suas ideias
12.O programa da disciplina foi cumprido
13.Os alunos apresentaram bom desempenho na disciplina
14.A adequação a Bolonha trouxe mais-valias para a formação dos alunos
15.Por cada hora de aula dedico á sua preparação o seguinte n° médio de horas:

Obrigado pela sua colaboração

1h

2h

3h

5h

Ap. 6 ao Anx A (Plano da Qualidade) - Inquérito a docentes - Lecionação da UC

Avaliação da Qualidade (Departamento de Estudos Pós-Graduados)
2º Ciclo (Mestrados)
Este inquérito diz respeito à apreciação global do seu curso de mestrado (2º Ciclo) durante o ano lectivo
transacto. Antes de responder, leia com atenção todas as questões que lhe são colocadas. Em função da
escala proposta, selecione a opção que melhor corresponde à sua opinião. O questionário é anónimo.

*Obrigatório

Indique o Curso de Mestrado (2º Ciclo) que frequenta na Academia Militar:*


Mestrado em Guerra da Informação



Mestrado em Liderança - Pessoas e Organizações

Género:*


Masculino



Feminino

Idade*


20-23



24-27



28-34



35-45



46-51



52 ou mais

Região de Proveniência*


Norte



Centro



Lisboa



Alentejo



Algarve



Açores



Madeira

I - APRECIAÇÃO GLOBAL DO CICLO DE ESTUDOS E DA INSTITUIÇÃO
A. O Mestrado que frequento ...*
1-Discordo
Totalmente

2Discordo

3Indeciso

4Concordo

5-Concordo
Totalmente

1-Discordo
Totalmente

2Discordo

3Indeciso

4Concordo

5-Concordo
Totalmente

A1. Responde às minhas expetativas de
saber e empregabilidade
A2. Representa uma escolha de interesse
vocacional e desenvolvimento pessoal
A3. Dá-me a formação científica e técnica
necessária ao meu desenvolvimento
profissional
A4. Fomenta boas dinâmicas relacionais
entre Alunos
A5. Fomenta bom relacionamento com os
Docentes
A6. Satisfaz-me frequentar este mestrado
A7. Aconselho a frequência deste
mestrado

B. Rendimento Escolar*

B1. O nº de horas presenciais é adequada
ao bom rendimento académico
B2. O horário favorece a assiduidade e
acompanhamento das sessões
B3. O Nível de conhecimentos transmitidos
e de exigência corresponde ás expetativas
B4. Possui uma proposta curricular
adequada

C. Serviços e Estruturas de Apoio *
1Mau

2Insuficiente

3Razoável

4Bom

5Excelente

C1. Apoio prestado pelo Secretariado do Departamento de
Estudos Pós-Graduados
C2. Serviço de Biblioteca, recursos online e apoio à
investigação
C3. Qualidade e quantidade do acervo da biblioteca
C4. Serviços de Bar e Cafetaria
C5. Infra-estruturas de apoio informático
C6. Os recursos materiais e de apoio à formação
(projetores, quadros, salas de simulação, etc)
C7. Estado de conservação e limpeza das salas de aula

D. Investigação e Desenvolvimento*
Condições para Investigação e Desenvolvimento existentes na Academia Militar ...
1-Discordo
Totalmente

234Discordo Indeciso Concordo

5-Concordo
Totalmente

D1. Permitem o bom desenvolvimento de pesquisa
e investigação científica
D2. Favorecem a colaboração efetiva entre
docentes e alunos para o desenvolvimento de
pesquisa e investigação
D3. Estimulam o acompanhamento/orientação
eficiente dos trabalhos dos alunos
D4. Favorecem a participação em equipas de
investigação e eventos científicos
D5. Incentivam e promovem a criação e
manutenção de grupos de pesquisa e estudo em
áreas pertinentes para o Mestrado

E. Imagem que possuo da Academia Militar *
A Academia Militar é uma Instituição ...
1-Discordo
Totalmente

E1. ... de prestígio que valoriza quem a
frequenta
E2. ...com uma imagem positiva junto da
sociedade civil
E3. ...com imagem e mérito reconhecidos no
meio académico e universitário
E4. ...que acrescenta valor à sua
implantação local / regional
E5. ...que recomendo a amigo ou familiar
E6. ...que me valoriza e onde me sinto bem

2Discordo

3Indeciso

4Concordo

5-Concordo
Totalmente

II. APRECIAÇÃO RELATIVA DAS UNIDADES CURRICULARES FREQUENTADAS
Considere as Unidades Curriculares que frequentou e qual a apreciação que faz das mesmas
(Consulte o Plano Curricular incorporado no Slide que lhe foi enviado por e-mail)

Relativamente aos aspetos em apreciação:








- Adequação e pertinência de conteúdos;
- Adequação de métodos pedagógicos;
- Equilíbrio entre aulas teóricas e práticas;
- Disponibilidade do docente;
- Carga de trabalho solicitada;
- Adequação dos métodos/critérios de avaliação;
- Outras situações que entenda dever mencionar.

II-A. SALIÊNCIAS NEGATIVAS nas Unidades Curriculares*
Indique as UC's que pretenda salientar pela NEGATIVA e em que aspetos

II-B. SALIÊNCIAS POSITIVAS nas Unidades Curriculares*
Indique as UC's que pretenda salientar pela POSITIVA e em que aspetos

III. APRECIAÇÃO RELATIVA DO CORPO DOCENTE
(Consulte o Plano Curricular incorporado no Slide que lhe foi enviado por e-mail)
Relativamente aos aspetos em apreciação:






- Estimulo, incentivo à participação e clareza na exposição de conteúdos
- Preparação científica, organização e domínio dos conteúdos,
- Assiduidade, disponibilidade ou cumprimento de horários
- Elementos de estudo, bibliografia e acompanhamento dos trabalhos
- Outros aspetos.

III-A. SALIÊNCIAS NEGATIVAS no Corpo Docente do Mestrado que Frequentei*
Indique os docentes que pretenda salientar pela NEGATIVA e em que aspetos

III-B. SALIÊNCIAS POSITIVAS no Corpo Docente do Mestrado que Frequentei*
Indique os docentes que pretenda salientar pela POSITIVA e em que aspetos

A qualidade resulta do envolvimento interessado de todos os intervenientes
Obrigado pela sua colaboração
Para qualquer esclarecimento adicional, por favor, contacte-nos por telefone ou via e-mail.
A Secção da Qualidade da Academia Militar


- Telefone: 213186947 / 415694



- E-Mail: sec.qualidade.am@gmail.com

Ap. 7 ao Anx A (Plano da Qualidade): Relatório RAIDES (Alunos)

A Preencher online, na Plataforma de Recolha de Informação do Ensino Superior (PRIES), da DGEEC /
DGES em: http://pries.dgeec.mec.pt/%28S%28hnt14nrn0crhox552kj0hk0m%29%29/acesso.aspx

Ap. 8 ao Anx A (Plano da Qualidade): Relatório REBIDES (Docentes)

A Preencher online, na Plataforma de Recolha de Informação do Ensino Superior (PRIES), da DGEEC /
DGES em: http://pries.dgeec.mec.pt/%28S%28hnt14nrn0crhox552kj0hk0m%29%29/acesso.aspx
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Apêndice 9 (INQUÉRITO À OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE O CURSO NA ACADEMIA MILITAR E O TIROCÍNIO)

