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Resumo 

 
 
Na Parte I - Cap. 1 apresenta-se e justifica-se o trabalho a desenvolver, contextualizando-o externamente.  
 
Constatando-se que Portugal tem vindo, nas seis últimas décadas, a acompanhar os movimentos 
pedagógicos europeus, mas com resultados persistentemente inferiores, quer em literacia da expressão 
oral e escrita, quer da matemática, quer em resolução de problemas, tendo, por outro lado, em conta que a 
flexibilidade dos modelos de formação é um dos objectivos norteadores do Processo de Bolonha e 
admitindo como primordial objectivo da docência o apoio ao aluno, preparando-o para dirigir a sua própria 
aprendizagem – que se desenvolverá ao longo da vida – considera-se que a flexibilidade dos modelos de 
formação adoptados, tendo em conta a diversidade, é essencial enquanto facilitadora da aquisição, pelo 
aluno, de maior autonomia, de maior responsabilidade, de maior iniciativa, de melhor visão crítica e 
independência, de maior capacidade de resolução de problemas. Salienta-se que nas universidades 
portuguesas se iniciou, em 2006/07, o processo de transição das Licenciaturas em formato pré-Bolonha 
para Licenciaturas com novo plano curricular adequado a Bolonha, em particular flexibilizando as 
condições de acesso e ingresso no ensino superior para maiores de 23 anos sem habilitações académicas 
de acesso. 
 
Sendo a autora responsável pelo Observatório Académico da Universidade Moderna de Lisboa e, em 
particular, por todo o processo de avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior dos candidatos 
com mais de 23 anos, sem habilitações académicas suficientes1 – “Projecto dos 23+” - bem como pela 
avaliação do impacto das novas admissões nos processos de adequação a Bolonha dos diversos cursos 
ministrados, entendeu aproveitar esta oportunidade para fazer um exercício de avaliação daquele projecto, 
na vertente da flexibilidade, que permita suportar uma metodologia de avaliação colaborativa e contínua do 
mesmo.  
 
No Cap. 2 apresenta-se a fundamentação teórica que suporta o trabalho de investigação no âmbito das 
metodologias de auto-avaliação de processos pedagógicos, de avaliação dos níveis de literacia dos 
candidatos e de reconhecimento das aprendizagens experienciais. No Cap. 3 aborda-se o contexto 
interno, nomeadamente quanto às práticas de auto-avaliação na Universidade. 
 
Na Parte II - Cap. 4 aborda-se a planificação dos trabalhos de investigação: tema, problema, hipóteses, 
variáveis, método de investigação, amostragem, procedimentos de recolha e tratamento de dados e 
calendarização. Nos Cap. 5 a 11 descrevem-se a metodologia aplicada no trabalho desenvolvido na 
primeira fase da investigação, os resultados alcançados e recomendações. A avaliação dos processos foi 
realizada segundo a metodologia proposta pela EFQM, com incorporação da noção de objecto de negócio 
associado a cada processo (proposta no método LEARN), permitindo assim uma melhor análise do grau 
de integração entre processos e da sua eficácia e eficiência globais. A avaliação de resultados dos alunos 
foi comparada com os resultados do grupo à entrada. No Cap. 12 apresentam-se as conclusões que, 
nomeadamente, aconselham e enformam o prosseguimento dos estudos. No Cap. 13 incluem-se as 
referências bibliográficas. 

 
Palavras-chave: Diversidade, Flexibilidade, Avaliação, Literacia, PISA, Resolução de problemas 

                                            
1 VENTURA, T. (2007). 
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PARTE I 

1. O CONTEXTO EXTERNO 

1.1. 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. 

 
Em particular, a abertura do ensino superior a novos públicos e a criação de condições para que 
todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da vida, assim como o 
desenvolvimento do papel das instituições de ensino superior neste processo, foi regulamentada 
através do Decreto-Lei nº 64/2006 (MCES, 2006), de 21 de Março. 
 
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 que, na UML, o Observatório Académico – da responsabilidade da autora – irá 
acompanhar e, sempre que possível, incentivar. 
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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).  
 
Admitindo como primordial objectivo da docência o apoio ao aluno, preparando-o para dirigir a 
sua própria aprendizagem – que se desenvolverá ao longo da vida – e, nomeadamente, tendo 
presente a grande diversidade de perfis da nova população universitária, a flexibilidade dos 
modelos de formação adoptados é essencial enquanto facilitadora da aquisição, pelo aluno, de 
maior autonomia, de maior responsabilidade, de maior iniciativa, de melhor visão crítica e 
independência, de maior capacidade de resolução de problemas.  
 
Neste ano e no próximo ano, na UML, a aposta será feita nos vectores da flexibilidade e da 
atenção à diversidade e o presente documento aborda, sinteticamente, as acções já 
empreendidas ou a empreender, nomeadamente na investigação dos vectores determinantes 
na alteração dos modelos e métodos de formação face à emergência de um perfil 
diferenciado, com menores habilitações académicas, que acede ao ensino superior.   
 
 

1.2. As lacunas, no novo perfil expectável 

1.2.1. Os baixos níveis de competência dos portugueses na Resolução de 
Problemas Matematizáveis, na Leitura e na Escrita 

 
A sociedade portuguesa sofre, há décadas, de um défice sério de competências na leitura, na 
escrita e em matemática, que afecta todo o desempenho económico e social e que cada vez 
mais se tornará fulcral com o desenvolvimento da sociedade do conhecimento. Se 
considerarmos apenas a camada jovem e reportando-nos aos resultados do PISA (Project for 
Internacional Student Assessment) 20032, tendo sido 41 países observados dos quais 30 da 
OCDE, verifica-se a seguinte posição relativa:  
   

Matemática Leitura Ciência 
1º - Finlândia (544) 1º - Finlândia (543) 1º - Finlândia (548) 
2º - Coreia (542) 2º - Coreia (534) 2º - Japão (548) 
3º - Países Baixos (538) 3º - Canadá (528) 3º - Coreia (538) 
... ... ... 
27º - Portugal (466) 24º - Portugal (478) 27º - Portugal (468) 
... ... ... 
30º - México (385) 30º - México (400) 30º - México (405) 

 

Quadro 1.1. Ranking 2003 - Países da OCDE 

                                            
2 (PISA, 2003) 
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Em particular sobre a Literacia em Matemática temos, comparativamente: 

 

Literacia em 
Matemática 

Desempenho 
médio 

Níveis muito baixos 
(1 ou inferiores a 1) 

Níveis altos  
(níveis 5 e 6) 

Portugal 466 30% 5% 
OCDE 500 21% 15% 

 

Quadro 1.2. Literacia em Matemática 

 
Quanto à Literacia em Leitura temos: 

 

Literacia em 
Leitura 

Desempenho 
médio 

Níveis muito baixos 
(1 ou inferiores a 1) 

Níveis altos  
(níveis 5 e 6) 

Portugal 478 22,4% 3,8% 
OCDE 494 19,1% 8,3% 

 

Quadro 1.3. Literacia em Leitura 

 

Podemos ainda realçar do mesmo relatório (PISA 2003), que: 

o Portugal apresenta dos níveis mais baixos de percentagem de acompanhamento de 
aulas e de professores (5% em Portugal, 61% na média da OCDE).  

o Os responsáveis pelas escolas que preencheram os questionários enfatizam, mais 
fortemente que os seus colegas da área da OCDE, as expectativas baixas dos 
professores relativamente aos seus alunos, o absentismo dos professores e a resistência 
à mudança como factores com impacto negativo real nas aprendizagens dos alunos. 

o A qualidade das infra-estruturas físicas e dos recursos educacionais das escolas, 
avaliados pelos seus responsáveis, têm, em Portugal, um valor médio igual ao da OCDE 
e não revelam relação com o desempenho em literacia matemática. 

o Os recursos públicos afectos em Portugal à educação, expressos em percentagem do 
PIB, situam-se próximo dos 6%, acima dos valores médios na UE 15, da Espanha e da 
Irlanda. Esta divergência é ainda mais acentuada nos níveis primário e secundário – 
4,7% do PIB em Portugal, contra 2,6 e 3%, respectivamente na Irlanda e na Espanha. O 
valor calculado para Portugal, cerca de 5 mil dólares em PPC, não é muito distante do 
calculado para a Finlândia - o país em primeiro lugar nos três rankings do PISA – 5,7 
milhares de dólares.  
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o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os perfis pessoais 
dos alunos com alto nível de literacia e dos alunos com baixo nível de literacia. Assim, 
tendo por base as declarações dos alunos: i) alunos com melhor desempenho tendem a 
usar mais estratégias de elaboração e de controlo do que os seus colegas com pior 
desempenho; pelo contrário, estes últimos utilizam mais estratégias de memorização do 
que os primeiros; ii) melhores desempenhos acompanham uma maior autoestima 
académica, um maior sentido de eficácia e menos ansiedade quando lidam com a 
Matemática; iii) melhores desempenhos estão associados a um maior sentido de 
pertença à escola e a uma atitude mais positiva face a ela; iv) melhores desempenhos 
acompanham, também, uma maior motivação para a matemática e um maior interesse 
pela disciplina. 

o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os perfis das 
famílias dos alunos com alto nível e com baixo nível de literacia. Os melhores resultados 
do PISA tendem a identificar-se com alunos provenientes de famílias em que os bens 
culturais, os recursos educacionais, os níveis de educação e o status profissional são 
mais elevados. 

o Na literacia matemática verificou-se a existência de diferenças entre os contextos 
escolares dos alunos com alto nível e com baixo nível de literacia. O ambiente disciplinar 
percebido pelos estudantes com piores desempenhos é avaliado mais positivamente do 
que o percebido pelos alunos com melhores resultados. São também os alunos menos 
proficientes que declaram dedicar mais tempo ao trabalho de casa e apreciam mais o 
relacionamento professor - aluno. 

o Tal como no PISA 2000, no PISA 2003 os rapazes tiveram, em média, melhores 
resultados do que as raparigas em literacia matemática. Na literacia de leitura as 
raparigas tiveram resultados superiores aos dos rapazes e em literacia científica deu-se 
o inverso. Na resolução de problemas não existiu qualquer diferença entre os 
desempenhos médios de uns e de outros. 

Se considerarmos apenas a camada de jovens saídos do Ensino Secundário, conforme referia a 
Ministra da Educação de Portugal (MCES, 2005) na divulgação dos resultados do PISA-2003, 
este é “um problema de enorme gravidade e tem expressão quantitativa consistentemente 
confirmada pelos resultados de outras avaliações.  

Alguns exemplos. Nas provas de aferição do 4.º ano de escolaridade, apenas 50% dos alunos 
obtém a classificação máxima no item «números e cálculo». Esta percentagem diminui para 
valores na ordem dos 30% nas provas do 6.º e 9.º ano de escolaridade, indiciando a existência 
de retrocessos ao longo do percurso escolar. Segundo os resultados da avaliação integrada 
conduzidos pela Inspecção-Geral de Educação, nos anos de 2000-2001, 1/3 dos alunos 
terminou o 9.º ano com reprovação a matemática (e 20% em português). Nos exames do 12.º 
ano, registaram-se, no último ano lectivo, 27% de reprovações em matemática.” (...)  

