ACEF/1718/0119047 — Relatório final da CAE
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento.
Contexto da Avaliação do Ciclo de Estudos
Nos termos do regime jurídico da avaliação do ensino superior (Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto), a avaliação
externa dos ciclos de estudos deve ser realizada periodicamente. A periodicidade fixada é de seis anos.
O processo de avaliação/acreditação de ciclos de estudo em funcionamento (Processo ACEF) tem por elemento
fundamental o relatório de autoavaliação elaborado pela instituição avaliada, que se deve focar nos processos que
se julgam críticos para garantir a qualidade do ensino e nas metodologias para monitorizar/melhorar essa
qualidade, incluindo a forma como as instituições monitorizam e avaliam a qualidade dos seus programas de
ensino e da investigação.

A avaliação é efetuada por uma Comissão de Avaliação Externa (CAE), composta por especialistas selecionados
pela Agência com base no seu currículo e experiência e apoiada por um funcionário da Agência, que atua como
gestor do procedimento. A CAE analisa o relatório de autoavaliação e visita a instituição para confirmar as
informações do relatório e proceder à sua discussão com representantes da instituição.
Antes do termo da visita, a Comissão reúne para discutir as conclusões sobre os resultados da avaliação e
organizar os itens a integrar no relatório de avaliação externa a ser apresentado oralmente. Esta apresentação é da
responsabilidade do(a) Presidente da CAE e deve limitar-se a discutir os resultados da sua análise em termos de
aspetos positivos, deficiências, propostas de melhoria e outros aspetos que sejam relevantes no contexto da
avaliação.

A CAE, usando o formulário eletrónico apropriado, prepara, sob supervisão do seu Presidente, a versão preliminar
do Relatório de Avaliação Externa do ciclo de estudo. A Agência remete o relatório preliminar à instituição de ensino
superior para apreciação e eventual pronúncia, no prazo regularmente fixado. A Comissão, face à pronúncia
apresentada, poderá rever o relatório preliminar, se assim o entender, competindo-lhe aprovar a sua versão final e
submetê-la na plataforma da Agência.

Compete ao Conselho de Administração a deliberação final em termos de acreditação. Na formulação da
deliberação, o Conselho de Administração terá em consideração o relatório final da CAE e, havendo ordens e
associações profissionais relevantes, será igualmente considerado o seu parecer. O Conselho de Administração
pode, porém, tomar decisões não coincidentes com a recomendação da CAE, com o intuito de assegurar a
equidade e o equilíbrio das decisões finais. Assim, o Conselho de Administração poderá deliberar, de forma
fundamentada, em discordância favorável (menos exigente que a Comissão) ou desfavorável (mais exigente do que
a Comissão) em relação à recomendação da CAE.

Composição da CAE
A composição da CAE que avaliou o presente ciclo de estudos é a seguinte (os CV dos peritos podem ser consultados
na página da Agência, no separador Acreditação e Auditoria / Peritos):
Vítor Pires Lopes
Luís Paulo Rodrigues
Sergio José Ib áñez