INQUÉRITO - Balanço Final do CURSO
na ACADEMIA MILITAR e relativamente ao TPO
Pretendemos saber como aprecia globalmente o seu CURSO, a forma como decorreu o TPO, bem como o confronto entre as
EXPETATIVAS e a EXPERIÊNCIA obtida. Nas suas respostas, relativamente ao CURSO, deve considerar o presente ano letivo e
todos os anos anteriores. Na forma como decorreu o TPO deve reportar‐se à sua experiência pessoal. Leia atentamente as
perguntas antes de responder. Para cada pergunta indique o grau em que CONCORDA ou DISCORDA, de acordo com a ESCALA
proposta. Nas perguntas abertas, expresse de forma simples e clara o seu parecer. O QUESTIONÁRIO É ANÓNIMO.
Curso *
Ciências Militares, na especialidade de Infantaria
Ciências Militares, na especialidade de Artilharia
Ciências Militares, na especialidade de Cavalaria
Administração Militar
Engenharia Militar
Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Transmissões
Engenharia Eletrotécnica Militar, na especialidade de Material
Engenharia Mecânica Militar
Ciências Militares, na especialidade de Segurança (GNR)
Administração da GNR
U/E/O onde frequentou o TPO *
EPI
EPA
EPC
EPS
EPE
EPT
EG

I  APRECIAÇÃO GLOBAL do CURSO FREQUENTADO NA ACADEMIA MILITAR

Reporte‐se à sua experiência pessoal e ao sentimento de preparação Técnica / Científica / Profissional e de Comando que o
curso lhe transmitiu.
A  APRECIAÇÃO GLOBAL DO CURSO QUE FREQUENTEI * Reportese à sua experiência e a todo o seu percurso escolar
(Os 5 Anos)
1‐Discordo
Totalmente
Correspondeu às Expectativas
Deu‐me a Formação Técnico‐
Científica adequada para exercer para
desempenhar eficazmente as funções
de Oficial Subalterno do

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente
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1‐Discordo
Totalmente

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente

Exército/GNR
Apresenta boa complementaridade
interdisciplinar
Não sobrepõe conteúdos entre
disciplinas (Eficiência
interdisciplinar)
Desenvolve as Competências
necessárias e adequadas para exercer
funções de comando
As Boas Relações Externas e
Intercâmbio com Academias
Congéneres valorizam a formação
Promove uma Cultura de
aprendizagem Constante e de
Melhoria da qualidade dos seus
processos de formação
Possui bons recursos tecnológicos ao
serviço de Docentes e Discentes

B  O RENDIMENTO ESCOLAR DURANTE O CURSO FOI FAVORECIDO POR: *
1‐Discordo
Totalmente
Carga horária adequada (permite
estudar e pesquisar)
Bom equilíbrio entre aulas teóricas e
práticas (posso mostrar se sei fazer)
Presença obrigatória nas aulas
(permite acompanhar as matérias)
Número adequado de alunos por
sala/docente (melhor tutoria)
Número adequado de provas de
avaliação (permite validar
conhecimentos)
Bom equilíbrio entre avaliações
teóricas e práticas (permite validar
teoria e prática)
Condições Pedagógicas, de apoio e
Instalações, favoráveis ao sucesso
escolar
Boa Preparação das Aulas
Boa Preparação Científica, Técnica e
Pedagógica dos Docentes
Grau de Exigência dos Docentes
Definição clara de Objetivos e Metas a
atingir
Boa Coordenação de Objetivos entre
Comando, Direção de Ensino e Corpo
de Alunos

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente
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1‐Discordo
Totalmente

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente

Corpo docente Empenhado e
Disponível para Apoiar os alunos
Programas das cadeiras são atuais e
relacionados com a vida profissional

II – APRECIAÇÃO GLOBAL  TIROCÍNIO PARA OFICIAL (TPO)

Reporte‐se agora ao balanço entre as Expectativas iniciais e a Forma Como Decorreu o seu TIROCÍNIO PARA OFICIAL

APRECIAÇÃO DO TIROCÍNIO

O tirocínio tem por finalidade proporcionar aos alunos, a formação orientada para a prática e consolidação de conhecimentos
teóricos apreendidos, relevar e exercitar a sua aptidão no âmbito do comando e liderança, adquirir competências no âmbito
da pesquisa e investigação em ambiente profissional, consolidando desse modo, a sua formação militar, técnica, científica,
física e comportamental, indispensável a todos os futuros oficiais do Exército e da Guarda Nacional Republicana (GNR).

A  FORMAÇÃO GERAL MILITAR, TÉCNICA E TÁCTICA DA ARMA /SERVIÇO
A1  FORMAÇÃO GERAL MILITAR, TÉCNICA E TÁCTICA DA ARMA /SERVIÇO *
1‐Discordo
Totalmente
Estimulou‐se a aplicação prática de
conhecimentos teóricos
anteriormente adquiridos
Programa curricular articulou de
forma coerente teoria e prática
A formação Escolar e
Comportamental obtida na AM
preparou‐me para as dificuldades
encontradas no tirocínio
Preparação teórico‐Conceptual
(Doutrinária) recebida na AM foi
adequada à frequência do Tirocínio
Existiu uma boa coordenação de
conteúdos entre o ensino na AM e na
Escola Prática, evitando sobreposição
e redundância de conteúdos
Bom planeamento da carga horária
semanal facilitou o sucesso
académico e o rendimento escolar
O planeamento do tempo disponível
foi o necessário e adequado para
estudar e preparar as matérias
Os recursos disponibilizados no TPO
foram adequados á aplicação prática
de conhecimentos
A avaliação correspondeu ao esforço
desenvolvido e às expetativas

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente
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As infraestruturas de apoio
disponibilizadas corresponderam às
suas expetativas / necessidades do
Tirocínio
De forma geral estou satisfeito com a
formação recebida no Tirocínio
Sinto‐me preparado técnica e
taticamente para as funções de Oficial
do Exército / GNR

B  ESTÁGIO DE NATUREZA PROFISSIONAL

Com a finalidade de contribuir para o desenvolvimento dos objetivos especificados no ciclo de estudos integrado conducente
ao grau de mestre ‐ PRÁTICA DE COMANDO ‐ TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA (Exceto ENGENHARIAS)

B 1  PRÁTICA DE COMANDO
Objetivo geral de iniciar os tirocinantes no Comando de Tropas, pondo em prática os conhecimentos adquiridos.

PRÁTICA DE COMANDO *
1‐Discordo
Totalmente
A AM deu‐me uma boa formação
técnica, tática e de liderança
Tive boa Formação para o
desempenho de cargos e/ou funções
da Arma / Serviço
A AM deu‐me a formação adequada
para chefiar órgãos organicamente da
competência de oficial subalterno
Senti‐me bem preparado para dar
formação nas várias áreas da minha
Arma / Serviço
Senti que tinha a formação necessária
e adequada para o desempenho do
Serviço interno ou externo e de
justiça inerentes ao oficial subalterno
A AM deu‐me uma boa formação no
plano da atitude comportamental
exigida pela condição militar e para
cumprir as missões do EXE / GNR
Senti‐me bem preparado física e
mentalmente para os desafios do TPO

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente
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Refira‐se aos principais ASPETOS POSITIVOS (Potencialidades) da formação dos alunos na AM *

Indique ASPETOS QUE PODEM SER MELHORADOS (Vulnerabilidades) na formação dos alunos da AM *

Obrigado pela sua colaboração.
A QUALIDADE é um PROCESSO que EXIGE O ENVOLVIMENTO INTERESSADO de todos os INTERVENIENTES.
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Apêndice 10 (INQUÉRITO À OPINIÃO DOS ALUNOS SOBRE O MODO COMO DECORREU O TRABALHO DE
INVESTIGAÇÃO APLICADA)

INQUÉRITO  Balanço dos alunos relativamente ao Trabalho de
Investigação Aplicada (TIA)
Pretendemos saber como aprecia globalmente o decurso do seu Trabalho de Investigação Aplicada (TIA), bem como o
confronto entre as EXPETATIVAS e a EXPERIÊNCIA obtida. Nas suas respostas, deve considerar a Experiência Prática e os
Saberes Adquiridos no presente ano letivo. Leia atentamente as perguntas antes de responder. Para cada pergunta ‐ Responda
de acordo com a ESCALA proposta. Nas perguntas abertas, expresse de forma simples e clara o seu parecer. O QUESTIONÁRIO
É ANÓNIMO.
Curso Frequentado *
Ciências Militares, na especialidade de Infantaria
Ciências Militares, na especialidade de Artilharia
Ciências Militares, na especialidade de Cavalaria
Administração Militar
Ciências Militares, na especialidade de Segurança (GNR)
Administração da GNR

B 2  TRABALHO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA

Visa avaliar o adquirir das competências de: ‐ Compreensão e desenvolvimento de aplicações originais; ‐ Iniciativa, sentido
crítico e integração de conhecimentos; ‐ Aprendizagem autónoma; ‐ Rigor e síntese na reflexão produzida sobre o trabalho
desenvolvido; ‐ Comunicação de conhecimentos, conclusões e raciocínios de suporte; ‐ Revisão bibliográfica sobre a(s)
problemática(s) abordada(s).