Por outro lado a “relação entre os resultados obtidos nas provas e a repetência mostram que 
esta contribui para alimentar o insucesso. Os alunos repetentes, apesar da retenção e a 
consequente repetição das matérias, são os que têm piores resultados, não recuperando com a 
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repetição.” (…) “A repetência constitui o primeiro sinal do insucesso e do abandono escolar. 
Devíamos olhar com atenção para esse sinal que tem, em Portugal, expressão quantitativa muito 
superior à dos outros países da UE. (…) A partir do 2.º ano de escolaridade, isto é, a partir dos 7 
anos de idade, 15% dos nossos alunos iniciam, com a repetência, um percurso negativo do qual 
raramente recuperam. (…) Para os alunos e para as famílias, a repetência significa o fracasso no 
objectivo de aprender, a frustração de expectativas, o desencanto com a escola, a 
estigmatização e a perda progressiva de oportunidades. Para a escola, a repetência significa o 
fracasso no objectivo de ensinar e o desperdício, significa a desistência e o abandono dos 
alunos a um destino sem oportunidades. Um aluno repetente é um aluno abandonado, é um 
aluno do qual os professores foram sucessiva e progressivamente desistindo, um aluno cujo 
destino não passa mais pela escola e pela qualificação. (…) Como os resultados do PISA 
mostram, serve apenas para rotular os alunos que ficam na escola, não a aprender mas à 
espera dos 15 anos para a abandonar, sem qualquer qualificação. Vão depois engrossar os 
números, que o PISA não mostra, do emprego jovem desqualificado: o recenseamento de 2001 
registava a existência, no mercado de trabalho, de 140 mil jovens com menos de 20 anos que 
não completaram o ensino básico, isto é, sem o 9.º ano completo.” (MCES, 2005). 

Mas, se verificarmos o que se passa ao nível dos trabalhadores com 30, 40 anos e mais ou dos 
gestores, vemos que a situação não é melhor, dada a deficiência na preparação em matemática 
ter tido, no passado, grau bastante semelhante.  
 
Em termos gerais, segundo os dados da OCDE (OCDE, 2005), publicados em 2005 mas com 
base em dados de 2002, 64% da força de trabalho portuguesa empregada, dos 25 aos 64 anos, 
tinha muito baixas qualificações (básico), 13% tinham o primeiro nível do secundário e 12% o 
segundo nível – contra as médias respectivamente de 14%, 17% e 22% nos países da OCDE.  
 
E “apesar dos progressos registados na evolução da população dos 20 aos 24 anos de idade 
que completou o ensino secundário, que se elevou para 49%, em 2004, o resultado situa-se 
ainda muito aquém da média da UE 15, 73,8%, e da UE 25, 76,7%, e também abaixo da 
Espanha. Este atraso relativo reflecte, em larga medida, a elevada taxa de abandono escolar 
que abrange cerca de 2/5 da população dos 18 aos 24 anos que tendo, no máximo, completado 
o 1º ciclo do ensino secundário, se encontra fora do sistema educativo ou de formação, o que 
compara com menos de 1/6 na UE 25” (MF, 2005).  
 
Quanto aos empresários, cerca de 41,4% dos empreendedores portugueses que em 2005 
criaram a sua empresa não possuem uma formação académica além do ensino secundário, 
segundo dados de um relatório do Observatório da Criação de Empresas (IAPMEI, 2005). 
 
Ao défice de escolarização e qualificação da população portuguesa acresce o facto de a taxa de 
participação da população adulta em acções de educação/formação no último mês, ainda que 
com algumas melhorias, apresentar ainda um valor muito baixo (4.8% em Portugal, em 2004, 
contra 9.9% na UE25), continuando muito aquém da meta estabelecida para 2010 (12.5%). 
Como factor positivo há que notar, no entanto, que os resultados divulgados pelo EUROSTAT 
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(EUROSTAT, CVTS 2005) indicam que 44% dos portugueses dos 25-64 anos participaram em 
alguma actividade de ALV durante 2003, contra 42% na UE.  
 
As reformas da Administração Pública, a modernização das empresas, a inovação na economia, 
a reconversão de trabalhadores para assumir novos perfis profissionais, o desenvolvimento da 
sociedade do conhecimento, debatem-se constantemente, entre nós, com estas baixas 
qualificações às quais acrescem fracas competências em literacia matemática e científica, em 
resolução de problemas (e, em menor grau, em literacia comunicacional), mesmo para aqueles 
que atingem os níveis secundários de qualificação. 
 
No ensino superior continuam a ser equilibradamente procuradas apenas as licenciaturas que 
não exigem a matemática como disciplina específica e na maior parte das escolas superiores 
não é colocada a matemática como disciplina com precedência, assistindo-se ao estranho facto 
de grande número de alunos deixarem para o último ano de licenciatura as matemáticas que 
deveriam ter feito nos primeiros anos! 
 

No entanto, se é de facto determinante, para a leccionação de novos públicos no ensino 
superior, a abordagem da literacia matemática e de resolução de problemas matematizáveis, 
não pode considerar-se não relevante a abordagem mais genérica da literacia enquanto conjunto 
de capacidades de processamento de informação escrita na vida quotidiana.  
 

Se considerarmos os resultados  - apresentados na página seguinte - do projecto europeu, 
encomendado pela Comissão Europeia e coordenado pelo Office for National Statistics, em 
Londres, que envolveu o Reino Unido, a França, a Suécia e Portugal.3 publicados no relatório 
Measuring Adult Literacy. The International Adult Literacy Survey in the European Context 
(CAREY (ed.), 2000), verificamos igualmente o preocupante posicionamento de Portugal, com 
altíssimas proporções de adultos com os mais baixos níveis (1 e 2) de literacia. 

 

Neste estudo usaram-se metodologias extensivas de avaliação directa, implicando a construção 
de uma prova contendo um elevado número de tarefas, que têm como suportes diferentes textos 
escritos. Com essa prova avaliaram-se, numa escala crescente de 0 a 4, as três dimensões da 
literacia – literacia em prosa, documental e quantitativa. As tarefas propostas na prova 
procuravam simular, tanto quanto possível, situações concretas do quotidiano em que os 
indivíduos se confrontam com textos escritos, com a consulta e manipulação de documentos e 
com o preenchimento de formulários, bem como com a interpretação e manipulação de dados 
quantitativos.  

                                            
3 SEBASTIÃO, J., ÁVILA, P., COSTA, A.F., GOMES, M.C.(2000)  
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Figura 1.1 Resultados comparados da distribuição da população adulta  

por níveis de literacia na escala de prosa 
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Figura 1.2. Resultados comparados da distribuição da população adulta  

por níveis de literacia na escala de documento 
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Figura 1.3. Resultados comparados da distribuição da população adulta 

por níveis de literacia na escala quantitativa 

 
 

1.2.2. O nível desigual de utilização das Tecnologias de Informação e 
Comunicação, em particular da Internet, pelos portugueses  
 
 
No Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação pelas Famílias (INE, 
2004), feito pelo INE, Instituto Nacional de Estatística com a colaboração da Unidade de Missão 
Inovação e Conhecimento (UMIC) verificou-se um acréscimo muito significativo da utilização de 
computadores nos agregados domésticos. Segundo esse estudo: 
  
“Os equipamentos de comunicação estão implementados na generalidade dos agregados 
domésticos. Da combinação de telefone móvel com telefone fixo resulta que 95% dos agregados 
dispõem de pelo menos um destes meios de comunicação, sendo de 79% e de 75% as 
proporções de agregados com telefone móvel e com telefone fixo, respectivamente. A televisão 
está presente em 99% dos agregados; 37% têm acesso à televisão pela rede cabo e 12% por 
satélite. O modo de recepção com antena convencional é uma realidade para 72% dos 
agregados. 
 
Nos últimos três anos aumentou a posse de Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) 
nos agregados domésticos portugueses. Em 2004, 41% dispõem de computador e 26% de 
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acesso à Internet a partir de casa (27% e 15%, respectivamente, em 2002). Observa-se, entre 
2002 e 2004, um crescimento médio anual de 25%, no que respeita ao computador, e de 33% no 
que se refere à Internet.” 
Tecnologias Unidade: % 

Percentagem de agregados domésticos com uso das TICs, em 2004
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Figura 1.4. Diferenciação do uso das TICs em agregados domésticos em 2004 

 
Na Região de Lisboa e Vale do Tejo (NUT II, segundo a nomenclatura das Unidades Territoriais 
para Fins Estatísticos definida no Dec. Lei 244/2002 de 5 de Novembro) o acesso cresce sendo 
que em Lisboa 50,2% dos agregados domésticos têm computador e 39,4% têm acesso à 
Internet. No que se refere ao uso há uma ligeira quebra com 47,9% de uso do computador em 
Lisboa e Vale do Tejo e 39,2% de uso da Internet. 
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Utilização do Computador e Internet por NUTS II, 2004
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Figura 1.5. Diferenciação do uso do computador e Internet por NUTS II 
 
Segundo o mesmo estudo, “Verificam-se padrões diferenciados de utilização das TIC pelos 
vários segmentos da população. A proporção de homens que utiliza qualquer destas tecnologias 
é superior à de mulheres: 40% dos homens afirmam ter utilizado computador para 34% das 
mulheres e 32% para 27%, respectivamente, navegaram na Internet.  
 
A utilização de computador e de Internet varia na razão directa do nível de instrução: entre 
os indivíduos que possuem ensino superior a proporção de utilizadores de computador e de 
Internet é de 92% e de 84%, respectivamente, para 22% e 15% dos que têm um nível de 
escolaridade até ao 3.º ciclo.  
 
A utilização das TIC é inversamente proporcional à idade, sendo que os indivíduos do escalão 
etário dos 16 aos 24 anos atingem níveis de uso de computador e de Internet na ordem dos 73% 
e 64%, respectivamente. À medida que se avança para escalões etários mais altos diminui a 
proporção de utilização, com 9% dos indivíduos com 55 e mais.”  
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Uso do computador e Internet por sexo e nível de escolaridade
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Figura 1.6. Diferenciação do uso do computador e Internet por sexo e nível de escolaridade 
 

Utilização do computador e Internet por escalões etários
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Figura 1.7. Diferenciação do uso do computador e Internet por escalões etários 
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Utilização do computador e Internet por condição perante o trabalho
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Figura 1.8. Diferenciação do uso do computador e Internet por condição perante o trabalho 
 
Quanto aos tipos de usos, o estudo referenciado afirma que “Cerca de 80% dos indivíduos que 
acedem à Internet enviam/recebem e-mails e pesquisam informação sobre bens e serviços; 50% 
utilizam a rede para leituras/download de jornais/revistas online. Cerca de metade dos 
utilizadores liga-se às autoridades/serviços públicos (45%), tendo como principais propósitos a 
obtenção de informações em sites de organismos da Administração Pública (35%), o download 
de impressos/formulários oficiais e o preenchimento e envio online dos mesmos, ambos com 
26%. [Verifica-se ainda que] 19% recorre a portais da Administração Pública com serviços 
administrativos integrados (ex. Portal do Cidadão).” 
  
Conforme o estudo citado ”Nos primeiros três meses do ano 3% da população adquiriu produtos 
online para uso privado, o que corresponde a 10% dos utilizadores de Internet no mesmo 
período. Refira-se, porém, que 19% destes já alguma vez efectuaram compras através da 
Internet, 5% dos quais em 2003. Cerca de um quarto dos indivíduos que efectuaram compras 
online no primeiro trimestre do ano gastaram entre 30 a 99 euros (26%), sendo esta a classe de 
despesa mais indicada; 20% daqueles gastaram nas compras online entre 100 a 199 euros e 
15% entre 200 a 299 euros.” 
 