Inês Santos Silva

1. Caracterização geral do ciclo de estudos
1.1. Instituição de Ensino Superior:
Instituto Politécnico De Viseu
1.1.a. Outra(s) Instituição(ões) de Ensino Superior (proposta em associação):
1.2. Unidade orgânica:
Escola Superior De Educação De Viseu
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (proposta em associação):
1.3. Ciclo de estudos:
9850 - Desporto e Actividade Física
1.3. Study programme:
Sport & Physical Activity
1.4. Grau:
Licenciado
1.5. Publicação em D.R. do plano de estudos em vigor (nº e data):
1.5._Portaria 1526-2007 Aprova Plano Estudos Desporto e Actividade Física.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Ciências do Desporto
1.6. Main scientific area of the study programme:
Sport Sciences
1.7.1 Classificação CNAEF – primeira área fundamental:
813
1.7.2 Classificação CNAEF – segunda área fundamental, se aplicável:
<sem resposta>
1.7.3 Classificação CNAEF – terceira área fundamental, se aplicável:
<sem resposta>
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
180
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de março, com a redação do Decreto-Lei
63/2016 de 13 de setembro):
3 anos / 6 semestres
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL-74/2006, March 24th, as written in the DL-63/2016, of September
13th):
3 years / 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões aprovado no último ano letivo:
35
1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e sua justificação
<sem resposta>
1.10.1. Intended maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons
<no answer>
1.11. Condições específicas de ingresso.
1 – O ingresso dos alunos no curso pelo concurso nacional está dependente da aprovação numa das seguintes
provas de ingresso ao ensino superior:
a) 02 Biologia e Geologia;
b) 16 Matemática;
c) 18 Português.
2 – O ingresso neste curso não carece de pré-requisitos.
3 – Para os maiores de 23 anos aplicam-se as condições especiais de acesso e ingresso no Ensino Superior de
acordo com o Decreto-Lei nº. 64/2006, de 21 de Março e regulamento específico da ESEV do Instituto
Politécnico de Viseu.
4 – A preferência regional é dada a 50% das vagas para a área de influência de Viseu.
5 – É dada preferência a 15% das vagas para alunos do curso tecnológico de Desporto (089) do ensino
secundário.
6 - Concurso Especial para Estudantes Internacionais.
1.11. Specific entry requirements.
1 – The entry requirements of students on the course by national concourse are dependent of approval on one
of the following examination to superior teaching system:
a) 02 Biology and Geology;
b) 16 Mathematics;
c) 18 Portuguese.
2 – Entry on this course does not need special pre-requisites.
3 – To up from 23 years old candidates, the special conditions to acced to portuguese superior teaching system
are as established on law (Decreto-Lei nº. 64/2006, de 21 de Março), and specific rules of Polytechnic Institute of
Viseu – School of Education.
4 – Regional preference is given to 50% of places for Viseu region citizens.
5 – It is given preference 15% of places to secondary schools students that have made the technological course
of Sport (089).
6 - Special Contest for International Students.
1.12. Regime de funcionamento.
Diurno
1.12.1. Outro:
Diurno
1.12.1. Other:
Daytime
1.13. Local onde o ciclo de estudos é ministrado:
Instalações do Instituto Politécnico de Viseu
1.14. Eventuais observações da CAE:
<sem resposta>
1.14. Remarks by the EAT:
<no answer>

2. Corpo docente
Perguntas 2.1 a 2.5
2.1. Coordenação do ciclo de estudos.
O docente ou docentes responsáveis pela coordenação do ciclo de estudos têm o perfil adequado:
Não
2.2. Cumprimento de requisitos legais.
O corpo docente cumpre os requisitos legais de corpo docente próprio, academicamente qualificado e
especializado:
Sim
2.3. Adequação da carga horária.
A carga horária do pessoal docente é adequada:
Em parte
2.4. Estabilidade.
A maioria dos docentes mantém ligação à instituição por um período superior a três anos:
Sim
2.5. Dinâmica de formação.
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano é adequado às necessidades de
qualificação académica e de especialização do corpo docente do ciclo de estudos, quando necessário:
Não

2.6. Apreciação global do corpo docente
2.6.1. Apreciação global
O número de docentes em programas de doutoramento há mais de um ano não é adequado às necessidades de
qualificação académica e de especialização.
O corpo docente atual na área(s) especifica(s) do curso é constituído por 57,9% de doutores e/ou especialistas.
16% dos ETI é constituído por docentes que CTC da instituição reconheceu como especialistas, uma situação
de exceção que irá terminar com a aplicação do novo quadro legal.
A generalidade dos docentes têm a categoria de prof. adjunto, e apenas um com a categoria de prof.
Coordenador, havendo contudo um número excessivo de docentes com a categoria de assistente.
O coordenador do ciclo de estudos cumpre com a generalidade dos requisitos legais, é titular do grau de doutor
na área de formação fundamental do ciclo e encontra-se em regime de tempo integral. Contudo, tem uma
produção científica com fraca expressão. Não apresenta qualquer orientação de dissertações de mestrado ou
de teses de doutoramento. Para além disso, tem apenas a categoria profissional de prof. Adjunto. Ora, de
acordo com o estatuto da carreira docente do ensino superior politécnico cabe aos prof. Coordenadores e
Coordenadores Principais a competência na coordenação e não aos prof. Adjuntos.