B 2.1  NO GERAL *
1‐Discordo
Totalmente
O tempo disponibilizado pela AM foi o
adequado e suficiente para a
elaboração do TIA
Já possuía conhecimentos prévios
sobre o tema escolhido
O tema que escolhi corresponde a
uma ambição de desenvolvimento
pessoal e profissional na área
O tema escolhido e o que aprendi
corresponderam às expetativas
iniciais
Os Conhecimentos teóricos obtidos
no Curso foram suficientes e
adequados
Os Conhecimentos em Métodos e
Técnicas de Investigação obtidos no
curso foram suficientes e adequados
O TIA permitiu‐me adquirir
conhecimentos importantes para o
meu futuro desempenho profissional
Escolhi um tema que pudesse servir
de complemento à minha formação
militar

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente
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1‐Discordo
Totalmente

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente

A Avaliação obtida no TIA
correspondeu às expetativas pelo
trabalho realizado

B 2.2  A QUEM RECORREU PARA O APOIAR NA ELABORAÇÃO DO "TIA" *
1‐Sempre

2‐Frequentemente

3‐Por Vezes

4‐Raramente

5‐Nunca

1‐Discordo
Totalmente

2‐Discordo

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente

4‐Bom

5‐Excelente

Ao Orientador

A Familiares

A Amigos / Camaradas

A Docentes e / ou militares da AM
A Militares de Outras UEO das Forças
Armadas / GNR
A Entidades Exteriores às Forças
Armadas / GNR
Outros

B 2.3  ORIENTAÇÃO E APOIO *
Senti‐me continuamente estimulado
no decurso da investigação
Dispus de autonomia nas escolhas e
rumo a seguir na minha pesquisa
Tive orientação pertinente nas
teorias, métodos e técnicas de recolha
de informação
Tive apoio no estabelecimento de
contactos com Instituições /
Personalidades / Entidades
Fui acompanhado periodicamente e
obedecendo a uma calendarização
planeada
A orientação obtida correspondeu às
minhas expetativas

B 2.4  FACILIDADES DE ACESSO A RECURSOS E APOIOS INSTITUCIONAIS *
1‐Nenhum

Acesso a meios Internet e Meios
Informáticos
Acesso á biblioteca da AM
Acesso a Bibliotecas no Exterior da
AM
Acesso a Bibliografia temática útil e
acessível na biblioteca da AM
Acesso a outras fontes no processo de
recolha de Informação

2‐Insuficiente

3‐Moderado
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1‐Nenhum

2‐Insuficiente

3‐Moderado

4‐Bom

5‐Excelente

2‐Frequentemente

3‐Por Vezes

4‐Raramente

5‐Nunca

3‐Indeciso

4‐Concordo

5‐Concordo
Totalmente

Apoio Administrativo cedido pela AM
Apoio Administrativo da UEO onde
efetuou a Investigação
Coordenação, Comunicação e
Acompanhamento relativo aos TIA
por parte da Direção do Curso

B 2.5 FONTES DE INFORMAÇÃO UTILIZADAS *
1‐Sempre

251‐ Bibliotecas Institucionais

252‐ Pesquisa em Sítios na internet
253‐ Fontes Documentais
Institucionais
254‐ Entrevistas

255‐ Inquéritos por Questionário
256‐ Sondagens / Estatísticas
publicadas
257‐ Dados recolhidos de
observatórios Nacionais ou
Internacionais
258‐ Estudos e Pesquisas Anteriores

B 2.6 COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS COM O TIA *
1‐Discordo
Totalmente

261‐ Espírito Crítico

262‐ Criatividade

263‐ Iniciativa
264‐ Desenvolveu e enriqueceu os
meus conhecimentos Teórico‐
Metodológicos e de Investigação
265‐ Estimulou a aprendizagem e a
Pesquisa Autónoma de novas
matérias
266‐ Permitiu apreender perspetivas
inovadoras sobre as Temáticas em
discussão, complementando e
completando a minha formação como
profissional

2‐Discordo
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Indique os ASPETOS QUE MAIS APRECIOU (Pontos Fortes ‐ a manter) na Elaboração do TIA *

Indique ASPETOS QUE MENOS LHE AGRADARAM (Pontos Fracos ‐ a melhorar) na Elaboração do TIA *

Obrigado pela sua colaboração.
A QUALIDADE é um PROCESSO que EXIGE O ENVOLVIMENTO INTERESSADO de todos os INTERVENIENTES.

Apêndice 12: Distribuição de serviço docente em cada ciclo de estudos

Ciclo de Estudos:

Mestrado integrado em ciências militares, na especialidade de infantaria

Grau conferido:

Grau de mestre

Duração normal do curso:

10 semestres letivos

Número de créditos:

300

Ramos, opções, perfis (se aplicável):

Não aplicável

PLANO DE ESTUDOS
1º Ano / 1º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

(a) Anual, semestral, trimestral, etc.
(b) T-Ensino teórico, TP-Ensino teórico-prático, PL-Ensino prático e laboratorial, TC-Trabalho de campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação tutorial, O-Outra
(c) Sempre que for optativa

1º Ano / 2º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

2º Ano / 1º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

2º Ano / 2º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

3º Ano / 1º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

3º Ano / 2º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

4º Ano / 1º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

4º Ano / 2º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

5º Ano / 1º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)

5º Ano / 2º Semestre

DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
Unidade Curricular

Docente

Tipo

Nome + (hyperlink FUC)

Nome + (hyperlink FCD)

(a)

Horas Trab. Semanal

Nº Turmas

Nº Total Alunos

Observações
(b) (c)
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ACADEMIA MILITAR
Ficha Curricular de Docente
( Academic Staff Curricular File )
Ano Letivo:

Semestre:

Dados Pessoais:
Nome
Instituição de ensino superior
Unidade Orgânica
Filiação em Centro de Investigação (se aplicável)
Categoria
Grau
Área científica deste grau académico
Ano em que foi obtido este grau académico
Instituição que conferiu este grau académico
Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%)

Outros graus académicos ou títulos:
Ano

Grau ou título

Área

Instituição

Classif.

Atividades científicas:
Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes
para o ciclo de estudos [formato APA Style (American Psychological Association) – http://www.apastyle.org] - Limite:300 caracteres

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível:
Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento tecnológico, prestação de serviços ou
formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5 referências. - Limite:300 caracteres por referência
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Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica: (
Até 5 referências - Limite:100 caracteres por referência

Experiência Profissional Relevante: (Até 5 referências - Limite:100 caracteres por referência)

Distribuição do serviço docente:
Unidade Curricular

Ciclo de estudos

Tipo (1)

Nº Total de Horas de
contacto

(1) Tipo de metodologia: T - Ensino teórico, TP - Ensino teórico-prático, PL - Ensino prático e laboratorial, TC - Trabalho de campo, S Seminário, E - Estágio, OT - Orientação tutorial, O - Outra.