A adesão ao comércio electrónico é fraca mas, entre os produtos adquiridos, a mais forte opção 
vai para livros / revistas / jornais / material de e-learning (37%). Dos inquiridos que nunca 
efectuaram compras online, “84% preferem o contacto pessoal com o vendedor e com o produto, 
66% afirmam nunca ter sentido essa necessidade, 63% salientam a força de hábito /fidelidade 
aos comerciantes habituais, enquanto 41% receiam problemas de segurança/têm preocupação 
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em fornecer dados do cartão de crédito através da Internet e 40% referem problemas de 
privacidade/preocupação em fornecer dados pessoais através da Internet”. 
  

1.2.3. O insucesso dos exames Ad-hoc 
 
A abertura do Ensino Superior a pessoas sem as habilitações académicas de acesso, iniciada 
com os exames ad-hoc em 1970, continuada com os exames extraordinários de avaliação de 
capacidade para acesso ao ensino superior (Portaria nº 122/94 de 24 de Fevereiro) teve 
persistentemente um diminuto sucesso, como se vê pelo quadro seguinte4:  
 
 

Ano   
Situação dos Candidatos 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Realizaram prova LP 3026 2762 3009 3459 3180 3227 3794 3360 
Não admitidos na prova LP 1956 1720 1929 2178 2045 2287 2539 2489 
Admitidos na prova LP 1070 1042 1080 1281 1135 940 1255 871 
Aprovados no exame 575 584 632 702 647 578 732 - 
    

Quadro 1.4. Resultados nos exames Ad-hoc 

Ora, como comenta Veiga Simão e all (2005)5 “os números globais destes alunos são irrisórios 
perante as necessidades e potencialidades da sociedade portuguesa, as percentagens de 
aprovação e ingresso manifestamente baixas, atingindo de forma constante, em cada um dos 
anos, apenas 20% dos candidatos. (…) Significa isto que esta validação de competências e 
capacidades não pode compaginar-se com uma prova de incidência escolar, como é o caso da 
“prova específica” e, de igual modo, com uma “entrevista” que se oriente, como tem sido 
tradição, para a afirmação subjectiva de uma “vocação” individual”  
 
Uma reorientação destas provas, tal como preconizado por Veiga Simão e all, segundo o quadro 
de referência da Declaração de Bolonha, foi feita com a recente promulgação do Decreto-Lei 
64/2006, de 21 de Março6, que aprova as condições especiais de acesso e ingresso, neste nível 
de ensino, dos maiores de 23 anos, vindo abrir as portas a candidatos nessas condições, 
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 incluem a análise valorativa do curriculum profissional, sejam suficientes.  

                                            
4 Fonte: Direcção-Geral do Ensino Superior, 2004, citado em SIMÃO, J.V., SANTOS, J.M., COSTA, A.A. (2005) 
5 SIMÃO, J.V., SANTOS, J.M., COSTA, A.A.(2005) 
6 MCES (2006) 
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1.3. As condicionantes, no perfil expectável 

1.3.1 O processo de selecção, segundo o Decreto-Lei 64/2006 
 
Segundo o preâmbulo do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março (MCES, 2006) pretende-se “a 
promoção de igualdade de oportunidades no acesso a este grau de ensino, atraindo novos 
públicos, numa lógica de aprendizagem ao longo de toda a vida. (...) [segundo] regras que 
facilitem e flexibilizem o ingresso e o acesso ao ensino superior, nomeadamente a estudantes 
que reúnam condições habilitacionais específicas, (...) indivíduos que, não estando habilitados 
com um curso secundário ou equivalente, façam prova, especialmente adequada, de capacidade 
para a sua frequência.” Por outro lado, pretende-se garantir, nesse processo, a seriação dos 
resultados, dado que (Cap. IV, Artº 11) “aos candidatos aprovados é atribuída, pelo júri, uma 
classificação final expressa no intervalo 10-20 da escala numérica inteira de 0 a 20”. 
 
Conforme se depreende, de um ponto de vista nacional, são duplos os objectivos do processo 
de selecção: 
 

o Garantir maior flexibilidade no acesso ao Ensino Superior; 
o Garantir a explicitação de critérios e a comparabilidade de resultados da selecção. 

 

1.3.2 A aplicação do Decreto-Lei 64/2006 na UML 
 
Na UML, o processo de selecção e de integração dos candidatos com mais de 23 anos foi, desde 
o início, concebido pela autora e aplicado sob sua supervisão. 
 
Todas as provas foram normalizadas, conforme se descreverá, sendo tais normas previamente 
explicadas a todos os intervenientes (docentes do júri, funcionários de atendimento e 
candidatos)7. 
 
Na concepção de tal processo explicitou-se, desde o início, um terceiro objectivo a atingir: por via 
da normalização e da correcta aplicação das normas depende, não apenas o grau de 
transparência e adequação do processo de selecção, mas também, a capacidade de melhor 
adequação dos modelos formativos aos perfis de candidatos seleccionados, na medida 
em que a informação recolhida permita caracterizar tais perfis.  
 
Com efeito, ao aceitar um candidato para entrar num dos Cursos de Licenciatura da 
Universidade Moderna de Lisboa, por esta via de acesso, a UML está implicitamente a afirmar 

                                            
7 VENTURA, T. (2007) 
 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 
 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 23 / 153 
 

que ele tem capacidade para ingresso no ensino superior, nesta universidade e naquele curso, 
isto é, que será capaz de aprender o que será exigido no contexto académico que a 
Universidade lhe vai proporcionar. Ora, nestas circunstâncias, o compromisso assumido passa - 
na medida em que a exigência de competências à saída é a mesma para todos os alunos - pela 
modificação do contexto tradicional de ensino/aprendizagem e sua adequação aos novos perfis.  
 
Não tendo sido recolhida de forma sistemática (e registada) informação suficiente para 
caracterização global dos perfis dos alunos (e sendo objecto da 2ª fase deste trabalho a 
concepção e teste de instrumentos adequados de recolha complementar e de registo), é, no 
entanto, de relevar o facto de 100% dos alunos serem trabalhadores-estudantes, com as 
decorrentes limitações de tempo disponível para os estudos e com responsabilidades familiares 
e profissionais diversas, que condicionam fortemente o seu desempenho segundo metodologias 
de leccionação tradicionais. 
 
Questões como “o apoio à família” e “a resposta a picos de trabalho inadiável” são muito 
frequentemente causas de falta às aulas ou de menor rendimento académico pontual, podendo 
também, em alguns casos, dificultar o trabalho em grupo. Noutros casos é precisamente a 
estratégia de grupo que permite superar as condicionantes referidas. 
 
Haverá ainda potenciais condicionantes decorrentes não de lacunas nas competências actuais 
mas de bloqueios e enviezamentos no processo actual de mobilização e aplicação das 
competências.  
 
É o caso da resolução de problemas matematizáveis, que está na base da aprendizagem em 
grande número de disciplinas no âmbito das licenciaturas leccionadas na UML e que pode 
portanto ser considerada como uma capacidade transversal, tais como as capacidades de leitura 
e escrita: é frequente a existência de bloqueios e enviezamentos no processo de mobilização de 
competências de resolução deste tipo de problemas na população portuguesa adulta e, em 
particular, nos nossos candidatos ao ensino superior por via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de 
Março.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
 

2.1. As metodologias de auto-avaliação de processos pedagógicos 
 

2.1.1. 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”8, decorre a natural admissão do papel 
fulcral dos processos de auto-avaliação na melhoria contínua da gestão das instituições.  
 
E da inserção das universidades portuguesas no Espaço Europeu de Educação Superior, com 
as suas crescentes exigências de comparabilidade com padrões internacionais de qualidade, 
decorre a indispensabilidade de adopção de um modelo de auto-avaliação coerente com os 
modelos adoptados nesse mesmo espaço. 
 
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 

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. 

                                            
8 Foro por la Excelência, Abril, 2003, Qualitat Actual pp1  
http://www.efqm.org/ 
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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? 

Liderança 

Pessoas 

Políticas e 
Estratégia 

Alianças e 
Recursos 

Processos 

Resultados 
nas Pessoas

Resultados 
nos Clientes

Resultados 
na Sociedade 

Resultados 
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Agentes facilitadores Resultados 

Inovação e Aprendizagem 

Figura 2.1. O Modelo Europeu de Gestão da Qualidade  
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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? 

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? 
 
Para a aplicação eficaz deste modelo, é indispensável a criação de uma Comissão de Auto-
avaliação – constituída para o efeito -  à qual cabe realizar um conjunto de tarefas de recolha e 
tratamento de dados, de redacção do relatório de auto-avaliação e, também, de dinamização da 
participação da comunidade educativa no processo de auto-avaliação. 
 
É no entanto de ter em conta que a amplitude e complexidade das mudanças externas e do 
quadro de referência europeu para a implementação do Processo de Bolonha, conjugada com a 
obsolescência acelerada das tecnologias de informação de suporte à gestão implica, em muitos 
casos, que a implementação da gestão da qualidade não baste e seja, de facto, necessária uma 
reformulação global da arquitectura e estilo de gestão da organização, orientando-a para os 
processos.   
 
 
2.1.2. A Gestão por Processos de Negócio e o Método LEARN 
 
A Gestão por Processos de Negócio, BPM (Business Process Management), é apresentada, por 
vários autores, como uma abordagem integradora de várias metodologias cujo objectivo claro é 
garantir alinhamento estratégico de todos os processos da organização. 
 
Com efeito, e conforme refere Jorge Coelho9 “na década de 90, o BPR (Business Process Re-
engineering) foi lançado por Michael Hammer (HAMMER, 1993) como a evolução necessária 
para conseguir resultados mais eficazes na melhoria das organizações, tendo até aí o Total 
Quality Management (GOETSCH, 2002) adquirido uma notoriedade relevante. 
 
A partir dessa altura emergiram várias teorias de gestão que criaram as bases do BPM de hoje. 
Estamos a referirmo-nos ao Balanced Scorecard de Kaplan e Norton (KAPLAN, 1996), à 

                                            
9 COELHO, J.S. (2006) 
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Learning Organization de Senge (Senge, 1990), à Enterprise Architecture de Zackman (1987) e 
a muitas outras.” 
 
O Método Learn10 – desenvolvido por Jorge S. Coelho – segundo o seu autor “um dos métodos 
que auxilia a implementação de abordagens BPM centradas em arquitecturas de processos”, 
adopta “uma abordagem estratégica e integrada às organizações, proporcionando as condições 
para uma eficaz implementação da estratégia e garantindo um adequado alinhamento 
estratégico dos sistemas de informação. O método introduz alguns novos conceitos como 
Terapia Organizacional e Objectos de Negócio numa perspectiva de BPM.  
 
