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Resumo 
 
 
Na sequência da apresentação e debate do Relatório “Avaliação do ano lectivo 2006/07 - o 
desempenho do 1º ano de todas as licenciaturas”, realizados na reunião do Conselho 
Pedagógico de 19 de Novembro de 2007, foi deliberada a preparação e difusão de uma síntese 
das medidas de melhoria propostas. 
 
O presente documento consubstancia tal síntese. 

 
 
Relembra-se que, para alargamento do debate sobre estas questões, está aberto o Fórum 
electrónico Desafios Pedagógicos da Diversidade, em 
 
http://www.umoderna.pt/lisboa/forum2007/entraforum.html 
 
no qual toda a Comunidade Educativa foi convidada a participar. 
 
Reedita-se aqui o convite:  
 

 
Pode usar o seu nome-de-utilizador e palavra-passe se os tem já, pode 
inscrever-se para receber um nome-de-utilizador e senha por e-mail ou então 
entrar anonimamente com nome-de-utilizador e palavra-passe Visitante3. 
 
Para entrar escolha Iniciar Sessão. 
 
Depois escolha o curso Desafios Pedagógicos da Diversidade e participe nas 
Discussões (introduzidas, por ícone, em cada página do Fórum). 
 
Nota: se entrar anonimamente nada impede que assine as mensagens 
colocadas! 
 
Se tiver dúvidas contacte tventura@umoderna.pt 
 
Boa participação! Neste caso, como noutros, o seu sucesso é também o nosso!  
 

 
 
 
Palavras-chave: Diversidade, Flexibilidade, Avaliação. 
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1. O CONTEXTO - NOVOS ALUNOS NO ENSINO SUPERIOR 
 
Em Portugal, a Lei nº 49/2005, de 30 de Agosto (ARP, 2005), que alterou, pela segunda vez, a 
Lei de Bases do Sistema Educativo (ARP, 1986), consagrou, nomeadamente: 
 

o a criação de condições para que todos os cidadãos possam ter acesso à 
aprendizagem ao longo da vida, modificando as condições de acesso ao ensino 
superior para os que nele não ingressaram na idade de referência, atribuindo aos 
estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua selecção e 
criando condições para o reconhecimento da experiência profissional dos 
candidatos; 

o a adopção do modelo de organização do ensino superior em três ciclos; 
o a transição de um sistema de ensino baseado na ideia da transmissão de conhecimentos 

para um sistema baseado no desenvolvimento de competências, no qual o trabalho de 
projecto, a experimentação e as actividades práticas de pesquisa e investigação 
realizadas pelos estudantes são fundamentais; 

o a adopção do sistema europeu de créditos curriculares (ECTS - European Credit Transfer 
and Accumulation System), baseado na quantificação do trabalho a assumir pelos 
estudantes para aquisição das competências propostas. 
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Em quase todas as Universidades Portuguesas, tal como na Universidade Moderna de Lisboa 
(UML), vive-se, em 2006/07, o primeiro ano de adequações a Bolonha e, simultaneamente, de 
ingresso de novos alunos pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março - que veio abrir as 
portas a candidatos com mais de 23 anos, independentemente das habilitações académicas de 
que são titulares, desde que não tenham habilitação de acesso para o curso pretendido mas para 
quem os resultados das provas prestadas, que inclui a análise valorativa do curriculum 
profissional, sejam suficientes. 
 
Tal significa, de facto, uma profunda mudança de perfil global da população estudantil e terá 
também, necessariamente, consequências profundas ao nível dos modelos e métodos de 
formação. Aliás, a flexibilidade dos modelos de formação é um dos objectivos norteadores do 
Processo de Bolonha (a par das apostas na formação generalista e interdisciplinar no primeiro 
ciclo de formação superior e especializada nos ciclos seguintes e da aposta na mobilidade).  
 
 

 
2. AS METODOLOGIAS DE AVALIAÇÃO DE PROCESSOS 
PEDAGÓGICOS 
 

2.1. O Modelo Europeu de Gestão da Qualidade 
 
Considera-se que o principal objectivo da definição e implementação de procedimentos 
sistemáticos de auto-avaliação, numa instituição educativa, é a criação de mecanismos de 
diagnóstico e melhoria contínua que simultaneamente contribuam para o aumento da qualidade 
global do seu desempenho e conduzam à facilitação de futuros processos de acreditação.   
 
Aliás, da definição de auto-avaliação da Fundação Europeia para a Gestão da Qualidade 
(EFQM) como “exame global, sistemático e regular das actividades e resultados de uma 
organização comparados com um modelo de excelência”1, decorre o papel fulcral dos processos 
de auto-avaliação na melhoria contínua da gestão das instituições.  
 
