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1. Objetivos 
- Avaliar anualmente o grau de satisfação dos estudantes 
e docentes sobre a instituição e curso que 
frequentam/lecionam. 
- Avaliar semestralmente o grau de satisfação do 
estudante quanto ao processo de ensino/aprendizagem 
envolvendo as unidades curriculares e seus docentes; 
- Avaliar semestralmente a satisfação do docente 
relativamente à unidade curricular (UC) e à atitude do 
estudante perante a mesma. 

3. Responsabilidades 
A Comissão de Acompanhamento dos Inquéritos 
Pedagógicos (CAIP) é nomeada pelo Conselho de Gestão, 
sendo responsável por planear, implementar, supervisionar 
e apresentar os resultados do processo de avaliação 
pedagógica. 
O Conselho de Gestão nomeia os membros da CAIP que é 
coordenada por 2 docentes, sendo constituída pelo grupo 
de revisão (4 docentes) e pelo grupo de implementação (3 
docentes). A esta comissão juntam-se 2 estudantes (1 por 
escola) nomeados pelas respetivas associações de 
estudantes. 

2. Âmbito 
O presente procedimento regulamentador tem por objetivo definir o modo como se desenvolve o processo de avaliação 
pedagógica no Instituto Politécnico de Saúde do Norte (IPSN).  
Este procedimento aplica-se à comunidade docente e discente do IPSN. Não são considerados, no âmbito deste 
processo, os docentes com carga horária igual ou inferior a dez horas totais por unidade curricular. 

 
4. Modo de Proceder 
 

Atividade Descrição Responsável Documento 

Planeamento 

 
Semestralmente e 3 semanas antes do início da 
época de exames, é realizada a avaliação 
pedagógica através da aplicação de inquéritos 
pedagógicos a estudantes e docentes, nos 
seguintes termos: 
 
Até ao fim da 5ª semana de funcionamento de 
cada semestre de aulas, a Secretária-geral envia à 
CAIP, a indicação das unidades curriculares e 
respetivos docentes de cada ano de curso, após 
validação da informação pelos respetivos 
coordenadores de curso. 
 
Até ao fim da 9ª semana de funcionamento de 
cada semestre de aulas, o GTEC em colaboração 
com a CAIP, prepara e disponibiliza online a 
aplicação informática para resposta dos estudantes 
e docentes aos inquéritos pedagógicos, com 
exceção das UCs de Ensino Clínico e Estágio. 
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Ficheiro Excel 

Implementação 

Antes do final de cada semestre (para as UCs 
semestrais) ou do final do ano letivo (para as UCs 
anuais), e sempre antes dos períodos de avaliação, 
são disponibilizados os inquéritos de avaliação 
pedagógica. 
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A avaliação das UCs relacionadas com o 
estágio/ensino clínico decorre no período 
estipulado pelos coordenadores de curso. Neste 
caso, os inquéritos são disponibilizados na página 
moodle da UC, e os regentes determinam o início e 
o fim do período de avaliação. 
 

coordenadores de 
curso 

regentes 

 

IE. 214 A 

IE. 215 A 

Análise dos 
resultados 

O tratamento estatístico das respostas aos 
inquéritos pedagógicos é efetuado pelo GTEC. 
 
O GTEC envia para: 
a) a CAIP os dados gerais da avaliação por parte 
dos estudantes e docentes.  
 
b) cada docente, via endereço electrónico 
institucional, os resultados da avaliação 
pedagógica efetuada pelos estudantes sobre si e 
sobre as suas unidades curriculares, num prazo de 
4 semanas. 
 
A CAIP: 
a) analisa os comentários escritos efetuados 

pelos estudantes e docentes e, se pertinente, 
faz o reencaminhamento dessa informação ao 
docente e/ou diretor de departamento; 
 

b) envia os resultados de cada curso aos 
diretores de departamento.  
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Conclusões 

 
As conclusões são apresentadas pela CAIP ao 
Conselho de Gestão e aos diretores das Escolas do 
IPSN sob a forma de um relatório que analisa, 
relativamente a cada curso, as médias gerais e 
relativas a cada questão incluída nos inquéritos.  
 
Os diretores de departamento, em colaboração com 
os coordenadores de curso, elaboram um relatório, 
no final do ano letivo, para apreciação em Conselho 
Pedagógico, onde se vinculem os pontos negativos 
e positivos de cada processo de avaliação e as 
respetivas medidas corretivas/preventivas e ações 
de melhoria a implementar. 
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O Conselho Pedagógico envia o parecer ao 
Conselho Académico que se pronuncia sobre os 
relatórios da avaliação pedagógica. 
 
A CAIP envia para o Gabinete de Gestão da 
Qualidade os principais resultados do processo de 
avaliação pedagógica. 
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5. Siglas CAIP  - Comissão de Acompanhamento dos Inquéritos Pedagógicos 
GTEC – Gabinete de Tecnologias Educativas da CESPU, CRL 
IE - Impresso 

 
 
 
 
 
 