O objectivo não é melhorar os processos em si mesmos com a ajuda ou não dos sistemas de 
informação. O método pretende implementar um novo modelo de gestão que assegure um 
melhor desempenho numa perspectiva de learning organization. Os sistemas de informação 
devem contribuir de forma continuada para o sucesso das organizações, pelo que a abordagem 
aos sistemas de informação de uma organização não pode ser um somatório de projectos, mas 
uma prática contínua no tempo.” (COELHO, 2006) 
 
Deste método relevam-se quatro dos eixos diferenciadores: 
 

o Focalização na estratégia e na organização como um todo (cada novo projecto deve ter 
um conjunto de objectivos que contribuam para a prossecução da estratégia da 
organização, mas, para que essa convergência seja assegurada, é necessário verificar a 
articulação desses objectivos com os processos sobre os quais incidem e avaliar se 
esses processos trarão consequências benéficas, novas, acrescentando valor, que incide 
no cumprimento da estratégia…)  

o Adopção de uma abordagem de terapia organizacional (o mais forte bloqueio à 
implementação da estratégia de uma organização passa pelas pessoas e pela sua 
incompreensão ou resistência à mudança. “O método desenvolve uma visão única da 
organização por todos os colaboradores, para garantir uma comunicação mais eficaz e 
um processo de decisão convergente. Esta visão única resulta do exercício de concepção 
da arquitectura de processos com base em sessões interactivas, onde se reflecte 
conjuntamente a estratégia da empresa. O resultado principal destas sessões não é a 
arquitectura de processos em si, mas o consenso gerado sobre uma única visão da 
organização e da estratégia” (COELHO, 2006) 

o Gestão de conhecimento (o conhecimento tácito é transferido nas sessões colaborativas 
e o conhecimento explícito é registado no repositório gerado e actualizado, em tempo 
real, nessas sessões, ficando disponível para toda a organização)  

o Modelação da arquitectura empresarial centrada nos processos de forma sistémica e 
orientada a objectos. 

 
 

                                            
10 COELHO, J.S. (2005) 
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Do Método Learn, com o qual, por iniciativa e sob proposta da autora, foi abordada, em 2004/05, 
a clarificação da estratégia da Universidade Moderna de Lisboa, adopta-se neste trabalho o 
conceito de “objecto de negócio” para definir processos. Assim, considera-se que um processo 
é uma capacidade da organização para responder a estímulos internos e externos, que 
está associada ao ciclo de vida de um objecto de negócio.  
 
Um objecto de negócio é uma entidade que guarda a informação necessária para responder a 
um estímulo, recebendo o seu nome. Ou seja, no caso da apresentação de um candidato para 
se inscrever nas provas de capacidade de acesso ao ensino superior para maiores de 23 anos, 
quando a secretaria recebe a inscrição, recebe um estímulo cuja designação será “Inscrição nas 
provas de capacidade para maiores de 23 anos”. Inicia-se então um processo designado 
“Inscrição de candidato” que constitui a capacidade da universidade para responder àquele 
estímulo. Toda a informação gerada para responder ao estímulo será guardada num objecto de 
negócio designado por “Candidatura de cliente”. 
 
O processo fica definido em termos do objecto de negócio, sendo o seu início e fim 
estabelecidos em função do estado inicial e final do objecto. Os estados intermédios definem as 
actividades. Estas mais não são que conjuntos de tarefas que monitorizam pontos de controlo do 
processo - representados pelos estados do objecto - e as responsabilidades, atribuídas às 
pessoas, ficam claramente articuladas com estados de objectos. 
 
A comunicação entre processos é assegurada com base nos objectos e mudanças de estado 
associadas, conferindo o carácter transaccional – sistémico – a esta abordagem. 
 
De acordo com o Método Learn, consideram-se “Objectivos” como orientações a seguir, por 
exemplo “garantir o crescimento significativo do número de alunos”, “Indicadores” como sendo 
as variáveis (complexas) que permitem medir e monitorar os Objectivos, por exemplo “Proporção 
de alunos cujo acesso se fez pela via do Decreto-Lei 64/2006” e “Metas” como sendo os valores 
a atingir pelos Indicadores num dado período, por exemplo “300 alunos inscritos no 1º ano”.  
 
Numa instituição organizada por Projectos e com a gestão orientada a Processos a avaliação e 
consequente melhoria contínua passam integralmente pela avaliação dos processos.  
 
 
2.1.3. 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. 
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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. Mas será, indiscutivelmente, assim? 
 
Martin Cloonan (2004) afirma que a discussão sobre a flexibilidade na Educação Superior se 
aproxima dos debates que acompanharam o desenvolvimento da flexibilidade no mercado de 
trabalho, nos anos 80. 
 
E cita, a propósito, Morgan-Klein e Gray (2000: 47) segundo os quais o termo flexibilidade é 
usado como meio para justificar certo tipo de mudanças, enfatizando a oportunidade e 
inevitabilidade dessas mudanças e Edwards e Nicol (2000: 131) que sugerem que o impacto da 
flexibilidade na Educação Superior é duplo, na medida em que, tendo esta de servir uma 
economia flexível tem de ser, ela própria, também mais flexível.  
 
Por outro lado, invoca Schuller et al.(1999: 86–87), dizendo que há uma diferença significativa 
entre as políticas seguidas na Educação Superior e nos níveis abaixo, na medida em que 
naquela se segue uma política de integração flexível (estendendo a oferta existente a novos 
públicos), enquanto nos níveis abaixo se segue uma política de diferenciação flexível envolvendo 
uma maior reorientação da oferta para responder à procura por novos públicos. Pelo que 
defendem que a Educação Superior se comporta como mais inflexível. 
 
Conclui que, embora com um leque de variabilidade grande no que se refere aos conceitos e 
práticas flexíveis admitidas, é consensual a afirmação de que a igualdade e equidade no acesso 
é mais eficazmente garantida por curricula e organizações flexíveis mas que, quando se 
discutem leis, regulamentos ou políticas para a Educação Superior, no Reino Unido, o modelo 
em que se pensa, e que suporta as propostas e decisões, é o do aluno em full time, recém 
chegado do ensino secundário. É este tipo de aluno que constitui o core business das 
universidades, ficando outros tipos de alunos na periferia.  
 
E acrescenta que, embora para muitas instituições de Educação Superior a flexibilidade tenha 
sido admitida por imperativos de sobrevivência económica, não o sendo por razões 
pedagógicas, esta situação pode tornar-se grave para o futuro da sociedade britânica pois 
inevitavelmente se colocará a questão sobre quem ganha realmente com a flexibilidade (?) e, 
quem perde, neste processo (?). 
 
Aliás afirma que, tal como se pode dizer que existe grande variabilidade de conceitos e práticas 
de flexibilidade na Educação Superior também existe grande variabilidade de práticas de 
inflexibilidade e boas razões para as defender. E propõe como mais saudável uma atitude 
ambivalente, que pondere os benefícios e riscos da flexibilidade sem a considerar panaceia para 
todos os males da Educação Superior. 
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Ou seja, avaliar a flexibilidade da resposta a novos públicos pode ser imperativo, tanto 
mais quanto é importante determinar se uma maior ou menor flexibilidade servirão mais 
adequadamente os requisitos de qualidade total. 
 
Já Schellekens e Van Merrienboer (2003) admitem que “as abordagens que se propõem 
aumentar a flexibilidade na educação mostraram, segundo Johnston (1999), ser estratégias 
eficazes para o alargamento do acesso, para a promoção de maior igualdade de oportunidades 
e para a remoção de barreiras entre aprendizagem, trabalho e lazer.” E consideram, assim, que 
a avaliação da flexibilidade se torna fulcral para qualquer organização ou país que pretenda 
atingir estes objectivos. Aliás afirmam que a flexibilidade é assumida como desideratum na 
Dinamarca e propõem e aplicam uma abordagem construtivista do constructo flexibilidade para 
avaliação da mesma, num estudo sobre os programas de Business Administration nas Escolas 
de Educação Superior. 
 
 

Flexibilidade subjectiva 
Flexibilidade Operational (objectiva) Flexibilidade Conditional (objectiva) 

Curriculo Actividades Facilidades Ambiente 
Tempo Lectivo Orientação das 

Disciplinas 
Instalações Nº de alunos 

Plano de Estudo Interacção professor-
aluno 

Salas de estudo Nº de professores 

Cargas horárias Aulas Bibliotecas  Programas de 
Cooperação 

Unidade de estudo Actividades colaborativas Materiais de estudo Cooperação 
Externa 

Processos de apoio Disponibilidade de salas Software  Actividades extra-
escolares 

Grupo-alvo Horários E-learning Serviços 
Externos 

Diferenciação Programática Acessos e Transportes Acesso à Internet Objectivos 
Candidatura e Selecção Alojamento Salas de 

computadores e TICs 
Conceitos 

Equivalências Períodos de estudo   
Agrupamentos e Transferências. 
Adaptações nos programas e opções. 
Início e fim de um programa. 
Modos de Participação. 
Duração média de uma licenciatura. 
Trabalhadores-estudantes. 

   

   
Quadro 2.1. Flexibilidade: constructos e tópicos 

Para cada programa constroem indicadores que medem a flexibilidade operacional e condicional 
(10 perguntas por tema – cada resposta que contribui positivamente para a flexibilidade adiciona 
1). O nível de flexibilidade operacional é a média dos níveis observados em Curriculum e 
Actividades; o nível de flexibilidade condicional é a média dos níveis observados em Facilidades 
e Ambiente. A diferença entre estes dois níveis (flexibilidade condicional menos flexibilidade 
operacional) mede o grau de discrepância. 
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Os resultados deste estudo mostram, segundo os autores, que os programas analisados estão 
organizados de forma bastante rígida, o que, de facto restringe a flexibilidade. E defendem que é 
necessária uma abordagem conjugando a investigação operacional e a tecnologia educativa 
para uma mais equilibrada e eficaz alocação de pessoal e meios aos processos educativos, 
garantindo maior flexibilidade em simultâneo com a manutenção de alto nível de eficácia e 
eficiência.   
 
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 
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, 
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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.  
   

 

2.2. As metodologias de avaliação dos níveis de literacia 
 
2.2.1. Avaliação da literacia na leitura e escrita  
 
Segundo Schaub (2001)11 uma capacidade é determinada pela sua operação sobre o 
conteúdo, “como, por exemplo, a capacidade da escrita, da leitura ou do cálculo. 
Exercitando-as consegue-se uma mecanização ou automatização destas habilidades de tal 
modo que as podemos executar sem que nelas intervenha a consciência. As habilidades 
evitam que seja necessária uma concentração total e constante na execução correcta de 
actividades rotineiras, e uma reflexão sobre a sua adequada realização.”   

   
Segundo Martí (2003) “uma habilidade define-se pela eficácia, que determina uma execução 
rápida, exacta e de acordo com um princípio de economia do acto em questão, pela 
flexibilidade, que permite ao sujeito desenvolver esta habilidade em circunstâncias muito 
diferentes e pela antecipação, de que está dotada, como mecanismo que prevê situações 
futuras em que poderá usá-la”.  
 
No estudo PISA 2000 (Programme for International Student Assessement) a literacia da 
leitura foi definida como “a capacidade de cada indivíduo compreender, usar textos escritos e 
reflectir sobre eles, de modo a atingir os seus objectivos, a desenvolver os seus próprios 
conhecimentos e potencialidades e a participar activamente na sociedade (OECD, 2001)”12. 
 
A avaliação do nível de literacia escrita, no PISA 2000, foi realizada com base em questões 
colocadas sobre uma variedade de textos escritos (textos contínuos, em prosa, de vários tipos: 

                                            
11 SCHAUB, H. y ZENKE, K. (2001)  
12 ME (2001-1)  
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narrativos, expositivos e argumentativos). O PISA incluiu também listas, formulários, gráficos e 
diagramas, criando variações quanto ao uso previsto dos textos (privado, público, ocupacional 
ou educacional) 
 
“Os estudantes foram avaliados quanto à capacidade para extrair e recuperar determinada 
informação, para interpretar aquilo que liam e para reflectir sobre e/ou avaliar o conteúdo e 
formato do texto, com base nos seus conhecimentos. A cada um destes aspectos da literacia de 
leitura corresponde uma classificação baseada na dificuldade das tarefas que conseguiram 
realizar com sucesso. Uma classificação global resume um desempenho global na leitura. 
 