Assim, no presente trabalho assumiu-se o Modelo Europeu de Gestão da Qualidade, proposto 
pela EFQM (Figura 2.1), como modelo enquadratório da auto-avaliação a prosseguir, tendo-se 
em devida conta os seus três eixos:  
 

o estruturação da recolha e tratamento sistemático de factos e dados registados 
(evidências) 

o elaboração de diagnósticos estruturados e comparativos, permitindo evidenciar as forças 
e fraquezas da organização e os progressos alcançados, e identificação das propostas 
de melhoria consonantes e orientadas para a prossecução das políticas, estratégias e 
objectivos da organização 

                                            
1 Foro por la Excelência, Abril, 2003, Qualitat Actual pp1  
http://www.efqm.org/ 
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o envolvimento global da organização no processo de auto-avaliação, através de 
mecanismos de comunicação, participação e validação de resultados, garantindo 
efectivas condições para a implementação das mesmas melhorias. 

 
A adopção do Modelo Europeu de Gestão da Qualidade acentua a capacidade de 
autorregulação da organização, integrando a auto-avaliação no processo de melhoria contínua, 
mas reforça igualmente a comparabilidade e a transparência nos processos de gestão. 
 
Segundo tal Modelo, aplicado ao Espaço Europeu de Educação Superior e, em particular às 
universidades, avaliam-se: 
 

o Política e Estratégia – a Universidade cumpre a sua missão, orientada pela sua visão e 
valores, através de uma estratégia apoiada pelas políticas, planos, objectivos e 
processos? 

o Pessoas – a Universidade gere, desenvolve e potencia os seus recursos humanos, com 
o objectivo de suportar a sua política e estratégia de melhoria contínua? 

o Alianças e recursos – a Universidade planifica e gere os seus recursos internos e as 
relações externas, com o objectivo de suportar a sua política e estratégia de melhoria 
contínua? 

o Liderança – a Universidade conta com o compromisso visível da Direcção, da Reitoria e 
dos Órgãos Académicos para a prossecução de valores da qualidade? 

Liderança 

Pessoas 

Políticas e 
Estratégia 

Alianças e 
Recursos 

Processos 

Resultados 
nas Pessoas

Resultados 
nos Clientes

Resultados 
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Figura 2.1. O Modelo Europeu de Gestão da Qualidade  
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o Processos – a Universidade desempenha a sua gestão orientada aos processos e à sua 
melhoria, a fim de gerar valor e satisfazer todos os implicados? 

o Resultado para os clientes – a Universidade avalia o grau de satisfação dos distintos 
públicos ou clientes, medido através de recolha de indicadores internos e opiniões? 

o Resultado para o pessoal – a Universidade avalia o grau de satisfação dos docentes e 
trabalhadores, medido através de recolha de indicadores internos e opiniões? 

o Resultado para a sociedade – a Universidade avalia o grau de satisfação das 
necessidades e expectativas à escala local, nacional e internacional, medido através da 
recolha de indicadores internos e opiniões? 

o Resultados chave – a Universidade avalia o grau de alcance das metas previstas? 
 

2. 2. Avaliação da flexibilidade na Educação Superior 
 
A criação do Espaço Europeu de Educação Superior pretende constituir-se como um esteio 
facilitador da maior mobilidade dos cidadãos, aumentando as perspectivas de empregabilidade 
para os activos, de adaptabilidade, de inovação e competitividade para as organizações e para 
os países. 
 
Para tal adoptaram-se princípios comuns de organização e funcionamento que aumentassem a 
compatibilidade e comparabilidade entre os sistemas nacionais no quadro europeu e que 
alargassem o acesso dos cidadãos a esses mesmos sistemas. Este alargamento parece exigir 
uma adequada flexibilidade nos modelos pedagógicos e de gestão das instituições.  
 
Villar, L.M.,e Alegre, O.M.(2004) defendem que “a aprendizagem flexível e aberta tem de 
associar-se de modo iniludível com o conceito de aprendizagem baseada no trabalho, que se 
constitui como o paradigma educativo deste século, porque reflecte uma aprendizagem no 
tempo presente, quando é necessária e para o que é necessária.” E acrescentam: “Esta 
aprendizagem requer um modelo flexível de formação que permita o acesso a variados materiais 
integrados, a bancos de informação, canais de comunicação, de tal maneira que um aprendiz 
tenha na sua mesa ferramentas e alternativas entre as quais possa seleccionar as adequadas às 
suas necessidades”. Aliás, como confirmam os autores, “esta ideia de flexibilidade foi 
reconhecida pela Comissão da Comunidade Europeia através da Directiva Geral XIII.” 
 