Assinatura :
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AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (A3ES)

Guião para a autoavaliação

Ciclo de estudos em funcionamento

(Ensino Universitário e Politécnico)

Guião ACEF 2014/2015 PT

(Revisão aprovada em 26.03.2014)

GUIÃO PARA A AUTOAVALIAÇÃO DE CICLO DE ESTUDOS EM FUNCIONAMENTO ( EN SI NO U NI VE RS IT ÁR I O E PO LI TÉ CN IC O) (ACEF)

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (A3ES)

Caracterização do pedido
A1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora
(Preenchimento automático)
A1.a. Outras instituições de ensino superior / Entidades instituidoras
(Preenchimento automático)
A2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.)
(Preenchimento automático)
A3. Ciclo de estudos
(100 caracteres)
A4. Grau
(100 caracteres)
A5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data)
(100 caracteres)
A6. Área científica predominante do ciclo de estudos
(100 caracteres)
A7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos) de acordo com a Portaria nº 256/2005, de
16 de março (CNAEF)
(3 caracteres)
A7.2. Classificação da área secundária, do ciclo de estudos (3 dígitos) de acordo com a Portaria nº 256/2005,
de 16 de março (CNAEF), se aplicável
(3 caracteres)
A7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos) de acordo com a Portaria nº
256/2005, de 16 de março (CNAEF), se aplicável
(3 caracteres)
A8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau
(número até 360)
A9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março)
(100 caracteres)
A10. Número de vagas aprovado no último ano letivo
(100 caracteres)
A11. Condições específicas de ingresso
(1000 caracteres)
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A12. Percursos alternativos como ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de
percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)
 Sim (por favor preencha a tabela A 12.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras)
 Não
A12.1. Ramos, variantes, áreas de especialização do mestrado ou especialidades de doutoramento (se
aplicável)
Opções/ Ramos/... (se aplicável)

A13. Estrutura curricular
Mapa I - Estrutura curricular
A13.1. Ciclo de estudos
(Preenchimento automático)
A13.2. Grau
(Preenchimento automático)
A13.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade de doutoramento (se aplicável)
(100 caracteres)
A13.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
Área Científica

Sigla

ECTS Obrigatórios

ECTS Optativos*

* Indicar o número de créditos em unidades curriculares optativas da área científica, necessário para a obtenção
do grau.

NOTA: este quadro é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever os diferentes percursos
alternativos (ramos, variantes, etc.), caso existam, colocando em A13.3 a denominação do percurso
alternativo.

A14. Plano de estudos
Mapa II – Plano de estudos
A14.1. Ciclo de estudos
(Preenchimento automático)
A14.2. Grau
(Preenchimento automático)
A14.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade de doutoramento (se aplicável)
(100 caracteres)
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A14.4. Ano/semestre/trimestre curricular
(100 caracteres)
A14.5. Plano de estudos:
Unidades Curriculares Área Científica (1) Duração (2) Horas Trabalho (3) Horas Contacto (4) ECTS

Observações (5)

(1) Indicando a sigla constante da Tabela apresentada no Anexo I.
(2) Anual, semestral, trimestral, etc. (3)
(3) Número total de horas de trabalho
(4) Indicar para cada tipo de metodologia adotada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T-Ensino teórico, TPEnsino teórico-prático, PL-Ensino prático e laboratorial, TC-Trabalho de campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação
tutorial, O-Outra)
(5) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.

NOTA: Este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever os diferentes
percursos/períodos do ciclo de estudos.
A15. Regime de funcionamento
o

Diurno

o

Pós Laboral

o

Outros

A15.1. Se outro, especifique
(300 caracteres)
A16. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos (a(s) respetiva(s) Ficha(s)
Curricular(es) deve(m) ser apresentada(s) no Mapa VIII)
(1000 caracteres)
A17. Estágios e Períodos de Formação em Serviço
A17.1. Indicação dos locais de estágio e/ou formação em serviço
Protocolos específicos com as entidades onde os estudantes completam a sua formação. Nos ciclos de estudos
que conferem habilitação profissional para a docência, os protocolos devem conter prova do cumprimento dos
requisitos previstos nos artigos 18º e 19º do DL 43/2007 de 22 de Fevereiro (1 PDF do protocolo por entidade).
Mapa III - Protocolos de Cooperação
A17.1.1. Entidade onde os estudantes completam a sua formação:
(100 caracteres)
A17.1.2. Protocolo (PDF, máx. 100kB)
Anexar ficheiro PDF

A17.2. Plano de distribuição dos estudantes pelos locais de estágio.(PDF, máx. 100kB)
Documento com o planeamento da distribuição dos estudantes pelos locais de formação em serviço
demonstrando a adequação dos recursos disponíveis
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Mapa IV - Mapas de distribuição de estudantes
Anexar ficheiro PDF

A17.3. Indicação dos recursos próprios da instituição para o acompanhamento efetivo dos seus estudantes
nos estágios e períodos de formação em serviço.
Anexar ficheiro PDF
A17.4. Orientadores cooperantes
A17.4.1. Normas para a avaliação e seleção dos elementos das instituições de estágio responsáveis por
acompanhar os estudantes (PDF, máx. 100kB)
Documento com os mecanismos de avaliação e seleção dos monitores de estágio e formação em serviço,
negociados entre a instituição de ensino e as instituições de formação em serviço.
Anexar ficheiro PDF
17.4.2. Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço (para ciclo de estudos de formação de
professores).
Mapa V - Orientadores cooperantes de estágio e/ou formação em serviço
Nome

Instituição ou estabelecimento a que
pertence

Categoria Profissional Habilitação Profissional

Nº de anos de
serviço

A18. Local onde o ciclo de estudos será ministrado
(1000 caracteres)
A19. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB)
Anexar ficheiro PDF
A20. Observações
(3000 caracteres)
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Autoavaliação do Ciclo de Estudos
1. Objetivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Objetivos gerais definidos para o ciclo de estudos
(1000 caracteres)
1.2. Inserção do ciclo de estudos na estratégia institucional de oferta formativa face à missão da instituição.
(3000 caracteres)
1.3. Meios de divulgação dos objetivos aos docentes e aos estudantes envolvidos no ciclo de estudos
(1000 caracteres)

2. Organização Interna e Mecanismos de Garantia da Qualidade
2.1. Organização Interna
2.1.1. Descrição da estrutura organizacional responsável pelo ciclo de estudo, incluindo a sua aprovação, a
revisão e atualização dos conteúdos programáticos e a distribuição do serviço docente.
(1000 caracteres)
2.1.2. Forma de assegurar a participação ativa de docentes e estudantes nos processos de tomada de decisão
que afetam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
(1000 caracteres)

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Estruturas e mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
(1000 caracteres)
2.2.2. Indicação do responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade e sua função na
instituição.
(1000 caracteres)
2.2.3. Procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
(1000 caracteres)
2.2.4.Link facultativo para o Manual da Qualidade
2.2.5. Discussão e utilização dos resultados das avaliações do ciclo de estudos na definição de ações de
melhoria.
(1000 caracteres)
2.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
(1000 caracteres)
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3. Recursos Materiais e Parcerias
3.1 Recursos materiais
3.1.1 Instalações físicas afetas e/ou utilizadas pelo ciclo de estudos (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios,
salas de computadores, etc.).
Mapa VI – Instalações físicas
Área (m2)

Tipo de espaço

3.1.2 Principais equipamentos e materiais afetos e/ou utilizados pelo ciclo de estudos (equipamentos didáticos
e científicos, materiais e TICs).
Mapa VII – Equipamentos e materiais
Número /
Number

Equipamentos e materiais

3.2 Parcerias
3.2.1 Parcerias internacionais estabelecidas no âmbito do ciclo de estudos. (1000
caracteres)
3.2.2 Parcerias nacionais com vista a promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos, bem como
práticas de relacionamento do ciclo de estudos com o tecido empresarial e o sector público.
(1000 caracteres)

3.2.3 Colaborações intrainstitucionais com outros ciclos de estudos.
(1000 caracteres)

4. Pessoal Docente e Não Docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. Fichas curriculares
Mapa VIII – Ficha curricular
4.1.1.1. Nome do docente (preencher o nome completo)
(100
caracteres)
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4.1.1.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1)
(100 caracteres)
4.1.1.3. Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2)
(100 caracteres)
4.1.1.4. Categoria

4.1.1.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%)

4.1.1.6. Ficha curricular de docente
Ligação para preenchimento da Ficha Curricular
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Ficha Curricular do Docente
Dados Pessoais
Nome
Instituição de ensino superior
Unidade Orgânica
Filiação em Centro de Investigação (se aplicável)
Categoria
Grau
Área científica deste grau académico
Ano em que foi obtido este grau académico
Instituição que conferiu este grau académico
Regime de tempo na instituição que submete a
proposta (%)
Outros graus académicos ou títulos
Ano
Grau ou título

Área

Instituição

Classif.