Foi atribuído a cada aluno um de cinco níveis, com base na classificação obtida, sendo que o 
nível 5 corresponde ao mais alto. O nível atingido por cada aluno é indicativo do tipo de tarefas 
mais difíceis que esse aluno é capaz de realizar com sucesso.”13 
 
O nível 5 na escala global de literacia de leitura (acima de 625 pontos) foi atribuído aos 
estudantes capazes de realizar com sucesso tarefas sofisticadas, que envolvem processos tais 
como a gestão da informação, a compreensão em detalhe desses textos e a inferência sobre 
qual a informação relevante para a tarefa, a avaliação crítica e a construção de hipóteses, o 
funcionamento com conhecimento especializado, a adaptação de conceitos que podem ser 
contrários às expectativas. 
 
O nível 4 na escala global de literacia de leitura (entre 553 e 625 pontos) foi atribuído aos 
estudantes capazes de realizar tarefas difíceis de leitura que envolvem processos tais como a 
localização de informação implícita, a construção de significado a partir de subtilezas de 
linguagem e a avaliação crítica de um texto. 
 
O nível de proficiência 3 na escala global de literacia de leitura (entre 481 e 552 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar tarefas com complexidade moderada, envolvendo a 
localização de múltiplos segmentos de informação, o estabelecimento de relações entre as 
diferentes partes de um texto e o seu relacionamento com o conhecimento familiar e quotidiano. 
 
O nível de proficiência 2 na escala global de literacia de leitura (entre 408 e 480 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar tarefas básicas de leitura que envolvem a 
localização simples de informação, inferências de vários tipos, mas de nível baixo, a 
compreensão do significado de uma parte bem definida do texto e o uso de informação exterior 
ao texto para a sua compreensão. 
 
O nível de proficiência 1 na escala global de literacia de leitura (entre 335 e 407 pontos) foi 
atribuído aos estudantes capazes de realizar apenas as tarefas de leitura menos complexas 
desenvolvidas para o PISA, implicando a localização de uma única peça de informação, a 
identificação do tema principal de um texto, ou a simples conexão com o conhecimento do 
quotidiano. 

                                            
13 ME (2001-1)  
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Foi atribuído nível de proficiência inferior ao nível 1 na escala global de literacia de leitura aos 
estudantes que apenas são capazes de realizar as tarefas mais básicas que o PISA propunha. 
“Isto não significa a ausência de competências de literacia. A maior parte dos alunos nesta 
situação poderá saber ler num sentido técnico, e 54% são capazes de realizar com sucesso pelo 
menos 10% das tarefas de leitura propostas. Estes estudantes têm sérias dificuldades em usar a 
leitura como um instrumento efectivo para o avanço e a extensão dos seus conhecimentos e 
competências em outras áreas. São alunos que poderão estar em risco não só na sua transição 
inicial da educação para o trabalho, mas também na possibilidade de virem a usufruir de outras 
aprendizagens ao longo da vida (OECD, 2001).”14 
 
 
2.2.2. Avaliação da literacia na resolução de problemas  
 
No PISA 2003 (GAVE, 2004), assume-se que “a resolução de problemas é a capacidade de um 
indivíduo usar processos cognitivos para confrontar e resolver situações reais e 
interdisciplinares, nas quais o caminho para a solução não é imediatamente óbvio, em que os 
domínios de literacia ou áreas curriculares passíveis de aplicação não se inserem num único 
domínio”. 
 
Como tal, a avaliação de competências para resolução de problemas é feita considerando as 
seguintes componentes: 
 

o Tipologia dos problemas - tomada de decisão, análise e concepção de sistemas e 
despiste de problemas.  

o Contexto dos problemas: esta componente implicará o posicionamento de problemas, 
relativamente à experiência real dos estudantes.  

o Disciplinas envolvidas: abrangem-se várias disciplinas - Matemática, Estudos Sociais e   
Tecnologia…, complementando a avaliação da literacia em matemática. 

o Processos de resolução de problemas: é o estudante capaz de identificar um problema e 
de encaminhar a sua resolução? Como conduz este processo? 

o Competências de raciocínio: são avaliadas competências de raciocínio analítico, de 
raciocínio quantitativo, de raciocínio analógico e de raciocínio combinatório, enquanto 
nucleares para a resolução de problemas. 
 

 
Nomeadamente medem-se as capacidades de: 
 

o Compreensão do problema - Inclui o modo como os estudantes compreendem um texto, 
um diagrama, uma fórmula ou uma tabela e retiram inferências dos mesmos; como 
relacionam informação de várias fontes; como demonstram compreensão de conceitos 

                                            
14 ME (2001 -1)  
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relevantes; como usam a informação do conhecimento que já possuíam anteriormente 
para compreenderem a informação dada. 

o Caracterização do problema -  Inclui a maneira como os estudantes identificam as 
variáveis do problema e as suas inter-relações; como decidem quais as variáveis 
relevantes e quais as irrelevantes; como constroem hipóteses; como reconstituem, 
organizam, consideram e avaliam criticamente a informação contextual. 

o Representação do problema. Inclui o modo como os estudantes constroem 
representações tabulares, gráficas, simbólicas ou verbais ou como aplicam uma 
representação externa previamente fornecida à solução do problema; como alternam 
entre formatos representativos. 

o Resolução do problema. Inclui tomarem uma decisão (no caso de tomada de decisão), 
analisarem um sistema ou conceberem um sistema de acordo com determinados 
objectivos (no caso de análise e concepção de sistemas) ou fazerem o despiste e 
proporem uma solução (no caso de despiste de problemas). 

o Reflexão sobre a solução. Inclui o modo como os estudantes analisam as suas soluções 
e procuram informação adicional ou uma clarificação da mesma; como avaliam as suas 
soluções de diferentes perspectivas, numa tentativa de reestruturarem as solução e de as 
tornarem mais aceitáveis ao nível social ou técnico; como justificam as soluções que 
apresentam. 

o Comunicação da solução do problema. Inclui o modo como os estudantes seleccionam 
os meios e as representações adequadas à expressão e à comunicação das suas 
soluções a uma audiência externa. 

 
 
Para esta avaliação, no PISA 2003, as quatro áreas de conteúdo estabelecidas foram as 
seguintes: 
 

o Espaço e forma tem a ver com os fenómenos e as relações espaciais e geométricas, em 
geral presentes na disciplina de geometria. 

o Mudança e relações envolve manifestações matemáticas de mudança bem como de 
relações e dependências funcionais entre variáveis, muito relacionada com a álgebra.  

o Quantidade envolve fenómenos numéricos, tais como relações e padrões quantitativos, 
em geral abordados na aritmética. 

o Incerteza abrange os fenómenos e as relações probabilísticos e estatísticos, que têm 
cada vez mais importância na sociedade da informação e que são tema de estudo de 
probabilidades e estatística. 

 
Estabeleceram-se escalas e níveis de desempenho para cada uma destas áreas de conteúdo, 
construídos de forma que, no conjunto dos países da OCDE, a média fosse de 500 pontos, e 
cerca de dois terços dos alunos tivessem entre 400 e 600 pontos. Nas escalas de literacia 
matemática, a pontuação foi agrupada em seis níveis de proficiência que representam conjuntos 
de tarefas de dificuldade crescente, em que o nível 1 é o mais baixo, e o nível 6 o mais elevado. 
Os alunos que tiveram menos de 358 pontos na escala foram classificados como estando 
“abaixo do nível 1”. Estes alunos, que representam 11 por cento do total dos estudantes dos 
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países da OCDE, não foram capazes de utilizar as capacidades matemáticas requeridas pelas 
tarefas mais simples do estudo PISA. 
 
A proficiência em cada um destes níveis é descrita, mutatis mutandis, de forma equivalente à 
descrita para as competências em resolução de problemas. 
 
 
2.2.3. Avaliação da literacia mediatizada  
 
Mas quando se trata de avaliar a literacia da comunicação oral e escrita – no contexto da 
avaliação da capacidade de acesso ao Ensino Superior - teremos que estender a definição 
do PISA 2000: como a capacidade de cada indivíduo compreender e usar intervenções orais ou 
textos escritos e reflectir sobre eles, de modo a atingir os seus objectivos, a desenvolver os seus 
próprios conhecimentos e potencialidades e a participar activamente na sociedade. 
 
E, neste caso, dado serem hoje as intervenções orais e escritas frequentemente mediatizadas – 
com recurso mais ou menos forte aos elementos visuais e gráficos – há que ter em conta os 
vectores de avaliação da literacia visual e, de forma mais geral, da literacia mediática, como 
defende Damásio (2000). 
  
De facto, segundo este autor, a literacia visual pode ser descrita como "a capacidade de 
reconhecer, compreender e exprimir correctamente um argumento em qualquer medium de 
expressão visual". E é composta por três tipos distintos de elementos, ou patamares de 
evolução: 
 

o um primeiro nível (a) – do conhecimento - que se refere à capacidade subjectiva de 
reconhecer a informação e de utilizar a massa de informação disponível para aumentar o 
conhecimentos próprio; 

o um segundo nível (b) – do ambiente - que se refere ao ambiente cultural onde se realiza 
a mediatização e a compreensão da informação. 

o um terceiro nível (c) – da tecnologia - que se refere à constituição e aquisição por parte 
do sujeito de mecanismos de expressão tecnológica, mecanismos esses dependentes 
das condicionantes dos dois pontos anteriores. 

 
No que se refere ao primeiro nível, relembra o autor que “o conhecimento fixado na informação 
mediatizada não é necessariamente veiculado pela informação imagética, e pode, pelo contrário, 
ser veiculado através de outras fontes de informação incluídas ou associadas à imagem” sendo 
por isso muito superior ao estrito conteúdo imagético”.15 
 
Por outro lado, se é certo que “a partilha desta informação visual implica sempre a transmissão e 
a partilha de conhecimento (...) a comunicação de informação visual implica ainda, e num 

                                            
15 DAMÀSIO (2000) 
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momento que é anterior à partilha ou recepção efectiva dos conteúdos informativos, um estádio 
de acordo subjectivo ou intersubjectivo sobre a natureza e o valor a atribuir a um dado conteúdo 
informativo.”16 
 
Mas, quando se usam plataformas digitais, adicionam-se problemas específicos, decorrentes da 
natureza da mediatização, nomeadamente porque:  
 

o qualquer intervenção que seja realizada pelo sujeito sobre o conteúdo informativo 
(recolher, seleccionar, fragmentar, alterar, difundir,...) está sempre dependente das 
condições que esse meio proporciona, independentemente da avaliação subjectiva da 
credibilidade a atribuir ao conteúdo informativo, 

o o processo de verificação de razoabilidade da totalidade da informação veículada tem de 
ter em conta a detecção de possíveis sinais de manipulação, que poderá transformar o 
seu valor. 

 
Ora a literacia mediática deve incluir a capacidade de realizar aquele tipo de intervenção e este 
escrutínio.  
 
A intervenção subjectiva inclui, aqui, a compreensão do conhecimento contido no objecto de 
comunicação e a descodificação e transformação do seu conteúdo - para uso do próprio sujeito 
ou para disseminação que dele faça posteriormente - o que pressupõe uma capacidade de 
expressão tecnológica. Isto é, a literacia mediática permite ao sujeito aumentar o conhecimento, 
transformando-o, mas permite também participar, como nova fonte ou emissor, no processo de 
comunicação, disseminando nova mensagem. 
 
Assim, ao equacionar propostas para avaliação da literacia da comunicação oral e escrita há que 
identificar se é importante ou não (e até que ponto) adicionar uma avaliação da literacia 
mediática, sendo que hoje, em ambiente universitário, raramente se prescinde da mediatização 
da comunicação. 
 