As dimensões em análise na avaliação da flexibilidade de um Programa Formativo são, para 
estes autores: 
 

o o perfil dos alunos 
o as tarefas 
o os métodos didácticos 
o o tempo 
o o apoio 

 
Com efeito, reconhecem que os perfis dos alunos que actualmente entram na universidade são 
bastante diversificados e que, oriundos de classes sociais e ambientes culturais diversos, a 
universidade constitui, para muitos deles, a primeira oportunidade de confronto com 
perspectivas, valores e visões da sociedade bastante diferentes das suas. Assim, um Plano de 
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Estudos deve, na sua aplicação, proporcionar a tais perfis, tão diversos, também diversificadas 
formas de abordagem, garantindo uma progressão segura, no respeito, tolerância e fruição dos 
valores da diferença. 
 
Por outro lado, dado que um dos vectores de diferenciação significativa é a idade, associada à 
situação perante o trabalho, há que considerar a necessidade de adopção de métodos de 
ensino/aprendizagem adequados a estudantes adultos e que contemplem as necessidades e 
disponibilidades da sua vida profissional – os métodos activos são particularmente adequados 
para este segmento da população estudantil. 
 
E estes métodos têm imediatas implicações no leque de tarefas a proporcionar aos alunos como 
base de aprendizagem: a proposta de tarefas abertas permite que, partindo de um conjunto de 
documentos temáticos, que apresentam e fundamentam conceitos, princípios e procedimentos, 
sejam formuladas perguntas de onde decorrem possíveis tarefas das quais cada aluno 
selecciona aquela que melhor o implica e a qual executará. Desta execução, da avaliação e 
feedback do professor (ou dos pares, nas propostas de aprendizagem colaborativa) e da 
reflexão pessoal sobre o processo decorre o diferencial de aprendizagem. 
 
O tempo é outra das vertentes importantes na avaliação da flexibilidade: até onde vai a 
oportunidade dada ao estudante para escolher o início de uma disciplina, o tempo de estudo que 
lhe dedica, as datas de exame? Igualmente o é o apoio prestado ao aluno: apoio da 
universidade, dos professores, dos serviços, … apoio que, segundo Villar e Alegre, transcende a 
resolução de problemas imediatos e bem delimitados como é o caso, no que se refere ao 
“professor-mentor (conselheiro ou guia)”, da ajuda ao aluno, com o adequado feedback sobre os 
trabalhos e percursos seguidos e o estímulo de motivação para prosseguir a aprendizagem.  
 
 
 
3. O PROJECTO 23+  
 
Conforme se referiu, o processo de ingresso de novos alunos pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 
21 de Março, veio abrir as portas a candidatos com mais de 23 anos, independentemente das 
habilitações académicas de que são titulares, sem habilitação de acesso para o curso pretendido 
mas para quem os resultados das provas prestadas - que inclui a análise valorativa do curriculum 
profissional - sejam suficientes. Uma abertura promissora, que facilmente poderia tornar-se fonte 
de desequilíbrio e frustração de expectativas caso não fosse adequadamente acompanhada e 
avaliada.  
 
Como acima se disse, esta entrada significa, de facto, uma profunda mudança de perfil global da 
população estudantil, dando acesso a um número significativo de alunos adultos, experientes, 
com importantes lacunas na formação académica, com poucos hábitos e métodos de estudo, mas 
exigentes e ávidos de aprender. Implicará, necessariamente, consequências profundas ao nível 
dos modelos e métodos de formação.  
   
Justificou-se assim, na Universidade Moderna de Lisboa, a decisão do Vice-Reitor, Professor 
Doutor Fernando Jorge Cardoso, de identificar um Projecto - o Projecto dos 23+ - cujo objectivo 
primordial é o de garantir um percurso bem sucedido aos novos perfis de alunos que acedem à 
universidade por esta nova via.  
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Figura 3.1. O Projecto 23+  
 
Da avaliação realizada decorreu um conjunto de propostas de melhoria, que se sintetizam em 
seguida  
 
 

3.1 Flexibilizar o acesso à Universidade 
 
Da avaliação realizada ressalta que a flexibilização do acesso à Universidade Moderna de 
Lisboa, iniciada em 2006/07 com a aplicação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, foi 
conseguida com êxito, embora deva ser aprofundada.  
 
Considera-se correcto o processo de selecção mas haverá que flexibilizar as condições de 
inscrição nas disciplinas que versam temas em que o aluno tenha mais experiência ou 
adequação. De momento, dada a política de preços associada às inscrições, que penaliza 
fortemente quem faz disciplinas avulsas, todos os alunos tendem a inscrever-se em todas as 
disciplinas do 1º ano, semestre a semestre, independentemente do tempo que podem dedicar 
aos estudos e da sua experiência e conhecimentos – questões estas detectadas durante as 
entrevistas mas não influentes, até ao momento, no processo de matrícula.   
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Recomendou-se por isso e estão já em estudo, para eventual implementação em 2007/08, novas 
medidas de flexibilização das inscrições podendo o aluno escolher um lote maior ou menor 
de disciplinas, de diversos níveis do plano de estudos desde que sem precedências não 
realizadas, de forma a compatibilizar o seu investimento financeiro, de tempo e 
empenhamento, com as suas reais disponibilidades anuais, minimizando assim insucessos 
previsíveis e rendibilizando os seus actuais conhecimentos e experiência profissional.   
 