2.6.1. Global appraisal
The number of faculty members in doctoral programs for more than a year is not adequate to the needs of
academic qualification and specialization.
The current faculty in the specific area (s) of the course is made up of less than 57.9 %% of doctors. 16% of the
IET are made up of professors that the TCC of the institution recognized as specialists, an exceptional situation
that will end with the application of the new legal framework.
The majority of teaching staff have the category of adjunct professor, and only one with the Coordinator prof.,
but there are too several teachers with the assistant category.
The coordinator of the study cycle complies with most of the legal requirements, holds a doctoral degree in the
area of fundamental training of the cycle and is in a full time regime. However, it has a weak scientific prodution.
It does not present any orientation of master's dissertations or of doctoral theses. In addition, he only have the
professional category of Adjunct prof. However, according to the statute of the teaching career of polytechnic
higher education, coordination e a competence of Coordinators and Principal Coordinators.
2.6.2. Pontos fortes

A existência de um docente com a categoria de prof. Coordenador
2.6.2. Strengths
The existence of a teacher with the category of Coordinator prof.
2.6.3. Recomendações de melhoria
Deverá aumentar o número de docentes com o grau de doutor. Os docentes com o reconhecimento de
especialista por parte do CTC da instituição devem ser necessariamente substituídos por docentes com o título
de especialista.
O coordenador do ciclo de estudos, que revela pouca produção científica e é prof. Adjunto, deveria ser
substituído por um docente com maior demonstração de maior capacidade técnica e científica e de preferência
com a categoria de prof. Coordenador.
2.6.3. Recommendations for improvement
It should increase the number of teachers with a doctorate degree. Teachers with specialist recognition by the
TCC of the institution must necessarily be replaced by professors with the title of specialist.
The coordinator of the cycle of studies, which reveals little scientific production and is Adjunct prof., it should be
replaced by a teacher with greater demonstration of greater technical and scientific capacity and preferably
with the category of Coordinator prof.

3. Pessoal não-docente
Perguntas 3.1. a 3.3.
3.1. Competência profissional e técnica.
O pessoal não-docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à lecionação do ciclo de
estudos:
Em parte
3.2. Adequação em número.
O número e o regime de trabalho do pessoal não-docente correspondem às necessidades do ciclo de estudos:
Em parte
3.3. Dinâmica de formação.
O pessoal não-docente frequenta regularmente cursos de formação avançada ou de formação contínua:
Sim

3.4. Apreciação global do pessoal não-docente
3.4.1. Apreciação global
Não existe pessoal não docente especificamente afeto ao funcionamento do ciclo de estudos.
O pessoal não docente não é especializado no apoio aos ciclos de estudos, por exemplo para a manutenção dos
equipamentos e materiais quer desportivos quer laboratoriais.
O pessoal não docente fornece apoio ao funcionamento genérico do ciclo de estudos
3.4.1. Global appraisal
There are no non-teaching staff specifically concerned with the functioning of the study cycle.
Non-teaching staff are not specialized in supporting studies, for example for the maintenance of equipment and
materials, both sports and laboratory.
Non-teaching staff provides support for the generic operation of the study cycle
3.4.2. Pontos fortes
Nada a referir

3.4.2. Strengths
Nothing to report
3.4.3. Recomendações de melhoria
Recomenda-se a inclusão de pessoal não docente para o apoio ao ciclo de estudos quer nas instalações
desportivas quer no laboratório.
3.4.3. Recommendations for improvement
It is recommended to include non-teaching staff to support the study cycle both in sports facilities and in the
laboratory.

4. Estudantes
Pergunta 4.1.
4.1. Procura do ciclo de estudos.
Verifica-se uma procura consistente do ciclo de estudos por parte de potenciais estudantes ao longo dos 3 últimos
anos:
Sim

4.2. Apreciação global do corpo discente
4.2.1. Apreciação global
O ciclo de estudos é frequentado por um total de 154 estudantes, repartidos da seguinte forma: 70 no primeiro
ano, 41 no segundo ano e 43 no terceiro ano.
O número de vagas / máximo de admissões é de 35 estudantes. O que é incongruente com o número de
estudantes a frequentar o 1º ano. Foi indicado pelos responsáveis que às 35 vagas eram acrescidos
candidatos de concursos especiais, resultando ainda o número de 70 estudantes a frequentar o 1º ano.
Constata-se uma baixa mobilidade dos estudantes.