2.3. O reconhecimento das aprendizagens experienciais e a educação 
de adultos 
 
O reconhecimento das aprendizagens experienciais começa a ser visto, cada vez mais, como 
campo de investigação no domínio educativo, tanto mais quanto se confronta com as fortes 
pressões decorrentes da criação do espaço europeu de ensino superior e dos desafios da 
competitividade. 
 
Pires, A. (2005) reconhece que “é no contexto da Sociedade do Conhecimento e da 
Educação/Formação ao longo da Vida que têm vindo a ser valorizadas, tanto do ponto de vista 

                                            
16 DAMÀSIO (2000) 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 
 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 38 / 153 
 

político, como económico e educativo as práticas de reconhecimento das aprendizagens 
experienciais dos adultos. Estas práticas constituem-se como um eixo central na configuração de 
um novo paradigma educativo, que se constrói na interdependência das diferentes esferas da 
vida social, e através da redistribuição dos papéis e das responsabilidades dos actores 
envolvidos.” 
 
Esta autora, cuja investigação se centrou na comparação de práticas e dispositivos de 
reconhecimento e de validação das aprendizagens experienciais, em diversos países – quer no 
âmbito educativo quer da formação profissional - defende que este reconhecimento pode 
constituir-se como motor de novas dinâmicas formativas, contribuindo para o fortalecimento da 
auto-estima e da auto-imagem do formando, para o desenvolvimento de projectos pessoais e 
sociais consonantes e abrindo a porta a novos e promissores percursos formativos, com impacto 
educativo, social, profissional e pessoal significativo.       
 
No entanto refere também que estes processos “são ainda terreno de tensões, de 
conflitualidades e de paradoxos, evidenciando a necessidade de continuar a aprofundar e 
reflectir sobre as questões complexas que levantam”.      
 
E acrescenta que se torna “necessário desenvolver um pensamento globalizante, integrativo, 
sistémico, transdisciplinar, que permita ultrapassar os limites de uma visão positivista e redutora, 
sobre os fenómenos educativos e sociais”. 
 
Pelo que “o reconhecimento das aprendizagens experienciais deve, nesta perspectiva, ser 
compreendido simultaneamente como um fenómeno global – emergente no contexto da 
globalização, da Sociedade do Conhecimento e da Educação/Formação ao longo da Vida, das 
lógicas e das políticas educativas europeias, etc. – e local – articulado com os contextos 
nacionais, regionais e institucionais específicos onde se desenvolve.” 
 
E acrescenta: “deve ser compreendido a partir das relações que se estabelecem, dos resultados 
que se alcançam e do sentido que possui para os seus intervenientes, sociais e institucionais, 
enriquecendo o diálogo entre os diversos níveis de actores.”  
 
E desenvolve: “do ponto de vista da investigação educativa, a problemática do reconhecimento 
das aprendizagens experienciais, situada no cruzamento e na interface do sistema educativo e 
do mundo do trabalho, exige a adopção de quadros referenciais construídos a partir do diálogo e 
confronto interdisciplinar. A investigação educativa, ao centrar-se em torno de problemas 
complexos, recorre aos contributos de pesquisas desenvolvidas em distintos campos científicos, 
procurando construir novas perspectivas, mais integrativas, de natureza transdisciplinar.”  
 
Reconhece-se que, cada vez mais, os percursos profissionais e formativos dos adultos estão 
imbricados, e que, conforme diz Feurtrie (2002) se impõe “que a formação contínua não seja 
encarada como uma ferramenta correctiva ou adaptativa mas antes como uma componente 
integrante da construção, em contínuo, da competência e da identidade social e profissional.”. 
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E por isso se torna imprescindível que as três vertentes – o sistema educativo, o sistema de 
formação profissional e as organizações económicas e sociais – se articulem no reconhecimento 
das aprendizagens experienciais e que, em cada um deles, seja dada a adequada sequência a 
tal reconhecimento.  
 
Pelo que, às universidades, no processo de candidatura e admissão de adultos pela via do 
Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março se requer não apenas o reconhecimento e valorização das 
aprendizagens experienciais mas também a tomada de medidas administrativas e pedagógicas 
que garantam a integração de tais aprendizagens como componentes efectivas da construção 
de competências subsequente, nos percursos pedagógicos escolhidos. 
 
Como diz Pires, A. (2005) “De um ponto de vista pedagógico, as abordagens da 
experiencialidade implicam o desenvolvimento de estratégias educativas coerentes e articuladas, 
em que o núcleo estruturador da formação seja constituído pelas experiências e não pelas 
carências (Correia, 1997). Assim, torna-se fundamental adoptar uma perspectiva educativa que 
fomente a interpenetração de domínios tradicionalmente separados, uma visão global e não 
dissociativa do processo formativo, que dê sentido às aprendizagens dos adultos, construídas 
em diferentes tempos e contextos.”  
 
Susan Mancuso (2001), tendo consciência de que cerca de metade da população estudantil no 
ensino superior é de adultos e que os curricula e práticas pedagógicas foram desenhados e 
projectados para jovens realizou um estudo de benchmarking entre instituições de ensino 
superior orientadas para públicos adultos. 
 
Partindo dos conhecimentos básicos sobre os modos de aprender melhor, dos adultos: 
 

o Aprendizagem activa (Brookfield, 1995); 
o Serviços flexíveis em termos de espaço e tempo (Chickering & Reisser, 1993) 
o Métodos múltiplos para inteligências múltiplas (Gardner,1983) 
o Estilos diversificados de aprendizagem (Kolb, 1984) 
o Curriculum construído em torno de experiência de vida e dos interesses pessoais 

(Merriam & Caffarella, 1999) 
o Apoio activo e encorajamento durante o período de aprendizagem (Naretto, 1995) 
o Apoio à integração na vida académica (Arbuckle & Gayle, 1996) 
o Tutorias à medida (Polson, 1994) 
o Orientação na carreira (Aslanian&Brickell, 1980) 

 
a autora conclui que algumas boas práticas se repetem nas 13 instituições de referência que 
identificou: 
 

1) As instituições têm claramente articulada a sua missão e essa missão influencia a sua 
prática – em particular consideram que têm um papel importante a desempenhar na 
Educação Superior de adultos.  
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2) As decisões são tomadas colaborativamente. Quando há um problema discute-se e 
decide-se, com flexibilidade e rapidez. A informalidade é grande. 

3) O curriculum é muito variado, a organização e o apoio são os mesmos. 
4) Através de cursos de preparação inicial é preparado o reconhecimento da experiência 

adquirida 
5) Estão disponíveis vários métodos de ensino/aprendizagem 
6) Dá-se ênfase à aprendizagem colaborativa com base na experiência do dia-a-dia do 

aluno 
7) O método de admissão não é competitivo: a instituição e o candidato são parceiros na 

decisão. 
8) A instituição encoraja os alunos adultos a planificarem o seu percurso e a tomarem 

decisões sobre ele. 
9) A instituição multiplica as formas de acesso aos serviços para facilidade do aluno 
10)  A instituição apresenta ao aluno um mix de ensino, serviços e administração com acesso 

fácil em permanência 
11)  A instituição tem adjuntos especializados no apoio financeiro diversificado e na 

facilitação de estágios e benefícios diversos 
12)  As tecnologias e o blended learning são usados para melhoria da aprendizagem  
13)  A instituição faz contínuos esforços para manter uma resposta a populações adultas que 

seja competitiva e de qualidade 
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3. O CONTEXTO INTERNO  
 

3.1. As práticas de auto-avaliação na Universidade Moderna de Lisboa 
 
A auto-avaliação dos Cursos de Primeiro Ciclo (Licenciaturas) é prática que tem sido encorajada 
pelos Ministérios que sucessivamente têm assumido a tutela do Ensino Superior em Portugal 
(actualmente o Ministério da Ciência e do Ensino Superior - MCES) e tem sido assumida, desde 
2003/04, pela Universidade Moderna de Lisboa, incidindo sobre duas ou três Licenciaturas 
sorteadas em cada ano.  
 
A autora exerce, desde Outubro de 2003, as funções de Responsável pelo “Observatório 
Estratégico de Avaliação e Prospecção” da UML, actualmente denominado Observatório 
Académico, tendo tido a seu cargo, desde essa data, entre outras, as actividades de recolha, 
tratamento e organização da informação relativa aos processos de auto-avaliação e avaliação 
externa da universidade e ao registo da adequação dos cursos ao processo de Bolonha. O 
Observatório Académico dá assim o suporte técnico permanente à Reitoria e à Comissão de 
Avaliação, presidida pelo Vice-Reitor e integrada pelos responsáveis dos Órgãos Académicos e 
Coordenadores das Licenciaturas em avaliação.   
 
O modelo de avaliação proposto pelo MCES (CNAVES, 2005) segue de perto o Modelo Europeu 
de Gestão da Qualidade. 
 
Foram realizadas várias avaliações externas à Universidade Moderna de Lisboa mas nunca foi, 
até hoje, realizada uma auto-avaliação global da instituição. No entanto, das diversas auto-
avaliações parcelares realizadas, evidenciaram-se várias lacunas organizativas, nomeadamente: 
 

o Necessidade de uma clarificação da estratégia da universidade e sua instituidora e de um 
efectivo alinhamento dos processos de negócio com essa mesma estratégia; 

o Necessidade de melhoria na eficiência da gestão de processos e de meios; 
o Necessidade de reformulação dos sistemas e tecnologias de informação interna e 

comunicação externa da universidade, de forma consequente e integrada, como suporte 
dos processos; 

o Necessidade de resolução de persistentes e graves dificuldades financeiras, por parte da 
entidade instituidora. 

 
Como pontos fortes citam-se: 
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o Um efectivo empenhamento e claro compromisso da Reitoria, dos Órgãos Académicos e 
dos Coordenadores com os valores da qualidade, seguido também pela generalidade dos 
membros do Corpo Docente e Funcionários; 

o Uma boa capacidade de trabalho e liderança colaborativa; 
o Um nível de desempenho pedagógico e de satisfação dos alunos classificado como bom 

ou muito bom; 
o Mudança de liderança e esforços prosseguidos pela actual Direcção da entidade 

instituidora para resolução dos problemas financeiros. 
 
 

3.2. As medidas tomadas 
 
Durante os anos de 2003 a 2006 muitas das medidas tomadas visaram a correcção de 
deficiências na gestão de processos e de meios.  
 
As tarefas desenvolvidas no Observatório Académico – em colaboração estreita com a Reitoria e 
com os Conselhos Científico e Pedagógico - centraram-se em torno de três projectos prioritários 
para a Universidade: 

 
o Contribuição para a tarefa de reformulação de um sistema articulado de informação / 

comunicação da Universidade, servindo simultaneamente as actividades de avaliação 
(auto-avaliação e avaliação externa) e as actividades de comunicação (site da 
Universidade); 

o Colaboração na preparação dos dossiers para avaliação das Licenciaturas e para registo 
da adequação a Bolonha de todos os cursos de licenciatura e de mestrado da 
Universidade;  

o Colaboração na preparação de regras de transição e equivalência entre planos de 
estudo. 