Recomendou-se ainda e estão já em estudo, nas Comissões Especializadas do Conselho 
Científico, para implementação em 2007/08, novas medidas de creditação da experiência 
profissional e da formação profissional certificada, exibidas pelo aluno, nomeadamente na 
avaliação total ou parcial em certas disciplinas. 
 
Verificaram-se também algumas lacunas no que se refere à caracterização do perfil do aluno, 
nomeadamente por incompleto carregamento e tratamento dos dados da ficha de Candidatura ou 
deficiente tratamento do Curriculum Vitae. 
 
Considera-se ainda que a articulação deste processo com os processos subsequentes, ao nível 
da transmissão da informação pertinente, deve ser melhorada, constituindo esta melhoria 
objectivo de nova fase deste trabalho. 
 

3.2 Flexibilizar a integração e o apoio ao aluno 
 

O Processo de Integração e Apoio ao Aluno foi avaliado no seu conjunto e tarefa por tarefa, dado 
ser um processo novo e estratégico para todo o Projecto 23+. O Programa da Disciplina “Aprender 
Melhor” foi avaliado semanalmente – nomeadamente em termos da participação individual dos 
alunos e dos resultados obtidos - tendo-se registado apreciações bastante favoráveis.  
 
Da avaliação realizada ressaltam dificuldades na Divulgação, na Aplicação, na obtenção de 
Resultados e na Integração com outros processos (quatro itens classificados com 3) e delas 
decorrem recomendações de melhoria e orientações para aprofundamento da investigação. Para 
já, o Processo de Integração e Apoio aos alunos está a ser reajustado tendo sido preparado um 
conjunto de propostas que passa por: 
 

o reajuste do programa da Disciplina “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos e 
práticas” e das condições de integração das tutorias na vida académica (durante o 
período semanal de aulas, garantindo uma mais ampla e efectiva participação);   

o avaliação do grau de integração e satisfação dos candidatos com a vida académica, 
nomeadamente avaliação das necessidades de apoio na superação de lacunas detectadas 
no decurso do processo de leccionação (inquérito a aplicar no 1º semestre de 2007/08); 

o aprofundamento da avaliação dos resultados globais obtidos no final do 1º ano, 
nomeadamente face aos alunos oriundos das vias regulares de ensino através do seu 
cruzamento com os perfis-tipo caracterizados em tutoria, para identificação de medidas 
de melhoria a tomar; 

o divulgação pública, na Internet, dos resultados globais obtidos pelos alunos, à entrada e 
durante o ano em curso. Divulgação e debate do processo de avaliação e integração, em 
fóruns pedagógicos, tendo em vista a sua credibilização e aprofundamento. 
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Considera-se em aberto a necessidade de aprofundamento de uma melhor integração entre este 
processo e o processo de leccionação, progressão e avaliação dos alunos. 
 

3.3 Flexibilizar a progressão e a avaliação 
 
Os Planos de Estudos em vigor em 2006/07 para cada Licenciatura - quer os já adequados ao 
Acordo de Bolonha quer os que só para 2007/08 beneficiam do registo de adequação -  foram 
aprovados pelo Ministério da tutela e encontram-se publicados em Portaria, no Diário da 
República. O Relatório que suporta tais Planos é a peça reguladora que fundamenta a definição 
de objectivos a atingir, as competências a adquirir pelos licenciandos e a necessária articulação 
dos programas disciplinares para tal ser garantido.   
 
As medidas propostas entroncam directamente nas deficiências atrás apontadas sendo de exigir 
que, para todas as disciplinas, no 1º dia de aulas, sejam explicitados e disponibilizados na 
Internet, no mínimo, a programação completa da disciplina (objectivos / capacidades a 
adquirir, programa detalhado, articulação com outras disciplinas do plano de estudos da 
licenciatura, metodologia de leccionação e de avaliação, recursos bibliográficos), os materiais de 
apoio, os roteiros de exercícios ou trabalhos a realizar e um exame-tipo. 
 
Os resultados da avaliação contínua (o feedback formativo e, no mínimo, o resultado do 
exame simulado) devem igualmente ser atempadamente publicitados, sob pena de não 
cumprirem a sua função de reajuste das condições de aprendizagem.  
 