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares,
livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos [em formato APA Style (American
Psychological Association) – http://www.apastyle.org].

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5
referências.
Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.
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Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Distribuição do serviço docente
Unidade Curricular

Ciclo de estudos

Tipo (1)

Nº Total de horas
de contacto

(1) Tipo de metodologia: T - Ensino teórico, TP - Ensino teórico-prático, PL - Ensino prático e laboratorial, TC - Trabalho de campo,
S - Seminário, E - Estágio, OT - Orientação tutorial, O - Outra.
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4.1.2. Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático após submissão do guião)
Mapa IX – Equipa docente
Nome

Grau

Área científica

Regime de tempo

Informação
Ligação para a
Ficha Curricular do
docente

Total do regime de tempo

Total ETIs (Preench. Autom.)

4.1.3. Dados da equipa docente do ciclo de estudos (todas as percentagens são sobre o nº total de
docentes ETI)
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4.1.3.1.Corpo docente próprio do ciclo de estudos:
Corpo docente próprio

N.º

Número de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição

Percentagem*

Pr. Automático

* - Campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário. As percentagens são calculadas sobre o
número total de docentes ETI.

4.1.3.2.Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado:
Corpo docente academicamente qualificado

N.º

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI)

Percentagem*

Pr. Automático

* - Campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário. As percentagens são calculadas sobre o
número total de docentes ETI.

4.1.3.3.Corpo docente do ciclo de estudos especializado:
Corpo docente especializado

N.º

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas
fundamentais do ciclo de estudos (ETI)
Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência
profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI)

Percentagem*

Pr. Automático
Pr. Automático

* - Campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário. As percentagens são calculadas sobre o
número total de docentes ETI.

4.1.3.4.Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação:
Estabilidade e dinâmica de formação

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por
um período superior a três anos
Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de
um ano (ETI).

N.º

Percentagem*

Pr. Automático
Pr. Automático

* - Campo de preenchimento automático, calculado após a submissão do formulário. As percentagens são calculadas sobre o
número total de docentes ETI.
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4.1.4. Procedimento de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas para a sua permanente
atualização
(3000 caracteres)
4.1.5. Ligação facultativa para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
Link para o Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente
4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos.
(1000 caracteres)
4.2.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos.
(1000 caracteres)

4.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal não docente.
(1000 caracteres)
4.2.4. Cursos de formação avançada ou contínua para melhorar as qualificações do pessoal não docente.
(1000 caracteres)

5. Estudantes e Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Caracterização dos estudantes inscritos no ciclo de estudos, incluindo o seu género e idade.
5.1.1.1. Por Género
Género
Feminino
Masculino

%

5.1.1.2. Por Idade
Idade

%

Até 20 anos
20-23
24-27 anos
28 e mais anos
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5.1.2. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso)
Número

Ano curricular
1º ano
2º ano
...

5.1.3. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos
Procura do ciclo de estudos
N.º de vagas
N.º candidatos 1.ª opção
N.º colocados
N.º colocados 1.ª opção
Nota mínima de entrada
Nota média de entrada

2012/13

2013/14

2014/15

5.1.4. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para
discriminação de informação por ramos)
(3000 caracteres)
5.2. Ambientes de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. Estruturas e medidas de apoio pedagógico e de aconselhamento sobre o percurso académico dos
estudantes
(1000 caracteres)
5.2.2. Medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica
(1000 caracteres)
5.2.3. Estruturas e medidas de aconselhamento sobre as possibilidades de financiamento e emprego
(1000 caracteres)
5.2.4. Utilização dos resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes na melhoria do processo
ensino/aprendizagem
(1000 caracteres)
5.2.5. Estruturas e medidas para promover a mobilidade, incluindo o reconhecimento mútuo de créditos
(1000 caracteres)

6. Processos
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6.1. Objetivos de ensino, estrutura curricular e plano de estudos
6.1.1. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes,
operacionalização dos objetivos e medição do seu grau de cumprimento
(1000 caracteres)

6.1.2. Periodicidade da revisão curricular e forma de assegurar a atualização científica e de métodos de
trabalho.
(1000 caracteres)

6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. Fichas das unidades curriculares
Mapa X – Ficha de unidade curricular
6.2.1.1. Unidade curricular
(100 caracteres)

6.2.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
(1000 caracteres)

6.2.1.3.Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
(1000 caracteres)
6.2.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
(1000 caracteres)
6.2.1.5. Conteúdos programáticos
(1000 caracteres)
6.2.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade
curricular
(1000 caracteres)
6.2.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída)
(1000 caracteres)
6.2.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
(3000 caracteres)
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6.2.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória
(1000 caracteres)
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. Adequação das metodologias de ensino e das didáticas aos objetivos de aprendizagem das unidades
curriculares
(1000 caracteres)
6.3.2. Formas de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao
estimado em
ECTS
(1000 caracteres)
6.3.3. Formas de garantir que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem da unidade curricular
(1000 caracteres)
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6.3.4. Metodologias de ensino que facilitam a participação dos estudantes em atividades científicas
(1000 caracteres)

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. Eficiência formativa
Eficiência formativa

2011/12

2012/13

2013/14

N.º diplomados
N.º diplomados em N anos*
N.º diplomados em N+1 anos
N.º diplomados em N+2 anos
N.º diplomados em mais de N+2 anos
* Número de diplomados que concluíram nos N anos do ciclo de estudos

7.1.2. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas
unidades curriculares
(1000 caracteres)
7.1.3. Forma como os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de
ações de melhoria do mesmo
(1000 caracteres)

7.1.4. Empregabilidade
Empregabilidade

%

Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de atividade
relacionados com a área do ciclo de estudos
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego em outros sectores de atividade
Percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de concluído o
ciclo de estudos

7.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas
7.2.1. Indicação do(s) Centro(s) de Investigação devidamente reconhecido(s), na área científica predominante
do ciclo de estudos e respetiva classificação (quando aplicável)
(1000 caracteres)
7.2.2. Mapa-resumo de publicações do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, nos últimos 5 anos e com relevância para a área do ciclo de estudos (referenciação em
formato APA).
(preenchimento automático a partir das fichas curriculares dos docentes)
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7.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica
(preenchimento automático a partir das fichas curriculares dos docentes)
7.2.4. Impacto real das atividades científicas, tecnológicas e artísticas na valorização e no desenvolvimento
económico
(1000 caracteres)
7.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais
(1000 caracteres)

7.2.6. Utilização da monitorização das atividades científicas, tecnológicas e artísticas para a sua melhoria.
(1000 caracteres)

7.3. Outros Resultados
7.3.1. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos.
(1000 caracteres)
7.3.2. Contributo real dessa atividades para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica,
e a ação cultural, desportiva e artística
(1000 caracteres)
7.3.3. Adequação do conteúdo das informações divulgadas ao exterior sobre a instituição, o ciclo de estudos e o
ensino ministrado
(1000 caracteres)

7.3.4. Nível de internacionalização
Nível de internacionalização
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados na instituição
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in)
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out)
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in)
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out)

8. Análise SWOT do ciclo de estudos
8.1. Análise SWOT global do ciclo de estudos
8.1.1. Pontos fortes
(3000 caracteres)

GUIÃO PARA A AUTOAVALIAÇÃO DE CICLO DE ESTUDOS EM FUNCIONAMENTO ( EN SI NO U NI VE RS IT ÁR I O E PO LI TÉ CN IC O) (ACEF)