 
Foi proposta pela autora e iniciada uma colaboração com a Sisconsult, para aplicação do 
Método Learn na Universidade. Este método, com reconhecimento internacional significativo, 
“proporciona uma abordagem top down, sistémica e integrada, às arquitecturas dos processos 
da organização e permite a definição de objectivos e indicadores de médio e curto prazo para 
controlo do desempenho global e seu desdobramento pelos processos de negócio até ao nível 
de cada posto de trabalho. (…) Constrói-se assim um Balanced Scorecard orientado a 
processos, numa filosofia BPM (Business Process Management), integrado com as 
preocupações de Recursos Humanos, no que respeita a responsabilidades, competências, 
avaliação de desempenho e necessidades de formação, e em cumprimento dos referenciais da 
qualidade e excelência.”(COELHO, 2006). Este método fora já aplicado com sucesso em 
Universidades públicas portuguesas (Porto e Minho). 
 
Da aplicação do método obtêm-se em articulação coerente, nomeadamente:  
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o toda a arquitectura de processos; 
o os planos e programas das actividades, priorizados e quantificados; 
o a especificação de aplicações informáticas a adquirir ou desenvolver; 
o os manuais de qualidade para certificação.  

 
Infelizmente, por limitações financeiras, este projecto não foi continuado para além da 1ª fase – 
clarificação da estratégia e definição da matriz de objectivos e processos prioritários. 
 
Espera a autora, no entanto, que venha a ser retomado dada a necessidade imperativa de 
alinhamento estratégico dos processos de segundo nível, de quantificação dos objectivos e de 
apuramento dos seus resultados, avaliados face aos objectivos identificados e aprovados e dos 
instrumentos de controlo naturalmente alinhados também.  
 
Entretanto, na estratégia colaborativamente detalhada surgem, com máxima prioridade, quatro 
objectivos estruturantes:  
 

o A. Aumentar o nº de alunos (dimensão da UML) 
o B. Aumentar a rentabilidade da UML 
o D. Melhorar a competitividade da oferta de formação 
o H. Aumentar a notoriedade da Universidade 

  
Em paralelo com o Observatório Académico responsabilizou-se a autora também por dois novos 
Projectos, considerados prioritários, na medida em que contribuem fortemente para a realização 
daqueles objectivos prioritários: 
 

o O desenvolvimento do novo site da Universidade (objectivo H); 
o O processo de ingresso de novos alunos (candidatos com mais de 23 anos e sem 

habilitações académicas suficientes) pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, e 
sua integração na vida académica (objectivos A, B, D e, indirectamente, H). 

 

3.3. Questões em aberto 
  
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.  
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Como acima se disse, esta entrada significa, de facto, uma profunda mudança de perfil global da 
população estudantil, com entrada de 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. Terá também, necessariamente, consequências profundas ao 
nível dos modelos e métodos de formação que, na UML, o Observatório Académico – da 
responsabilidade da autora – deverá acompanhar e, sempre que possível, incentivar.  
   
Justificou-se assim, na Universidade Moderna de Lisboa, a consideração de 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.1. O Projecto 23+  
 
E, consequentemente, de aqui decorre a necessidade de uma reflexão aprofundada sobre todo o 
percurso, que envolve a criação de condições de monitorização do Projecto referido, de que se 
ocupará o presente trabalho.  
 
Parte-se pois, neste trabalho, do reconhecimento da importância do Projecto 23+ dada: 
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o A sua consonância com o objectivo - expresso no Acordo de Bolonha - de flexibilização 

do acesso ao Ensino Superior para novos públicos, nomeadamente adultos, activos, 
reconhecendo as suas experiências profissionais; 

o A sua consonância com a Lei de Bases do Sistema Educativo Português e a Lei nº 
49/2005, de 30 de Agosto, que alterou a Lei de Bases do Sistema Educativo e consagrou, 
nomeadamente, 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 e atribuindo aos 
estabelecimentos de ensino superior a responsabilidade pela sua selecção, criando 
condições para o reconhecimento da experiência profissional dos candidatos; 

o A sua consonância com a estratégia e forte contribuição para a realização dos quatro 
objectivos estruturantes prioritários da UML, onde este projecto se desenvolve.  

   
Baseia-se este trabalho, ao nível macro, no reconhecimento: 
 

o Da necessidade de garantir não apenas a flexibilização do acesso mas também da 
resposta global da universidade à diversidade de públicos (segundo Villar e Alegre 
(2004), citados em 2.1.3) sob pena de serem defraudadas as expectativas internas e 
externas criadas e os objectivos assumidos e acima referidos; 

o Da necessidade de aplicar uma metodologia de auto-avaliação consonante com o Modelo 
Europeu de Gestão da Qualidade (citado em 2.1.1) e com as práticas promovidas em 
Portugal pela CNAVES (Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior), aliás 
também consonantes com aquele modelo; 

o Da importância da adopção de um método de desenho de processos, ao nível do 
Projecto em causa, que permita uma clara articulação dos mesmos com os restantes 
processos da instituição e dos seus objectivos com os objectivos estruturantes, de curto e 
médio prazo da instituição – desenho que, consequentemente, facilite a avaliação do seu 
grau de formalização, dos resultados da sua aplicação e integração na estratégia e 
desempenho global da UML. Assim, do Método Learn (citado em 2.1.2) adoptou-se o 
conceito de processo como uma capacidade da organização para responder a estímulos 
internos e externos, que está associada ao ciclo de vida de um objecto de negócio.  

 
Mas, mais: sendo nova a necessidade e oportunidade de resposta das universidades 
portuguesas a estes novos públicos, a avaliação da flexibilidade de dois dos processos 
integrantes do Projecto 23+ - precisamente o Processo de Ingresso dos maiores de 23 anos e o 
Processo de Integração e Apoio ao Aluno - exigem uma mais fina atenção, quer na concepção 
quer na avaliação, dadas as características específicas envolvidas nas tarefas em apreciação. 
 
Assim, considera-se importante ter em conta o enquadramento teórico e as práticas de avaliação 
dos níveis de literacia (citados em 2.2) dado ser esta a tarefa central no Processo de Ingresso e 
igualmente atender ao enquadramento teórico e às práticas de educação de adultos e de 
reconhecimento das aprendizagens experienciais (citados em 2.3) para uma mais correcta 
concepção, aplicação e avaliação do processo de Integração e Apoio ao Aluno.  
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PARTE II 

4. PLANIFICAÇÃO DOS TRABALHOS DE INVESTIGAÇÃO  
 
 
4.1. Título  
 
Avaliação da Flexibilidade: um contributo para a Excelência Docente.  
 

4.2. Tema de investigação 
 
 
Metodologias de auto-avaliação colaborativa e contínua da flexibilidade educativa                       

4.3. Problema 
 
A diversificação de perfis de entrada nas universidades, gerada pela flexibilização do 
acesso à universidade para estudantes sem as habilitações académicas de acesso, cria 
fortes dificuldades à manutenção de uma resposta eficaz por parte daquelas. 
o Será significativo o impacto desta diversidade, no grau de sucesso académico global dos 

alunos no 1º ano? 
o Como responde a universidade à diversidade de perfis destes alunos? É significativo o 

grau de flexibilidade e eficácia dessa resposta?  
o Será possível desenvolver uma metodologia de avaliação colaborativa e contínua da 

flexibilidade educativa? 
o Terá tal metodologia aceitação ao nível da instituição? 

4.4. Hipóteses / objectivos 
 

1. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de entrada 
e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos entrados 
pela via regular de ensino.  
2. A universidade atende a esta diversidade através de uma resposta consistente e 
diferenciada. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm 
melhores resultados nas disciplinas onde formal ou informalmente foram assumidas 
metodologias de ensino / aprendizagem e de avaliação diversificadas. 
3. É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa e contínua 
da flexibilidade educativa. 
4. É significativo o grau de aceitação de tal metodologia ao nível da instituição. 
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4.5. Variáveis / temas 
 
A escolha de temas e variáveis para a investigação foi feita de forma a, em fase subsequente, 
poderem fazer-se comparações com os resultados do PISA 2000 e 2003, no que se refere a 
avaliações de competências transversais em leitura e escrita e em resolução de problemas. 
Algumas das variáveis – a vermelho no quadro - não foram tratadas nesta primeira fase, por 
insuficiências na recolha de valores (Ver a propósito, Cap. 5.4). 

Hipóteses  
Variáveis / 

Temas 
Itens Medição 

P1 – Características pessoais 
P2 – Condição perante o trabalho e o 
emprego 
P3 – Habilitações escolares e formação 
profissional 
P4 -  Situação familiar 
P5 – Hábitos e práticas culturais 
P6 – Disponibilidades e flexibilidade 
espacio-temporal 
E - Estilo de aprendizagem 

Questionários. 
 

H1 – Os alunos “23+” têm perfis de 
entrada e níveis de aquisições, no 
primeiro ano, significativamente 
diferentes dos alunos entrados pela 
via regular de ensino.  
 

P – Perfil 
pessoal, social 
e profissional 
do aluno 
 
E - Estilo de 
aprendizagem  
 
PA - Perfil de 
aptidões 
 
L- Nível de 
literacia 
 
A - Resultados 
de avaliação 
de aquisições 

PA1 – Factor V – Compreensão Verbal 
PA2 – Factor E – Concepção Espacial 
PA3 – Factor R – Raciocínio Lógico 
PA4 – Factor N – Cálculo Numérico 
PA5 – Factor F – Fluência Verbal  
Notas nas provas de selecção: 
L1 – Compreensão oral e escrita 
L2 – Expressão escrita 
L3 -  Resolução de problemas 

Teste PMA. 
Provas de 
acesso ao 
ensino 
superior. 
Provas de 
avaliação 
regular. 
 

 
H2. Os alunos “23+” têm melhores 
resultados de avaliação da 
aprendizagem nas disciplinas em que 
foram aplicadas, ainda que informal 
ou intermitentemente, metodologias 
diferenciadas. 
 

A - Resultados 
de avaliação 
de aquisições 
M – Avaliação 
da aplicação 
de 
metodologias 
diferenciadas 

Ai - Resultados na Disciplina Di  
M – Avaliação da aplicação de 
metodologias diferenciadas 
 

Provas de 
avaliação 
regular. 
 
Questionário.  

 
H3. É possível o desenvolvimento de 
uma metodologia de avaliação 
colaborativa e contínua da 
flexibilidade educativa e feedback - 
suportada por tecnologias de trabalho 
colaborativo (blended learning). 
 
 
H4. É significativo o grau de 
aceitação de tal metodologia ao nível 
da instituição. 

S – Avaliação 
da aceitação 
de uma 
metodologia 
colaborativa 

Avaliação qualitativa. 

Questionários. 
 

Brainstorming.  

Discussão em 

Fórum. 

Quadro 4.1. Validação de Hipóteses 
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4.6. Método de investigação 
 
 
Foi realizada uma investigação experimental, de tipo exploratório, com pré-teste e pós-teste. 
 
O grupo em estudo – activos, adultos – frequentou o primeiro ano dos cursos de licenciatura, na 
Universidade Moderna de Lisboa, em 2006/07. 
 
Durante um ano lectivo submeteu-se aos sucessivos processos – de candidatura às provas de 
acesso, de integração na vida académica, de leccionação, de avaliação e controlo.   
 
Em particular, este grupo, segmentado por tipo de perfil de entrada, foi submetido a uma acção 
de formação para superação de lacunas “Aprender melhor - Metodologias, instrumentos e 
práticas”, e à leccionação das Disciplinas do primeiro ano do Plano de Estudos das suas 
licenciaturas, segundo metodologias variadas – suportadas por tecnologias diversificadas. 
 
A avaliação de resultados dos alunos (valorização relativa das capacidades à saída das acções 
de formação acima identificadas) foi comparada com os resultados do grupo à entrada. Esta 
análise baseou-se na comparação de proporções e na análise de tabelas de contingência, bem 
como na comparação de indicadores.  
 