3.4 Flexibilizar o controlo e a operação 
 
A aceitação de alunos com as características acima identificadas exige uma real flexibilização 
dos modelos de formação, nomeadamente quanto:  
 

o ao adequado, atempado e fidedigno registo da matéria dada nos sumários;  
o ao grau de profundidade que cada aluno entenda prosseguir (distinguindo-se, em cada 

uma das componentes ou provas, nos sistemas de avaliação propostos, os níveis de 
exigência mínimos, médios e máximos e correspondentes níveis de classificação); 

o aos diferentes graus de disponibilidade dos alunos (identificando os pontos-chave da 
matéria a abordar e os momentos de presença/contacto aconselháveis e 
indispensáveis).  

 
Exige também o adequado investimento – há anos previsto e protelado – para reformulação do 
sistema de gestão de alunos,  nomeadamente permitindo o pagamento de propinas on line e a 
disponibilização das notas, a obtenção de certificados e outra documentação pessoal, também 
on line. 
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3.5 Flexibilizar a disponibilidade de recursos 

Impor a flexibilidade nos novos modelos de formação significa conceber a articulação 
harmoniosa e  pedagogicamente eficaz entre a transmissão de conhecimentos, a produção 
individual, o debate de ideias, a interacção e produção colectiva, a auto e hetero-avaliação. 
Assim, conteúdos, comunicação, actividades e avaliação devem entrelaçar-se garantindo que os 
objectivos da acção de formação são atingidos. 

Na UML, o uso de tecnologias como vector potenciador da aprendizagem teve sempre por base 
uma opção mista - na qual as aulas presenciais mantêm o seu importante papel mas em que a 
diversificação de fontes de informação, a facilidade de comunicação via Web e a 
produtividade alcançada com o uso de tecnologias de trabalho em grupo são 
crescentemente exploradas. Em particular disponibiliza-se, para todos os professores e alunos, 
o acesso à plataforma de e-learning sediada em http://umoderna.lisboa.studiis.net/home/ 

Embora a disponibilidade da plataforma de e-learning esteja assegurada desde 2004, apenas 21 
disciplinas fazem uso desta tecnologia, na totalidade das disciplinas leccionadas na 
Universidade. Destas apenas cerca de uma dezena usa as funcionalidades de fórum e de 
trabalho colaborativo, limitando-se as restantes ao uso da plataforma para disponibilização de 
informação e troca de ficheiros. Em alternativa, vários alunos implementaram grupos em 
plataformas gratuitas (Yahoo!, MSN, …) trocando ficheiros e comunicando entre si por esta via. 
 
A diversidade e dispersão de recursos na Web tem vantagens e desvantagens a assinalar: 
 

o o sistema de gestão do conhecimento da Universidade não existe e está bem longe a 
possibilidade da sua implementação com grau mínimo de eficácia. Aliás, a tentativa de 
dar início à sua concepção, em 2005, estagnou no fim da 1ª fase. Há que repensar o seu 
relançamento; 

o os alunos têm de procurar junto de cada professor os recursos adequados ao estudo 
proposto na disciplina e têm sido os alunos os impulsionadores da generalização do 
recurso à Internet, necessidade à qual é indispensável responder mais e melhor. Tal 
impulso, mais ou menos desordenado, se por um lado é fonte de ineficiência, tem, por 
outro lado, conduzido também a um aumento da iniciativa e da flexibilidade, conduzida 
por certos grupos de alunos. Há que potenciar este aspecto não descurando o anterior. 

 
Na Biblioteca a organização, actualização e gestão de fundos e informação documental é 
também bastante deficiente, sendo urgente a sua reorganização. 
 

3.6 A melhoria contínua 
 
Neste ano de 2006/07 avaliaram-se os resultados obtidos nas Disciplinas do 1º ano de todas as 
licenciaturas, considerando-se que a adequação a Bolonha de vários cursos e a entrada de 
alunos com novos perfis, por via do acesso de alunos com “mais de 23 anos”, traz uma 
modificação grande cujos resultados importa acompanhar.  
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Os resultados obtidos, em 2006/07, pelos alunos nas Disciplinas do 1º ano na Licenciatura em 
Arquitectura são globalmente muito favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o com excepção da Disciplina de Economia, que não faz parte do novo Plano de Estudos 
segundo Bolonha, todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação 
próximas e, em geral  superiores a 60% e em todas o segmento dos alunos que 
acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos registou frequências relativas de 
aprovação iguais ou superiores às do segmento dos alunos entrados com o 12º ano e 
provas específicas.  

o no primeiro semestre, com excepção da Disciplina de Economia, os resultados obtidos 
pelo segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos são 
consistentes com os respectivos perfis de aptidão vocacional, com ênfase particular nas 
disciplinas de Geometria e Desenho I. 