4.2.1. Global appraisal
The study cycle is attended by a total of 154 students, divided as follows: 70 in the first year, 41 in the second
year and 43 in the third year.
The number of places / maximum admissions is 35 students. This is not congruent with the number of students
attending the first year. It was indicated by those responsible that the 35 places were added candidates for
special competitions, resulting in the number of 70 students still attending the first year.
There is a low student mobility.
4.2.2. Pontos fortes
A procura do ciclo de estudos excede o número máximo de admissões
4.2.2. Strengths
Demand for the study cycle exceeds the maximum number of admissions
4.2.3. Recomendações de melhoria
O número de docentes deve ser aumentado, dodo que o número atual é insuficiente para o número atual de
estudantes
4.2.3. Recommendations for improvement
The number of teachers should be increased, as long as the current number is insufficient for the current
number of students

5. Resultados académicos
Perguntas 5.1. e 5.2.
5.1. Sucesso escolar
O sucesso escolar da população discente é satisfatório e é convenientemente acompanhado:
Sim
5.2. Empregabilidade
Os níveis de empregabilidade dos graduados pelo ciclo de estudos não revelam dificuldades de transição para o
mercado de trabalho:
Sim

5.3. Apreciação global dos resultados académicos
5.3.1. Apreciação global
A taxa de sucesso dos estudantes é elevada, cerca de 90% para a generalidade das unidades curriculares.
Contudo, em algumas unidades curriculares existe uma taxa de sucesso relativamente baixa (abaixo de 60%).
Os docentes destas unidades curriculares aplicaram estratégias, nomeadamente o aumento do número de
momentos de avaliação, para a melhoria de resultados que parecem ter resultados positivos.
5.3.1. Global appraisal
The success rate of students is high, about 90% for most curricular units. However, in some curricular units
there is a relatively low success rate (below 60%). The teachers of these curricular units applied strategies,
namely the increase of the number of moments of evaluation, for the improvement of results that seem to have
positive results.
5.3.2. Pontos fortes
O sistema de avaliação obriga o estudante a um acompanhamento constante das matérias lecionadas
5.3.2. Strengths
The academic evaluation system obliges the student to constantly monitor the subjects taught
5.3.3. Recomendações de melhoria
Os estudantes são divididos em 2 grupos na lecionação de algumas UC, contudo, mesmo assim, o número de
alunos parece ser excessivo.
A lecionação de aulas laboratoriais de algumas UC têm um carácter demasiado expositivo.
Recomenda-se maior atenção na elaboração dos horários semanais de aulas que deveriam atender à
especificidade das aulas (por ex. evitando colocar aulas de prática desportiva após o almoço, colocar
demasiadas horas consecutivas de aulas de prática desportiva). Recomenda-se a melhoria do sistema de
transporte para as deslocações entre os diferentes locais de aulas. O acesso às instalações desportivas para
estudo/treino deveria ser mais facilitado.
5.3.3. Recommendations for improvement
Nada a referir

6. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas
Perguntas 6.1. a 6.5.
6.1. Centros de Investigação
A instituição dispõe de recursos organizativos e humanos que integrem os seus docentes em atividades de
investigação, seja por si ou através da sua participação ou colaboração, ou dos seus docentes e investigadores,
em instituições científicas reconhecidas:
Em parte

6.2. Produção científica ou artística
Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por
pares, livros e capítulos de livro ou trabalhos de produção artística, ou publicações resultantes de atividades de
investigação orientada ou de desenvolvimento profissional de alto nível, nos últimos cinco anos, com relevância
para a área do ciclo de estudos:
Em parte
6.3. Outras publicações
Existem outras publicações do corpo docente com relevância para a área do ciclo de estudos, designadamente de
natureza pedagógica:
Em parte
6.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico
As atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada na(s) área(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos representam um contributo real para o
desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística:
Em parte
6.5. Integração em projetos e parcerias nacionais e internacionais
As atividades científicas, tecnológicas e artísticas estão integradas em projetos e/ou parcerias nacionais e
internacionais:
Não

