
Título do Evento – Reunião no âmbito do GT2 

Data: 8 de Fevereiro de 2012 
Local:  IPQ – Monte da Caparica 

    

Participante(s) da AEP: Isabel Coelho Ribeiro  

Objetivo: 

Apresentação das pessoas que representam as novas IES que integraram o GT2. Foram 

dadas informações sobre o Encontro de 2012, sob o tema Empregabilidade no Ensino 

Superior, e mencionadas as propostas de trabalho do grupo ao longo do ano de 2012. 

A sessão de trabalho finalizou com a apresentação pela coordenadora do grupo, Eng. 

Alexandra Pontes, de parte de um trabalho por ela desenvolvido sobre Indicadores de 

Qualidade adaptados ao Ensino à Distância. O grupo reuniu-se até á hora de almoço. 

Da parte da tarde houve a sessão plenária da CS11, onde a Eng. Alexandra Pontes fez a 

mesma apresentação que tinha feito de manhã. A Pro. Madalena Fonseca fez uma 

breve introdução aos processos de Auto – Avaliação pela A3ES 

  

Integração de novas IES no GT2:  

 Instituto Piaget 

 Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa  

 Univ. Portugalense 

 CESPU - Cooperativa de Ensino Superior, Politécnico e Universitário 

 Instituto Superior de Paços de Brandão 

 IPAM 

 ESE Paula Frassinetti 

 Escola Superior de Educadores de Infância Maria Ulrich (ESEI UM) 

 

Informações: 

O Encontro do GT2 do ano 2012 sob o tema EMPREGABILIDADE NO ENSINO 

SUPERIOR (mecanismos de observação e estratégias de intervenção), será 

organizado em parceria com o IST, através do acompanhamento e colaboração 

ativa no desenvolvimento do projeto.  

O GT2 compromete-se à salvaguarda da liderança dos trabalhos por parte do 

IST e este à visibilidade do GT2 nos resultados do mesmo 

Informações sobre o projecto FOLLOW: 

 Confirma-se a associação do GT2 aos trabalhos, nomeadamente no 

encontro de outubro (sem contrapartidas financeiras) 

 Será proposta a data de 10 de outubro aos partners do projeto (a 

confirmar depois da 1º reunião dos partners 8 e 9 de fev) 

 Nessa mesma reunião o IST poderá dar mais informações 

sobre o FOLLOW, nomeadamente sobre o andamento dos 

trabalhos (que vão ser iniciados depois de 8-9 fevereiro), 

contando com a presença do rui mendes se se justificar na 

sessão de março e/ou Abril 



. 

Apresentação: Indicadores da Qualidade adaptados ao EaD  

Apresentação de algumas adaptações dos Indicadores de desempenho propostos pela 

A3ES de modo a tornar exequível a sua aplicação ao Ensino a Distância (EaD). 

 

Próxima reunião: 14 de março 

 

Na reunião do GT2 de 14 de Março do GT2 o IST (Aldina Carvalho) apresentará a 

metodologia de avaliação dos serviços do Projecto AssIST (20mn de apresentação 

seguida de discussão) 

 

 

 
  

Conclusões 

Dadas as particularidades do Ensino à distância existem uma série de indicadores de 

desempenho que não podem ser aplicados neste tipo de ensino. A Eng. Alexandra Pontes 

mostrou alguns exemplos de indicadores de desempenho propostos pela A3ES que não são 

possíveis aplicar no Ensino à distância, apresentou a fundamentação da sua não aplicabilidade, 

e a adaptação de alguns por forma a torna-los exequíveis. Na breve introdução feita pela Profª 

Madalena Fonseca aos processos de Auto –Avaliação 2011/2012, ficou claro que estes iriam 

recair sobre o ano lectivo 2011/2012, e entrou na plataforma, para mostrar como estava 

organizado o guião e mostrar informação que já lá constava, vinda da submissão dos 

processos de acreditação preliminar dos cursos em funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 