 
No final do ano, na Licenciatura em Arquitectura atingiu-se a % de sucesso máxima, de 88%, na 
disciplina de Antropometria e Ergonomia. A Nota mais alta, de 18 valores, foi obtida nas 
disciplinas de Antropometria e Ergonomia, Economia, CAD e Sociologia. Apenas uma disciplina 
teve taxa de insucesso global igual ou superior a 50%, a saber, a Disciplina de Economia. Tendo 
em conta que esta disciplina não consta do Plano de Estudos do 1º ciclo segundo a versão 
adequada a Bolonha, não nos debruçaremos sobre as condições necessárias à superação deste 
resultado. 

 
Os resultados obtidos, em 2006/07, pelos alunos nas Disciplinas do 1º ano na Licenciatura em 
Cinema, são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais ou superiores a 
66% e em todas o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos registou frequências relativas de aprovação iguais ou superiores a 60%.  

o em quase todas as disciplinas os resultados obtidos, no 1º semestre, pelo segmento dos 
alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos são consistentes com os 
respectivos perfis de aptidão vocacional, com ênfase particular nas disciplinas de Língua 
e Cultura Portuguesas e Iniciação à Imagem. 

 
Na Licenciatura em Cinema, TV e Cinema Publicitário atingiu-se a % de sucesso máxima, de 
89%, na disciplina de Iniciação à Imagem. A nota mais alta, de 19 valores, foi atribuída nas 
disciplinas de Iniciação à Imagem e História do Cinema. 
 
Os resultados obtidos, em 2006/07, pelos alunos nas Disciplinas do 1º ano na Licenciatura em 
Direito são globalmente positivos, sendo de destacar que: 
 

o com excepção da Disciplina de Introdução à Economia, sobre a qual nos debruçaremos 
oportunamente, todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais 
ou superiores a 50% e em todas o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via 
dos mais de 23 anos registou frequências relativas de aprovação próximas ou superiores 
a esta taxa, embora inferiores às dos aprovados entre os alunos repetentes ou oriundos 
do 12º ano.  

o na Disciplina de Introdução à Economia as taxas de aprovação são invertidas nos dois 
segmentos de acesso (37% para os Alunos com 12º ano e 48% para os Alunos 23+) 
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o com excepção da Disciplina de Direito Constitucional, os resultados obtidos pelo 
segmento dos alunos que se submeteram a exame no 1º semestre e que acederam ao 
curso pela via dos mais de 23 anos são consistentes com os respectivos perfis de aptidão 
vocacional, mas não há consistência de resultados no segmento global, o que nos leva a 
aventar a hipótese de potencial desajuste entre a experiência profissional e pessoal dos 
alunos, as suas estratégias de estudo e as estratégias pedagógicas adoptadas pelos 
professores.  

 
Na Licenciatura em Direito atingiu-se a % de sucesso máxima, de 72%, na Disciplina de 
Introdução ao Estudo do Direito. A Nota mais alta, de 16 valores, foi obtida na Disciplina de  
Introdução à Economia. Apenas na Disciplina de Introdução à Economia a taxa global de 
insucesso foi superior a 50%  (52% no segmento dos Alunos 23+ e de 63% no dos Alunos com o 
12º ano). Há que dar particular atenção ao número significativo de alunos que, tendo sido 
reprovados, têm Disciplinas a repetir, a saber:   
  

Disciplinas para recuperação Nº Alunos
    
Direito Constitucional 23 
História do Direito 39 
Introdução à Economia 44 
Introdução ao Estudo do Direito 32 

  
Quadro 3.1. Disciplinas de Direito com mais de 20 alunos repetentes 

 
Os resultados obtidos pelos alunos nas Disciplinas do 1º ano das Licenciaturas em Engenharia 
Informática, Gestão e Informática de Gestão foram analisados conjuntamente, dado o número 
grande de disciplinas comuns. Os resultados globais foram: 
 

o taxa de aprovação global de 53% na Licenciatura em Gestão (próxima da taxa atingida 
na Licenciatura em Direito) mas apenas de 45% em Engenharia Informática e de 34% em 
Informática de Gestão; 

o na Licenciatura em Gestão atingiu-se uma taxa de aprovação global positiva em 6 das 12 
Disciplinas do 1º ano, mas na Licenciatura em Engenharia Informática apenas 3 
Disciplinas das 10 Disciplinas tiveram taxa de aprovação global positiva e na Licenciatura 
em Informática de Gestão apenas 2 das 10 Disciplinas; 

o o segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a esta taxa, embora, em geral, significativamente inferiores às dos aprovados 
entre os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano nas Disciplinas de Introdução à 
Informática, Sistemas Operativos, Arquitectura de Computadores e em História 
Económica e Social, Sociologia e Direito 

o o segmento dos alunos 23+ registou frequências relativas de aprovação manifestamente 
muito deficientes em Matemática I (14% de aprovados neste segmento), Matemática II 
(7%), Algoritmía e Programação II (20%), Contabilidade Geral II (15%) e Cálculo 
Financeiro (9%).  