6.6. Apreciação global dos resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas
6.6.1. Apreciação global
Globalmente verifica-se uma fraca atividade científica, espelhada pela reduzida produção científica. Constatase bastante assimetria entre os docentes, havendo docentes sem qualquer produto científico e outros (2) com
produção científica de relevo.
Apenas um docente está integrado em centro de investigação reconhecido pela FCT, sendo que este não é da
área especifica do ciclo de estudos.
Embora consideremos como positivo a existência de programas de intervenção e de colaboração com a
comunidade e diferentes entidades, é importante que destas colaborações resultem produtos científicos.
Não existem parcerias e colaborações internacionais.
As condições materiais, e os equipamentos laboratoriais são limitadas, claramente deficitários e em algumas
áreas / unidades curriculares inexistentes.
Não existe pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos e ao departamento, o que poderá ser um
constrangimento.
6.6.1. Global appraisal
Globally there is a weak scientific activity, expressed by the reduced scientific production. There is a lot of
asymmetry among teachers, with teachers without any scientific products and other (2) with outstanding
scientific production.
Only one teacher is integrated into a research center recognized by the FCT, which is not in the specific area of
the study cycle.
Although we consider the existence of intervention programs and collaboration with the community and
different entities as positive, it is important that these collaborations result in scientific products.
There are no international partnerships and collaborations.
The material conditions and the laboratory equipment are limited, clearly deficient and in some areas / curricular
units that do not exist.
There are no non-teaching staff attached to the study cycle and to the department, which may be a constraint.
6.6.2. Pontos fortes
A existência de programas de intervenção e de colaboração com a comunidade e diferentes entidades.
6.6.2. Strengths
The existence of intervention programs and collaboration with the community and different entities.

6.6.3. Recomendações de melhoria
É necessário um investimento nos equipamentos e laboratórios.
6.6.3. Recommendations for improvement
An investment in equipment and laboratories is required.

7. Nível de internacionalização
Perguntas 7.1. a 7.3.
7.1. Mobilidade de estudantes e docentes
Existe um nível significativo de mobilidade de estudantes e docentes do ciclo de estudos:
Não
7.2. Estudantes estrangeiros
Existem estudantes estrangeiros matriculados no ciclo de estudos (para além de estudantes em mobilidade):
Não
7.3. Participação em redes internacionais
A instituição participa em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos:
Em parte

7.4. Apreciação global do nível de internacionalização
7.4.1. Apreciação global
Constata-se uma baixa mobilidade, mesmo fraca, quer de estudantes quer de docentes.
Destaca-se a participação da instituição em redes Erasmus com 7 instituições.
Existe também algum intercâmbio internacional no âmbito da International martial Arts and Combat Sports
Scientific Society.
7.4.1. Global appraisal
There is a low or weak mobility, of both students and teachers.
Of particular note is the institution's participation in Erasmus networks with 7 institutions.
There is also some international exchange within the International Martial Arts and Combat Sports Scientific
Society.
7.4.2. Pontos fortes
Nada a indicar
7.4.2. Strengths
Nothing to report
7.4.3. Recomendações de melhoria
Deverá procurar-se a motivação dos estudantes para a adesão a programas de intercâmbio e mobilidade.
Deverá ser feito um esforço no sentido da internacionalização do ciclo de estudos, através do intercâmbio de
docentes quer ao nível da lecionação quer ao nível da investigação.
7.4.3. Recommendations for improvement
Students should be motivated to enroll in exchange and mobility programs.
Efforts should be made to internationalize the study cycle through the exchange of teachers both at the level of
teaching and research.

8. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
Perguntas 8.1 a 8.6
8.1. Sistema interno de garantia da qualidade
Existe um sistema interno de garantia da qualidade, a nível da Instituição ou da Unidade Orgânica, certificado pela
A3ES:
Não (continua no campo 8.2)
8.2. Mecanismos de garantia da qualidade
Existem mecanismos de garantia da qualidade do ciclo de estudos e das atividades desenvolvidas pelos serviços
ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem:
Sim
8.3. Coordenação e estrutura(s) de apoio
Existem um coordenador e estrutura(s) responsáveis pela implementação dos mecanismos de garantia da
qualidade do(s) ciclo(s) de estudos:
Sim
8.4. Avaliação do pessoal docente
Existem procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e estão implementadas medidas
conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim
8.5. Avaliação do pessoal não-docente
Existem procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e estão implementadas medidas conducentes à sua
permanente atualização e desenvolvimento profissional:
Sim
8.6. Outras vias de avaliação
Existiram outras avaliações do ciclo de estudos ou de natureza institucional, nos últimos cinco anos, não
conduzidas pela A3ES:
Não
8.6.1. Conclusões de outras avaliações (quando aplicável)
<sem resposta>
8.6.1. Conclusions of the other assessments (when applicable)
<no answer>