%

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (A3ES)

8.1.2. Pontos fracos
(3000 caracteres)
8.1.3. Oportunidades
(3000 caracteres)
8.1.4. Constrangimentos
(3000 caracteres)

9. Proposta de ações de melhoria
9.1. Ações de melhoria do ciclo de estudos
A instituição deverá apresentar propostas de ações de melhoria em relação a cada um dos pontos fracos
identificados na análise SWOT, preenchendo os pontos seguintes tantas vezes quantos os pontos fracos
indicados.
9.1.1. Ação de melhoria
(3000 caracteres)
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9.1.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida
(1000 caracteres)

9.1.3. Indicador(es) de implementação
(1000 caracteres)

10. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
Nota: Caso a instituição, no âmbito da análise SWOT e dos planos de melhoria apresentados nas secções
precedentes, tenha concluído ser conveniente introduzir alguns ajustes à estrutura curricular do ciclo de estudos,
poderá fazê-lo na presente secção, desde que não haja lugar a alteração da designação, duração e objetivos do
ciclo de estudos.
Para o efeito, deverá explicitar de seguida as alterações pretendidas à estrutura curricular e o correspondente
plano de estudos, acrescentando as fichas de unidade curricular e fichas curriculares de docente que não
constem já das secções 4 e 6 do presente relatório de autoavaliação. No caso de existirem percursos
curriculares distintos (ramos, variantes, áreas de especialização ou especialidades) apenas será necessário
preencher aqueles em que são propostas alterações, devendo ser explicitamente indicado no campo 10.1.1 os
percursos que se mantêm sem alteração.

10.1. Alterações à estrutura curricular
10.1.1. Síntese das alterações pretendidas
(1000 caracteres)
10.1.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)
Mapa XI – Nova estrutura curricular
10.1.2.1. Ciclo de estudos
(Preenchimento automático)
10.1.2.2. Grau
(Preenchimento automático)
10.1.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade de doutoramento (se aplicável)
(100 caracteres)
10.1.2.4. Áreas científicas e créditos que devem ser reunidos para a obtenção do grau
Área Científica

Sigla

ECTS Obrigatórios

ECTS Optativos*

* Indicar o número de créditos em unidades curriculares optativas da área científica, necessário para a
obtenção do grau.
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NOTA: este quadro é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever os diferentes percursos
alternativos (ramos, variantes, etc.), caso existam, colocando em A13.3 a denominação do percurso
alternativo.
10.2. Novo plano de estudos
Mapa XII – Novo plano de estudos
10.2.1. Ciclo de estudos
(Preenchimento automático)
10.2.2. Grau
(Preenchimento automático)
10.2.3. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade de doutoramento (se aplicável)
(100 caracteres)

GUIÃO PARA A AUTOAVALIAÇÃO DE CICLO DE ESTUDOS EM FUNCIONAMENTO ( EN SI NO U NI VE RS IT ÁR I O E PO LI TÉ CN IC O) (ACEF)

AGÊNCIA DE AVALIAÇÃO E ACREDITAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (A3ES)

10.2.4. Ano/semestre/trimestre curricular
(100 caracteres)
10.2.5. Plano de estudos:
Unidades Curriculares Área Científica (1) Duração (2) Horas Trabalho (3) Horas Contacto (4) ECTS

Observações (5)

(1) Indicando a sigla constante da Tabela apresentada no Anexo I.
(2) Anual, semestral, trimestral, etc.
(3) Número total de horas de trabalho
(4) Indicar para cada tipo de metodologia adotada o número de horas totais. Ex. T – 15; PL – 30. (T-Ensino teórico, TPEnsino teórico-prático, PL-Ensino prático e laboratorial, TC-Trabalho de campo, S-Seminário, E-Estágio, OT-Orientação
tutorial, O-Outra)
(5) Assinalar sempre que a unidade curricular for optativa.

NOTA: Este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever os diferentes
percursos/períodos do ciclo de estudos.

10.3. Fichas curriculares dos docentes
(Introdução de fichas apenas para docentes não incluídos na secção 4)
Mapa XIII – Ficha curricular de docente
10.3.1. Nome do docente (preencher o nome completo)
(100 caracteres)
10.3.2. Instituição de ensino superior (preencher apenas quando diferente da instituição proponente
mencionada em A1)
(100 caracteres)
10.3.3. Unidade Orgânica (preencher apenas quando diferente da unidade orgânica mencionada em A2.)
(100 caracteres)
10.3.4. Categoria

10.3.5. Regime de tempo na instituição que submete a proposta (%)

10.3.6. Ficha curricular de docente
Ligação para preenchimento da Ficha Curricular
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Ficha Curricular do Docente
Dados Pessoais
Nome
Instituição de ensino superior
Unidade Orgânica
Filiação em Centro de Investigação (se aplicável)
Categoria
Grau
Área científica deste grau académico
Ano em que foi obtido este grau académico
Instituição que conferiu este grau académico
Regime de tempo na instituição que submete a
proposta (%)
Outros graus académicos ou títulos
Ano
Grau ou título

Área

Instituição

Classif.

Atividades científicas – referenciar até 5 artigos em revistas internacionais com revisão por pares,
livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos (em formato APA (American
Psychological Association) Style – http://www.apastyle.org).

Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível (atividades de desenvolvimento
tecnológico, prestação de serviços ou formação avançada) relevantes para o ciclo de estudos – até 5
referências.
Para estudos artísticos, referenciar até 5 atividades relevantes para o ciclo de estudos.
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Outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica (até 5 referências)

Experiência Profissional Relevante (até 5 referências)

Distribuição do serviço docente
Unidade Curricular

Ciclo de estudos

Tipo (1)

Nº Total de horas
de contacto

(1) Tipo de metodologia: T - Ensino teórico, TP - Ensino teórico-prático, PL - Ensino prático e laboratorial, TC - Trabalho de campo,
S - Seminário, E - Estágio, OT - Orientação tutorial, O - Outra.
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10.4. Organização das Unidades Curriculares (apenas para as unidades curriculares novas)
10.4.1. Fichas das unidades curriculares
Mapa XIV – Ficha de unidade curricular
10.4.1.1. Unidade curricular
(100 caracteres)
10.4.1.2. Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo)
(1000 caracteres)
10.4.1.3.Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular
(1000 caracteres)
10.4.1.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos
estudantes)
(1000 caracteres)
10.4.1.5. Conteúdos programáticos
(1000 caracteres)
10.4.1.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
(1000 caracteres)
10.4.1.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída)
(1000 caracteres)
10.4.1.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da
unidade curricular
(3000 caracteres)
10.4.1.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória
(1000 caracteres)
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades
curriculares novas.
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Anexo B: (Relatório do Regente da UC) ao Manual da Qualidade da AM

DIREÇÃO DE ENSINO

Relatório do Docente
Departamento
Secção Disciplinar
Unidade Curricular:
Designação do Ciclo de estudos

Ano Curricular

Ciclos de Estudos
(Lecionação)

Tempos semanais

T

TP

(por ciclo de estudos)

Ano letivo:

PL

TC

S

3
Semestre letivo:

1. Generalidades:

2. Adequação do programa da Unidade Curricular:

3. Aproveitamento dos alunos

3.1. Aproveitamento, capacidade de aprendizagem, recetividade e preparação prévia dos alunos

3.2. Análise das causas de insucesso que, pela natureza e volume, mereçam referência especial

4. Apoio ao Ensino:

E

ECTS

OT

5. Corpo Docente:

6. Lição Identificada - Aprendida
6.1. Observação – Identificação de ocorrência irregular

6.2. Análise - Causas e consequências da ocorrência irregular

6.3. Proposta de Melhoria – Ação Corretiva da ocorrência irregular

7. SUGESTÕES/PROPOSTAS/RECOMENDAÇÕES
7.1. Material e instalações

7.2. Meios auxiliares ao ensino

7.3. Visitas de Estudo, seminários, ….

7.4. Outros aspetos que contribuíram para a melhoria do ensino-aprendizagem

Academia Militar, __ de janeiro de 2015
Responsável pela UC

__________________________
___________

Anexo C: Formulário do Chefe de Departamento
(Síntese do desempenho curricular no departamento e propostas de melhoria)