o os resultados em Sistemas Digitais II são, pelo contrário muito piores no segmento de 
alunos com o 12º ano (15% de aprovações) do que no segmento dos Alunos 23+ (46% 
de aprovações); 
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o no 1º semestre, nas Disciplinas de Introdução à Informática, Matemática I, Ciências 
Empresariais, Algoritmia e Programação I, Sistemas Digitais e Economia I, os resultados 
obtidos no 1º semestre pelo segmento dos alunos que se submeteram a exame e que 
acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos são consistentes, embora fracamente, 
com os respectivos perfis de aptidão vocacional, mas não há consistência de resultados 
no segmento global, o que nos leva a aventar a hipótese de potencial desajuste entre a 
experiência profissional e pessoal dos alunos, as suas estratégias de estudo e as 
estratégias pedagógicas adoptadas pelos professores. Nas restantes disciplinas não há 
correlação. 

 
Há que ter em conta que, se é um facto que o número de alunos que se submeteram a exame 
em Matemática I (182) era muito elevado - com eventual sobrecarga em aulas - já na Disciplina 
de Cálculo Financeiro tinhamos apenas 102 e nas restantes um número próximo de 70.  
 
No final do ano verificou-se que a Licenciatura em Engenharia Informática atingiu a % de 
sucesso máxima, de 84%, na Disciplina de Introdução à Informática. A Nota mais alta, de 19 
valores, foi obtida na Disciplina de  Sistemas Digitais I. Foram 7 as Disciplinas com insucesso 
igual ou superior a 50%, a saber: Algoritmia e Programação I, Matemática I, Sistemas Digitais I, 
Matemática II, Estatística, Algoritmia e Programação II  e Sistemas Digitais II. Há que dar atenção 
ao número significativo de alunos que, tendo sido reprovados, têm Disciplinas a repetir, nalguns 
casos com os alunos repetentes de Informática de Gestão (Quadro 7.31).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Quadro 7.30. Disciplinas de Gestão com mais de 20 
alunos repetentes 

Quadro 7.31. Disciplinas de Informática com mais de 
20 alunos repetentes  

 
 
Verificou-se também, no final do ano, que a Licenciatura em Gestão atingiu a % de sucesso 
máxima, de 82%, na Disciplina de Introdução à Informática. A Nota mais alta, de 19 valores, foi 
dada na Disciplina de  Estatística. O número de  Disciplinas com insucesso igual ou superior a 
50%  foi 6, a saber: Matemática I, Cálculo Financeiro, Estatística, Sociologia, Economia  II e 
Contabilidade Geral II. 
 
 A Licenciatura em Informática de Gestão atingiu a % de sucesso máxima, de 83%, na Disciplina 
de Introdução à Informática. A Nota mais alta, de 18 valores, foi atribuida na Disciplina de  
Matemática II. O número de  Disciplinas com insucesso igual ou superior a 50%  foi bastante 

Disciplinas para recuperação Nº Alunos 
Algoritmia e Programação I 50
Introdução à Informática 31
Matemática I 129
Sistemas Digitais I 27
Sistemas Operativos 28
Matemática II 59
Estatística 79
Algoritmia e Programação II 54
Sistemas Digitais II 32

Disciplinas para recuperação Nº Alunos
    
Ciências Empresariais 37
 Contabilidade Geral I 44
Economia I 55
História Económica e Social 29
Cálculo Financeiro 86
Sociologia 31
Economia II 51
Contabilidade Geral II 53
Direito I 27
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elevado – 8 - a saber: Algoritmia e Programação I, Economia I,  Matemática I, Matemática II, 
Estatística, Algoritmia e Programação II, Economia II e Cálculo Financeiro. 
 
 Há que dar atenção ao número significativo de alunos de Gestão e de Informática de Gestão 
que, tendo sido reprovados, têm Disciplinas a repetir (Quadro 7.30). 
 