8.7. Apreciação global dos mecanismos de garantia da qualidade
8.7.1. Apreciação global
Existe Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), embora não certificado pela A3ES.
A Escola está representada, pelos seus Presidente e Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade
(ComAQ), no
órgão responsável pelo planeamento e revisão do SIGQ, o Conselho para a Avaliação e Qualidade (CAQ), pelo
que
participa na aprovação/ratificação de documentos da qualidade da instituição, tais como o MGQ, os balanços da
qualidade, os relatórios de eficácia das Unidades Orgânicas (UO), os programas de auditorias e os
questionários e
inquéritos à satisfação, entre outros.
No final da lecionação de cada Unidade Curricular (UC), são aplicados inquéritos à satisfação de estudantes e
docentes e, uma vez em cada três anos, inquéritos à satisfação de diplomados e de entidades empregadoras.
São elaborados relatórios das UC onde constam os resultados dos inquéritos à satisfação, os resultados da
avaliação, os trabalhos de investigação associados à UC, a análise crítica do funcionamento da UC e propostas
de melhoria ou de alteração.
Cabe ao responsável pelo ciclo de estudos, a elaboração do relatório de eficácia do curso que sintetiza a

informação dos relatórios das UC, prioritiza as melhorias propostas e apresenta a monitorização das melhorias
implementadas em períodos anteriores.
São ainda realizadas auditorias internas aos processos de oferta e de atividades formativas, que pretendem
verificar o
cumprimento dos procedimentos descritos no MGQ.
Semestralmente são recolhidos dados para verificar o cumprimento de metas e para calcular a eficácia do
sistema
(objetivos, indicadores, auditorias, correções, ações de correção, prevenção ou melhoria e inquéritos à
satisfação com
serviços de apoio). Estes dados são apresentados ao CAQ, através do Balanço da Qualidade e da
Monitorização do
Programa de Auditorias, para aprovação.
De acordo com os resultados obtidos, o CAQ define as ações consideradas necessárias para a melhoria
contínua do
sistema e acompanha a sua implementação.
8.7.1. Global appraisal
There is an Internal Quality Assurance System (QIGS), although not certified by the A3ES.
The School is represented by its President and President of the Commission of Evaluation and Quality (ComAQ),
in the
responsible for the planning and review of the MIGA, the Council for Evaluation and Quality (CQA),
participates in the approval / ratification of quality documents of the institution, such as the MGQ, the
effectiveness reports of the Organizational Units (OUs), the audit programs and the questionnaires and
satisfaction surveys, among others.
At the end of the teaching of each Curricular Unit (UC), surveys are applied to the satisfaction of students and
professors and, once every three years, surveys on the satisfaction of graduates and employers.
UC reports are drawn up showing the results of the satisfaction surveys, the results of the evaluation, the
research work associated with the CU, the critical analysis of the functioning of the CU and proposals for
improvement or change.
It is the responsibility of the person responsible for the study cycle to prepare the course effectiveness report
that summarizes the information of the CU reports, prioritize the proposed improvements and presents the
monitoring of the improvements implemented in previous periods.
Internal audits are also carried out on supply processes and training activities, which aim to verify the
procedures described in the MGQ.
Data are collected semiannually to verify compliance with targets and to calculate the effectiveness of the
system
(objectives, indicators, audits, corrections, corrective actions, prevention or improvement and satisfaction
surveys with
support services). These data are presented to the CAQ through the Quality Assessment and
Audit Program for approval.
According to the results obtained, the CAQ defines the actions considered necessary for the continuous
improvement of the
system and accompanies its implementation.
8.7.2. Pontos fortes
Existe Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) e respetivo manual
8.7.2. Strengths
There is an Internal Quality Assurance System (QIGS) and respective manual
8.7.3. Recomendações de melhoria
Nada a indicar
8.7.3. Recommendations for improvement
Nothing to report