ACADEMIA MILITAR
Relatório Síntese do Chefe de departamento
(Apreciação das Unidades Curriculares e Planos de Melhoria associados)

Ano letivo de 2014 / 2015

Produção e transferência de conhecimento
Departamento de Ensino:
Nº Total de UC analisadas:
Número de UC no padrão de normalidade:
Número de UC em situação positiva relevante:
Número de UC em situação negativa relevante:
Lista de UC em situações desviantes (Situações negativas relevantes):
Cód. UC

+

Designação

-

Critérios a relevar

Análise do desempenho das UC (comentário geral)

---------------------------------------------------------- Repetir por cada Plano de Melhoria de UC) -----------------------------------------------------Plano de Melhoria da Unidade Curricular - 01
Unidade Curricular
Ação de melhoria
Prioridade

Alta – media - Baixa

Tempo de implementação da medida

Indicador(es) de implementação:
Indicador 01
Indicador 02
Indicador 03

(…)
---------------------------------------------------------- Repetir por cada Plano de Melhoria de UC) -----------------------------------------------------Produção e transferência de conhecimento
1. Participação em Congressos, Conferências e seminários de investigação:
Professora Doutora Helena Nobre
Nobre, H. (2010) “An Analysis of the Influence of Consumer-Brand Relationships on Relationship Strength” 6th International Conference
of the Academy of Marketing’s Brand, Identity and Corporate Reputation SIG, 9 a 10 de Abril, ESADE – Universitat Ramon Llull,
Barcelona, Espanha

2. Publicações do corpo docente do Ciclo de estudos:
Professora Doutora Helena Nobre
(…)

3. Seminários/conferências de transferência/
institucional/empresarial e comunidade local

troca

de

conhecimento

entre

meio

académico,

meio

Linha de Investigação X: - Participação na “Conferência Internacional “ Empreendedorismo e Inovação” – Dr. José Ferraz; 16 e 17 de
Novembro de 2009

4. Projetos
Candidatura ao Concurso para Projectos de I&D em todos os Domínios Científicos – 2009 da Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT),
com o projecto “Oportunidades de Empreendedorismo na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal” em parceria com o Instituto
Politécnico de Viana do Castelo e a Universidade de Santiago de Compostela.

5. Teses, Dissertações de Mestrado, Projetos e Estágios no âmbito do ciclo de estudos:

6. Organização de eventos científicos/Seminários/Workshops:

Práticas de mérito a evidenciar (situações positivas relevantes):

Academia Militar em Lisboa, __ de ________________ de 2015

O Coordenador Científico

__________________________
_________

Anexo D: Relatório do Coordenador Científico

ACADEMIA MILITAR
Relatório Síntese do Coordenador Científico
Ciclo de Estudos:

Ciências Militares – Especialidade de Infantaria

Nº Total de UC analisadas:

50

PRODUÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO
1. Participação em Congressos, Conferências e seminários de investigação:
Professora Doutora Helena Nobre
Nobre, H. (2010) “An Analysis of the Influence of Consumer-Brand Relationships on Relationship Strength” 6th International Conference
of the Academy of Marketing’s Brand, Identity and Corporate Reputation SIG, 9 a 10 de Abril, ESADE – Universitat Ramon Llull,
Barcelona, Espanha

2. Publicações do corpo docente do Ciclo de estudos:
Professora Doutora Helena Nobre
(…)

3. Seminários/conferências de transferência/
institucional/empresarial e comunidade local

troca

de

conhecimento

entre

meio

académico,

meio

Linha de Investigação X: - Participação na “Conferência Internacional “ Empreendedorismo e Inovação” – Dr. José Ferraz; 16 e 17
de Novembro de 2009

4. Projetos
Candidatura ao Concurso para Projectos de I&D em todos os Domínios Científicos – 2009 da Fundação da Ciência e Tecnologia (FCT),
com o projecto “Oportunidades de Empreendedorismo na Eurorregião Galiza - Norte de Portugal” em parceria com o Instituto Politécnico
de Viana do Castelo e a Universidade de Santiago de Compostela.

5. Teses, Dissertações de Mestrado, Projetos e Estágios no âmbito do ciclo de estudos:

6. Organização de eventos científicos/Seminários/Workshops:

MELHORIA CONTÍNUA DO CICLO DE ESTUDOS
Número de UC no padrão de normalidade:
Número de UC em situação positiva relevante:
Número de UC em situação negativa relevante:

1. Propostas de melhoria das Unidades Curriculares:
Visam uma melhoria contínua do ciclo de estudos pela melhoria da sua componente letiva, centrando a atenção nas UC, no seu
funcionamento e eficiência formativa, na adequação dos conteúdos ministrados aos objetivos do ciclo e no bom ambiente de ensino
aprendizagem.
(…)
Plano de Melhoria da Unidade Curricular - 01
Unidade Curricular
Ação de melhoria
Prioridade

Alta – media - Baixa

Tempo de implementação da medida

Indicador(es) de implementação:
Indicador 01
Indicador 02
Indicador 03
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Propostas de melhoria ao nível da produção científica, tecnológica ou outras:
Visam uma melhoria contínua da produção científica e tecnológica, na ligação com os eixos de investigação do CINAMIL e com as
necessidades do Exército e da GNR.
Procuram também recolher e integrar os contributos das lições aprendidas destas instituições e detetar eventuais necessidades de
formação ou outras necessidades de desenvolvimento dos futuros oficiais destinados ao ingresso nestas Instituições.
(…)
Ação de melhoria do ciclo de estudos - Nº 01
Ação de melhoria
Prioridade

Alta – media - Baixa

Tempo de implementação da medida

Indicador(es) de implementação:
Indicador 01
Indicador 02
Indicador 03
Ação de melhoria do ciclo de estudos - Nº 02
Ação de melhoria
Prioridade

Alta – media - Baixa

Tempo de implementação da medida

Indicador(es) de implementação:
Indicador 01
Indicador 02
Indicador 03

Academia Militar em Lisboa, __ de ________________ de 2015

O Coordenador Científico

__________________________
_________

Anexo E: Diagrama do ciclo de melhoria contínua do ciclo de estudos

Anexo F (Documentação e Legislação Enquadrante do ESPUM) ao Manual da Qualidade da AM

Evolução e adaptação da Legislação Nacional
Lei nº 49/2005 de 30Ago - Lei de Bases do
Sistema Educativo

Decreto-Lei nº 42/2005 de 22Fev
– Princípios reguladores de
instrumentos para a criação do
espaço europeu de ensino superior

Lei nº 62/2007 de 10Set - Regime Jurídico
das Instituições de Ensino Superior (R
RJIES)

Decreto-Lei nº 369/2007 de 5Nov
Instituí a Agência de Avaliação e
Acreditação do Ensino Superior para a
garantia da qualidade do ensino superior

Estatutos das Carreiras Docentes

Decreto-Lei nº 205/2
2009 de 31Ago
Universitária

Ensino Superior Militar

Decreto-Lei nº 206/2
2009 de 31Ago
Regime Jurídico do Título de
Especialista
Decreto-Lei nº 207/2
2009 de 31Ago
Politécnica

Portaria nº 256/2005 de 16Mar
Classificação Nacional das Áreas de
Educação e Formação (CNAEF)

Portaria nº 782/2009
de 23Jul
Quadro Nacional de Qualificações
(QNQ)

Decreto-Lei nº 74/2
2006
de 24Mar – Graus Académicos e
Diplomas do Ensino Superior (G
GADES)

Decreto-Lei nº 107/2
2008 e 25Jun
GADES (ALTERAÇÃO do DL 74/2006)
Decreto-Lei nº 115/
115/2013
/2013 dde 07Ago
GADES
(ALTERAÇÃO do Dec-Lei nº 107/2008)

Decreto-Lei nº 37/2008 de 5Mar
Adota a aplicação dos princípios
constantes do Decreto-Lei nº 74/2006, de
24Mar (alterado pelo Dec-Lei 115/2013),
ao ensino superior público militar (GADES)

Portaria nº 1099/2009 de 24Set
Especialidades e Áreas de Formação em
que a AM confere Graus Académicos

Decreto-Lei nº 27/2010 de 31Mar
Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar (EEESPUM) e ALTERAÇÃO e Republicação do DL 37/2008.