Os resultados obtidos pelos alunos nas Disciplinas do 1º ano da Licenciatura em 
Psicopedagogia, foram globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o com excepção da Psicologia do Desenvolvimento II, todas as disciplinas registaram 
frequências relativas de aprovação superiores a 60% e em todas o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos registou frequências relativas de 
aprovação próximas ou superiores a este valor. Neste segmento, na Disciplina de Análise 
de Dados I atingiram-se os 59% de aprovações e em Psicologia do Desenvolvimento II 
atingiram-se os 44%. 

o em todas as Disciplinas houve pelo menos mais 15 a 20% de aprovações para o 
segmento dos alunos repetentes ou oriundos do 12º ano.   

o no 1º semestre, apenas os resultados em Análise de Dados e em Neuropsicologia e 
Neurociências, obtidos pelo segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos 
mais de 23 anos, se apresentam fracamente consistentes com os respectivos perfis de 
aptidão vocacional. 

o os bons resultados globais obtidos em todas as disciplinas, aliado ao facto de haver um 
número semelhante (em média 70) de alunos inscritos em todos os exames e ao facto de 
não haver ou ser fraca a consistência entre os resultados obtidos, no 1º semestre, pelo 
segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos com os 
respectivos perfis de aptidão vocacional, leva-nos a aventar a hipótese de ter havido 
particular ajuste entre as estratégias pedagógicas – diversificadas - adoptadas e a 
experiência profissional e pessoal dos alunos, mitigando as influências da diferenciação 
de perfis. Estas questões deverão ser aprofundadas face aos resultados globais obtidos 
no final do ano. 

 
No final do ano, na Licenciatura em Psicopedagogia atingiu-se a % de sucesso máxima, de 90%, 
na Disciplina de História da Pedagogia. A Nota mais alta, de 18 valores, foi dada nas Disciplinas 
de  Antropologia Integral, Pedagogia Contemporânea  e Biopsicologia da Aprendizagem. 
 
A análise feita sobre a organização da formação (Caps. 7, 8 e 9 do Relatório publicado na 
Internet) evidencia, no entanto, lacunas que induzem a possibilidade de fortes melhorias não 
só nos resultados mas também nas condições de desempenho.  
 
Hoje reconhece-se que os resultados alcançados nesta universidade se devem a grandes 
esforços de professores e alunos, obtidos num ambiente bastante informal e dinâmico, de 
grande coesão grupal mas fortemente dissipativo das energias individuais.  
 
Por outro lado o alto grau de informalidade, favorável a um grande dinamismo e coesão 
interna, apresenta desvantagens quanto às fragilidades que comporta: com efeito, a mudança 
na constituição das equipas de direcção da instituição pode afectar negativamente o 
desempenho global, com fortes perdas na transmissão do conhecimento e na consequente 
capacidade dessa superação.    
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No que se refere à resposta da universidade aos novos públicos, da avaliação efectuada e da 
detecção de potenciais desajustes entre a experiência profissional e pessoal dos alunos, as 
suas estratégias de estudo e as estratégias pedagógicas adoptadas pelos professores 
ressalta a necessidade de: 
 

o fornecimento, aos docentes, de informação contextual sobre a diversidade de perfis dos 
alunos, possibilitando uma melhor compreensão dos novos desafios que se colocam à 
leccionação (esta informação é recolhida no processo de selecção e durante o 
funcionamento da disciplina de integração – “Aprender melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas”); 

o realização de acções de sensibilização / formação dos professores para atender à 
diversidade e flexibilizar os modelos de formação;  

o formalização dos processos de avaliação e controlo da leccionação, com o feedback 
adequado e atempado. 

 
No que se refere à Melhoria Contínua da organização recomenda-se a retoma do projecto de 
reorganização interna orientado para o alinhamento estratégico dos processos e dos seus 
resultados, bem como da fixação e controlo das metas face aos objectivos identificados e 
aprovados e dos instrumentos de controlo e melhoria naturalmente alinhados também. E, 
devidamente articulado com este, é também indispensável concretizar a adequada 
informatização dos processos de gestão de alunos e de disponibilização on line dos 
serviços académicos correntes. 
 
Naturalmente que é bastante impressiva a forte consonância do Projecto 23+ com a estratégia e 
com os objectivos estruturantes e de curto prazo da Instituição. É preocupante o diminuto 
investimento na vertente do e-learning. 
 
Por outro lado, embora se possa dizer que as práticas evidenciadas no registo informativo da 
UML apontam para a existência de alguma consonância com o referencial adoptado neste 
estudo quanto a boas práticas internacionais, no ensino superior, em educação de adultos, muito 
há ainda a melhorar numa óptica de excelência.  
 
Assim recomenda-se uma atenção prioritária: 
 

o à amplificação do debate interno e decisão para concretização das metas a atingir no 
Projecto de forma a  garantir a sua quota parte de execução dos Objectivos acima 
referenciados; 

o à extensão da solução de e-learning  - actualmente apenas disponível para o Processo 
de Integração e Apoio ao Aluno – de forma a suportar o Projecto 23+ no seu conjunto; 

o à amplificação da valorização e creditação efectiva da experiência profissional do 
aluno, nos vários cursos de licenciatura; 

o ao aumento da flexibilidade nas metodologias de ensino/aprendizagem e de 
avaliação e no apoio global ao aluno – através do sistema de gestão da informação 
nos serviços académicos. 
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