9. Melhoria do ciclo de estudos – Evolução desde a avaliação anterior e

ações futuras de melhoria
9.1. Evolução desde a avaliação anterior
Verifica-se alguma melhoria na qualidade das instalações, que continuam dispersas, obrigando a deslocações
frequentes.
O corpo docente que era de 19 docentes em tempo integral, sendo 8 doutores (5 na área predominante do ciclo
de estudo) e 4 mestres é agora constituído por 12 docentes em tempo integral, sendo 14 doutores (6 na área) e
1 mestre. Verifica-se portanto que, embora o número de doutores tenha aumentado, o número de docentes em
tempo integral diminuiu, aumentando concomitantemente o número de docentes a tempo parcial (9 docentes).
Relativamente à coordenação do curso na avaliação anterior fez-se a seguinte observação: "O docente
responsável é doutor em Motricidade Humana / Ciências do Desporto e está vinculado à instituição com
contrato a tempo integral (100%). Apresenta contudo uma produtividade científica aquém do desejável." Dado
que a coordenação se mantém no mesmo docente e que o mesmo continua a apresentar produção científica
incipiente, consideramos que não houve evolução.
Para além disso, e, de acordo com o estatuto da carreira docente do ensino superior politécnico cabe aos prof.
Coordenadores e Coordenadores Principais a competência na coordenação e não aos prof. Adjuntos.

9.1. Evolution of the study programme since the previous assessment
There is some improvement in the quality of the facilities, which remain dispersed, forcing frequent trips.
The faculty which is of 19 full-time faculty members, comprising 8 PhDs (5 in the main area o study cycle) and 4
PhDs, now consists of 12 full-time faculty members, 14 PhDs (6 in the main area o study cycle) and 1 PhD.
Therefore, although the number of PhDs has increased, the number of full-time teachers has decreased, while
the number of part-time teachers (9 teachers) has increased.
Concerning the coordination of the course in the previous evaluation, the following observation was made: "The
responsible professor is a doctor in Human Motricity / Sports Sciences and is linked to the institution with a fulltime contract (100%). desirable." Given that the coordination remains in the same teacher and that the same
continues to present incipient scientific production, we consider that there was no evolution.
In addition, and according to the status of the teaching career of polytechnic higher education, Coordinators and
Coordinators Main competence in coordination and not adjunt prof.
9.2. Apreciação e validação das propostas de melhoria futura
A instituição propôs-se a melhorar a organização interna e a implementação de mecanismos de garantia da
qualidade através de diferentes mecanismos. Aspeto que nos parece fundamental para a melhoria do
funcionamento do ciclo de estudos.
Relativamente aos Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem a instituição propôs-se sobretudo
estimular a mobilidade dos estudantes.
Relativamente aos processos o relatório de auto-avaliação fala em ambientes de ensino e aprendizagem e na
forma de melhorar o ensino através da implementação de metodologia de investigação aplicada nas diferentes
unidades curriculares.
9.2. Appraisal and validation of the proposals for future improvement
The institution proposed to improve internal organization and the implementation of quality assurance
mechanisms through different mechanisms. It seems to us that this is fundamental for improving the functioning
of the study cycle.
With regard to students and teaching / learning environments, the main purpose of the institution was to
stimulate student mobility.
Regarding the processes, the self-report reports on teaching and learning environments and on how to improve
teaching through the implementation of applied research methodology in the different curricular units.

10. Reestruturação curricular (se aplicável)
10.1. Apreciação e validação da proposta de reestruturação curricular
<sem resposta>
10.1. Appraisal and validation of the proposal of syllabus restructure
<no answer>

11. Observações finais
11.1. Apreciação da pronúncia da instituição (quando aplicável)
Na sua pronuncia a IES não é clara na indicação do numero máximo de admissões pretendido.
Percebe-se que têm 35 vagas do CNAES e que com os habituais 20% adicionais dos concursos especiais dará
42 estudantes. No entanto indicam que existem de 50 estudantes no presente ano letivo. Acresce a isto o facto
de na sua proposta inicial não ter sido feita qualquer sugestão de mudança neste limite de 35.
Perante isto, e considerando a dimensão do corpo docente, a CAE recomenda a acreditação do ciclo de
estudos com um número máximo de admissões de 40 estudantes.
11.1. Appraisal of the institution’s response. (if applicable)
In its pronouncement the IES is not clear in indicating the maximum number of admissions intended.
It is noticed that they have 35 vacancies of the CNAES and that with the habitual 20% additional of the special
competition will give 42 students. However they indicate that there are 50 students in present school year. In
addition, in its initial proposal there was no suggestion of a change in this limit of 35.
Faced with this, and considering the number of the faculty, the EAT recommends passing the study cycle with a
maximum number of admissions of 40 students.
11.2. Observações
<sem resposta>
11.2. Observations
<no answer>
11.3. PDF (máx. 100kB)
<sem resposta>