Po
Portaria
nº 22/2014
2/20
/
dee 31Ja
31Jan
REGULAMENTOO DAA ACADEMIA
IA MILITAR

Portaria nº 60/2014 de 13Jan
Estabelece os princípios fundamentais à definição de uma plataforma de cooperação
reforçada entre os Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar

Ensino Superior Universitário e Ensino Superior Politécnico
Decreto-Lei nº 42/2005 de 22Fev – Princípios
reguladores de instrumentos para a criação do espaço
europeu de ensino superior

Lei nº 49/2005 de 30Ago - Lei de
Bases do Sistema Educativo
DL 230/2009, de 14Set
ALTERAÇÃO Lei de Bases do Sistema
Educativo

Lei nº 62/2007 de 10Set - Regime
Jurídico das Instituições de Ensino
Superior (RJIES)

Portaria nº 256/2005 de
16Mar
Classificação Nacional das
Áreas de Educação e
Formação (CNAEF)

Decreto-Lei nº 107/2008 e 25Jun
GADES (ALTERAÇÃO do DL 74/2006)

Decreto-Lei nº 37/2008 de 5Mar
Adota a aplicação dos princípios
constantes do Decreto-Lei nº 74/2006, de
24Mar (alterado pelo Dec-Lei 115/2013),
ao ensino superior público militar (GADES)

Decreto-Lei nº 341/2007 de 12Out
Regime Jurídico do Reconhecimento de Graus
Académicos Superiores Estrangeiros

Decreto-Lei nº 207/2009 de 31Ago
Politécnica

Decreto-Lei nº 206/2009 de 31Ago
Regime Jurídico do Título de Especialista

Portaria nº 1380/2009 de
02Nov
Autoriza a AM a conferir o
Diploma de Militar
Complementar aos Mestrados
integrados dos cursos de
Saúde Militar

Estatutos das Carreiras
Docentes

Decreto-Lei nº 205/2009 de 31Ago
Universitária

Portaria nº 1099/2009 de
24Set - Especialidades e Áreas
de Formação em que a AM
confere Graus Académicos

Decreto-Lei nº 369/2007 de 5Nov
Instituí a Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior para a garantia da qualidade do
ensino superior

Portaria n.º 1110/2009 de 28Set
Estabelece o Conselho do Ensino Superior Militar
Decreto Regulamentar nº
15/2009 de 31 Ago
Estabelece
o
Conselho
Coordenador do Ensino Superior

Decreto-Lei nº 27/2010 de 31Mar
Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar
(EEESPUM) e ALTERAÇÃO e Republicação do DL 37/2008.

Normativos internos decorrentes do novo
enquadramento legislativo para a AM

Lei nº 38/2007 de 16Ago
Regime jurídico da avaliação do ensino superior

Lei nº 9/2009 de 4Mar
Transpõe para a ordem jurídica
nacional as Diretivas Europeias
relativas ao reconhecimento das
qualificações profissionais e no
domínio da livre circulação de
pessoas

FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA MINISTRADA NA AM
Portaria nº 1394/2009 de 03Dez e Portaria nº 399/2012 de 5Dez
Autoriza a AM a conferir o grau mestre na especialidade de Guerra de Informação
e na especialidade de Liderança – Pessoas e Organizações

Portaria nº 22/2014 de 31Jan
REGULAMENTO DA ACADEMIA MILITAR

de

Despacho nº 10543, do DGES de 21Abr2005
Normas Técnicas para a Apresentação das Estruturas
Curriculares e dos Planos de Estudos dos Ciclos de
Estudos (DR nº 91, 2ª Série, de 11Mai2005

Decreto-Lei nº 74/2006 de 24Mar
- Graus Académicos e Diplomas do
Ensino Superior (GADES)

Regulamento de Aplicação dos ECTS na AM
Despacho Ex.mo Gen Cmdt AM de 28Mar08 - Anx
B à OS nº 59 de 02Abr

Portaria nº 782/2009
de 23Jul
Quadro
Nacional
Qualificações (QNQ)

Despacho nº 12819/2013, do CEME , de
16Set - DR nº 194, 2ª séie, de 08Out Estruturas Curriculares e Planos de
Estudos dos Ciclos de Estudos Integrados
ministrados pela AM - (ALTERAÇÃO
Despachos nº 3994/2010 e 3840/2010)

Resolução do Conselho de Ministros nº 26/2013
Reforma estrutural na defesa nacional e nas Forças
Armadas, designada «Defesa 2020»

Decreto-Lei nº 115/2013 de 07Ago
GADES
(ALTERAÇÃO do Dec-Lei nº 107/2008)

Regulamento n.º 392/2013 (A3ES) - (DR nº
200, 2ª Série de 16Out2013) - Regime dos
Procedimentos de Avaliação e de acreditação
das Instituições de Ensino Superior

Deliberação n.º 2392/2013 (A3ES) - DR nº
250, 2ª Série de 26Dez2013 - Elementos
caracterizadores de um ciclo de estudos

Portaria nº 60/2014 de 13Jan
Estabelece os princípios fundamentais à definição de uma
plataforma de cooperação reforçada entre os
Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário
Militar

NEP nº 521/1ª da AM, de 20Nov2013
Organização dos Processos de Alteração dos Ciclos de Estudos

Ensino Superior Universitário e Ensino Superior Politécnico
Decreto-Lei nº 115/2013 de 07Ago
GADES
(ALTERAÇÃO do Dec-Lei nº 107/2008)
Decreto-Lei nº 27/2010 de 31Mar
Estatuto dos Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário Militar
(EEESPUM) e ALTERAÇÃO e Republicação do DL 37/2008.

Portaria nº 22/2014 de 31Jan
REGULAMENTO DA ACADEMIA MILITAR
Regulamento de Disciplina Escolar
Normas de Vida Interna dos Alunos da AM
Regulamento de Prestação do Serviço Docente

Despacho nº 12819/2013, do CEME , de
16Set
DR nº 194, 2ª séie, de 08Out
Estruturas Curriculares e Planos de
Estudos dos Ciclos de Estudos Integrados
ministrados pela AM
(ALTERAÇÃO Despachos nº 3994/2010 e
3840/2010)

Quadro Orgânico
Despacho 26/CEME/2014 de 30Jan – Implementação
Órgãos Conselho AM
(DRAFT) – Regulamento de Creditação de Formação e
Experiência Profissional
Regulamento de Inquéritos

Deliberação n.º 2392/2013 (A3ES)
DR nº 250, 2ª Série de 26Dez2013
Elementos caracterizadores de um ciclo de
estudos

Portaria nº 60/2014 de 13Jan
Estabelece os princípios fundamentais à definição de uma
plataforma de cooperação reforçada entre os
Estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário
Militar

Regulamento de Avaliação do Desempenho Docente
Regulamento de Avaliação dos Alunos

Regulamento n.º 392/2013 (A3ES)
(DR nº 200, 2ª Série de 16Out2013)
Regime dos Procedimentos de Avaliação e de
Acreditação das Instituições de Ensino
Superior

NEP nº 521/1ª da AM, de 20Nov2013
Organização dos Processos de
Alteração dos Ciclos de Estudos

ACADEMIA MILITAR
Gabinete de Estudos, Planeamento, Avaliação e Qualidade
Secção da Qualidade e Avaliação
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1169-203 Lisboa, PORTUGAL
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