12. Conclusões
12.1. Apreciação global do ciclo de estudos
O corpo docente atual na área(s) especifica(s) do curso é constituído por 57,9% de doutores e/ou especialistas.
16% dos ETI é constituído por docentes que o CTC da instituição reconheceu como especialistas, uma situação
de exceção que irá terminar com a aplicação do novo quadro legal.
O coordenador do ciclo de estudos cumpre com a generalidade dos requisitos legais, é titular do grau de doutor
na área de formação fundamental do ciclo e encontra-se em regime de tempo integral. Contudo, tem uma
produção científica com fraca expressão. Para além disso, tem apenas a categoria profissional de prof. Adjunto.
Ora, de acordo com o estatuto da carreira docente do ensino superior politécnico cabe aos prof. Coordenadores
e Coordenadores Principais a competência na coordenação.
O número de docentes é baixo para o número de alunos a frequentar o ciclo de estudos.
Globalmente verifica-se uma fraca atividade científica, espelhada pela reduzida produção científica. Apenas um
docente está integrado em centro de investigação reconhecido pela FCT, sendo que este não é da área
especifica do ciclo de estudos.
As condições materiais, e os equipamentos laboratoriais são limitadas, claramente deficitários e em algumas
áreas / unidades curriculares inexistentes.
Não existe pessoal não docente afeto ao ciclo de estudos e ao departamento, o que poderá ser um
constrangimento.
Constata-se uma baixa mobilidade, mesmo fraca, quer de estudantes quer de docentes.
Recomendações:
Deverá aumentar o número de docentes com o grau de doutor. Os docentes com o reconhecimento de
especialista por parte do CTC da instituição devem ser necessariamente substituídos por docentes com o título
de especialista.
O coordenador do ciclo de estudos, que é prof. Adjunto com produção científica inexpressiva, deve ser
substituído de preferência com a categoria de prof. Coordenador.
Recomenda-se a inclusão de pessoal não docente para o apoio ao ciclo de estudos quer nas instalações
desportivas quer no laboratório.

Após análise da pronuncia da IES, a CAE recomenda a acreditação do ciclo de estudos com um número
máximo de admissões de 40 estudantes.
12.1. Global appraisal of the study programme
The current faculty in the specific area (s) of the course is made up of 57.9% of doctors and / or specialists.
Sixteen percent of the ETI are staffed by the institution's CTC recognized as experts, an exception that will end
with the application of the new legal framework.
The coordinator of the study cycle complies with most of the legal requirements, holds a doctoral degree in the
area of fundamental training of the cycle and is in a full time regime. However, it has a weak scientific
expression. In addition, you have only the professional category of prof. Adjunct. However, according to the
status of the teaching career of polytechnic higher education, Coordinators and "Coordenadores Principais"
competence in coordination.
The number of teachers is low for the number of students attending the study cycle.
Globally there is a weak scientific activity, expressed by the reduced scientific production. Only one teacher is
integrated into a research center recognized by the FCT, which is not in the specific area of the study cycle.
The material conditions and the laboratory equipment are limited, clearly deficient and in some areas / curricular
units that do not exist.
There are no non-teaching staff attached to the study cycle and to the department, which may be a constraint.
There is a low mobility, even weak, of both students and teachers.
Recommendations:
It should increase the number of teachers with a doctorate degree. Teachers with specialist recognition by the
CTC of the institution must necessarily be replaced by professors with the title of specialist.
The coordinator of the study cycle, which is a Adjunt prof with a inexpressive scientific production, it must be
replaced by the professor by the Coordinator prof.
It is recommended to include non-teaching staff to support the study cycle both in sports facilities and in the
laboratory.
After analyzing the pronouncement of IES, the EAT recommends the accreditation of the study cycle with a
maximum number of admissions of 40 students.
12.2. Recomendação final.
Com fundamento na apreciação global do ciclo de estudos, a CAE recomenda:
O ciclo de estudos deve ser acreditado
12.3. Período de acreditação condicional (se aplicável):
<sem resposta>
12.4. Condições:
<sem resposta>
12.4. Conditions to fulfil:
<no answer>