A avaliação dos processos foi realizada segundo a metodologia proposta pela EFQM, com 
incorporação da noção de objecto de negócio associado a cada processo (proposta no método 
LEARN), permitindo assim uma melhor análise do grau de integração entre processos e da sua 
eficácia e eficiência globais.      
 

 

4.7. Selecção dos indivíduos 
 
  
População: Adultos, activos, dos 23 aos 64 anos. 
 
Dimensão da Amostra: 686 indivíduos. 
 
Procedimentos de selecção: Amostra de conveniência, constituída pelos alunos do 1º ano das 
Licenciaturas na Universidade Moderna de Lisboa, no ano de 2006/07 - admitidos quer pela via 
regular, através de candidatura com habilitações académicas suficientes (12º ano e provas 
específicas de acesso) quer pela via do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março - estratificada por 
tipo de acesso e curso. 
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4.8. Procedimentos para a recolha e análise da informação 
 
 
Privilegiou-se a recolha de informação na fonte produtora dessa informação, isto é, no decurso 
dos processos em que é gerada. Assim sendo, na avaliação dos processos, nesta 1ª fase, 
recolheram-se as evidências registadas e avaliaram-se, em debate oral, com os participantes 
institucionais relevantes (Reitoria, Conselho Científico, Conselho Pedagógico e Secretário da 
Universidade), os seguintes itens: 
 
Classificação 
 

Muito Adequada 
4 

Adequada 
3 

Pouco Adequada 
2 

Desadequada 
1 

Inexistente 
0 

Definição do 
processo 

Os objectivos estão definidos de forma…? 
O estímulo que desencadeia o processo e os resultados possíveis estão identificados 
de forma…? 
Existe um desenho do processo…? 
As tarefas estão identificadas de forma…? 
As responsabilidades estão atribuídas de forma…? 
Os recursos estão afectados de forma…? 

Formalização O processo está formalizado de forma…? 
A consonância com os regulamentos da instituição está assegurada de forma…? 
A consonância com as normas e práticas nacionais e comunitárias está assegurada 
de forma…? 

Participação A participação dos Órgãos Académicos no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Docentes no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Alunos no processo está assegurada de forma…? 
A participação dos Funcionários no processo está assegurada de forma…? 
A participação da Tutela no processo está assegurada de forma…? 

Divulgação A divulgação do processo aos destinatários é feita de forma…? 
A divulgação do processo aos participantes é feita de forma…? 

Aplicação A conformidade da aplicação do processo com o desenho e normalização previstos é 
assegurada de forma…? 
A conformidade da aplicação do processo com o tempo previsto é assegurada de 
forma…? 
A conformidade da aplicação do processo com os meios previstos é assegurada de 
forma…? 

Resultados Os resultados e objectivos do processo são atingidos de forma…? 
      
Objecto de 
Negócio 

O objecto de negócio está definido de forma…? 
O registo de valores das variáveis é feito de forma…? 

Integração A integração entre o processo e outros processos que dele dependem ou de que ele 
depende está assegurada de forma…? 

Estratégia A contribuição do processo para a prossecução da estratégia da organização é 
garantida de forma…? 

Quadro 4.2. Validação de Processos 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 
 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 50 / 153 
 

 
Para alguns processos complexos foi feita a subdivisão de alguns dos itens genericamente 
apresentados acima. A avaliação de cada item foi obtida através da média dos valores atribuídos 
aos sub-itens.  
 
O instrumento de recolha de dados e a grelha de respostas, para avaliação dos processos, foi 
adaptada da proposta pelo CNAVES (2005). 
 
No que se refere aos testes de diagnóstico e provas de avaliação de competências dos alunos 
eles foram realizados através de  
 

o Aplicação de uma bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA) – realizada em sala 
sob a supervisão de um psicólogo 

o Questionários aplicados em sala, com preenchimento de duração limitada – para 
caracterização do perfil pessoal, social, académico e profissional do aluno 

o Questionários aplicados em sala, com preenchimento de duração limitada – para 
diagnóstico do estilo de aprendizagem preferido 

o Provas de avaliação directa dos níveis de literacia, aplicadas em sala, com realização de 
duração limitada  

o Provas de avaliação directa, final, no âmbito das disciplinas, aplicadas em sala, com 
realização de duração limitada  

 
A recolha de informação qualitativa, junto dos alunos e professores, está a decorrer, através de 
fórum electrónico,  mas só na 2ª fase desta investigação serão tratados os resultados. 
 
O tratamento de dados – maioritariamente para cálculo de frequências e categorização - foi feito 
com recurso ao SPSS ou Excel e QSR – N6. 
 
Os questionários recolhem valores das variáveis em apreço através de perguntas de escolha 
múltipla, fechadas, e de algumas perguntas abertas. 
 
A bateria de testes de aptidões vocacionais (PMA), em versão portuguesa testada há longos 
anos para o universo português, foi adquirida pela Universidade à empresa que detém o 
copyright, a CEGOC-TEA, Lda. 
 
Os questionários para diagnóstico do estilo de aprendizagem preferido são os aconselhados e 
testados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, IEFP(1991). 
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4.9. Calendário 
 

MESES DO CALENDÁRIO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Tarefa 1: Recolha e análise documental – sistemas de avaliação de competências em resolução de problemas e em literacia da 
expressão oral e escrita e da matemática 

         

Tarefa 2: Elaboração de uma síntese descritora da situação de referência          

Tarefa 3: Desenho detalhado do sistema de avaliação a aplicar (desenho de processos, variáveis e sub-variáveis, escalas de 
medida, tipos de tratamento, indicadores)  

         

Tarefa 4: Implementação técnica e tecnológica do sistema de avaliação a aplicar. Validação dos instrumentos e reajustes.           

Tarefa 5: Teste de eficiência e eficácia dos materiais para suporte tecnológico dos processos gizados e seu reajuste          

Tarefa 6: Aplicação do programa de avaliação gizado          

Tarefa 7: Avaliação de resultados da aplicação do programa gizado: aplicação dos instrumentos de avaliação.          

Tarefa 8 Tratamento e análise comparativa de resultados para teste das hipóteses de partida.          

Tarefa 9: Redacção da tese: memória final.          
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PARTE III 

 

5. FLEXIBILIZAR O ACESSO À UNIVERSIDADE 
 

5.1 Descrição 
 
  
A flexibilização do acesso à Universidade Moderna de Lisboa foi iniciada em 2006/07 com a 
aplicação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março. 
 
A abertura do Ensino Superior a pessoas sem as habilitações académicas de acesso, iniciada 
com os exames ad-hoc em 1970 e continuada com os exames extraordinários de avaliação de 
capacidade para acesso ao ensino superior (Portaria nº 122/94 de 24 de Fevereiro) teve 
persistentemente um diminuto sucesso em Portugal, atingindo, de forma constante, em cada um 
dos anos, apenas 20% dos candidatos. A promulgação do Decreto-Lei 64/2006, de 21 de Março, 
veio abrir as portas a candidatos nessas condições, 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. 
 
Na Universidade Moderna de Lisboa, o processo de acesso e ingresso destes alunos é 
coordenado pela autora, responsável também pelo Observatório Académico. 
 
Este processo – o denominado “Processo de Ingresso dos 23+” - incluiu, em 2006/07, a 
realização de 320 entrevistas - de esclarecimento, de preparação para as provas e de pré-
selecção - e a realização de 304 provas individuais (cada uma com exame escrito, testes de 
aptidão vocacional realizados por professores psicólogos, análise curricular e entrevista face a 
um júri), tendo sido aprovados 230 candidatos que ingressaram na Universidade na sua quase 
totalidade. Espera-se triplicar este número no corrente ano lectivo. 
 

5.2 Normalização 
 
O processo de acesso e ingresso destes alunos foi coordenado pela autora, sendo o Júri das 
provas presidido pela Prof. Doutora Annette Bongardt, Presidente do Conselho Científico. 
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No Anexo I apresenta-se o desenho completo de processos, a normalização das provas e a 
identificação dos suportes de registo de evidências que constituem o objecto de negócio 
associado ao processo. 

 

5.3 Avaliação 
 
O Processo de Ingresso foi avaliado no seu conjunto e tarefa por tarefa, dado ser um processo 
novo e estratégico para todo o Projecto 23+.  
 
A metodologia de avaliação de processos, referida em 4.8, foi aplicada, com os resultados que, 
em síntese, se apresentam no final deste sub-capítulo.  
 
Naturalmente que se deu particular ênfase à avaliação dos resultados do processo, na medida 
em que, se forem deficientes, comprometem a eficácia do processo. Mas não bastam os bons 
resultados: se o seu atingimento não for auditável e repetível, através de uma correcta 
normalização instrumental e procedimental, compromete-se a capacidade de prestação de 
serviços  da instituição. Esta segunda vertente da avaliação foi também tida em conta para todos 
os processos. 
 
Em particular, quanto às provas escritas a que foram submetidos os Candidatos, verifica-se que 
colocam questões com um nível de complexidade descrito para os níveis 3 e 4 da escala usada 
no estudo PISA 2003. Considerou-se que o nível 3 corresponderia a classificações entre 50% e 
70% e o nível 4 acima de 70%. Por isso, aos candidatos que não atingiram 70% foi aconselhada 
vivamente a frequência da Disciplina Vestibular “Aprender Melhor – Metodologias, Instrumentos e 
Práticas”, recomendação que estes, na sua larga maioria, seguiram.  
 
A aplicação de uma bateria de Testes de Aptidão Vocacional (PMA) - cujos resultados não foram 
considerados vinculativos mas apenas indicativos - constituiu informação importante para a 
identificação dos perfis dos alunos e suporte das tutorias individualizadas. 
 
Na entrevista final fez-se a análise valorativa do curriculum profissional. A valorização das 
aprendizagens experienciais foi feita, ainda que limitadamente – quer na entrevista de pré-
selecção quer na entrevista final, sendo continuada no Processo de Integração e Apoio ao Aluno. 
 
Da avaliação realizada sobre este processo, cruzada com os resultados obtidos pelos alunos no 
final do 1º semestre, verificou-se a adequação da selecção dado se confirmar serem os alunos 
seleccionados efectivamente capazes para aceder ao ensino superior. Com efeito, a avaliação 
dos resultados obtidos no primeiro semestre por estes alunos, face aos dos alunos oriundos das 
vias regulares de ensino, apresenta-se como se segue. 
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Este processo incluiu a realização de 320 entrevistas de esclarecimento, de preparação para as 
provas e de pré-selecção e a realização de 304 provas individuais (cada uma com exame escrito, 
testes de aptidão vocacional realizados por professores psicólogos, análise curricular e entrevista 
face a um júri) tendo sido aprovados 230 candidatos que ingressaram na Universidade na sua 
quase totalidade.  
 
Na população total de alunos inscritos em disciplinas do 1º ano, os alunos oriundos da via regular 
de ensino atingiram uma taxa de sucesso de 53% na totalidade de exames em que se 
inscreveram.  
 
Os alunos cujo ingresso se fez pela via dos “mais de 23 anos” atingiram uma taxa global de 
sucesso de 41% tendo-se atingido, no conjunto de todos os alunos uma taxa de sucesso, no 1º 
semestre de 48%. 
 
 

% aprovações dos alunos inscritos para exame

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Arquitectura

Cinema, Televisão e
Cinema Publicitário

Direito

Engenharia Informática,
Gestão e Inf. Gestão

Psicopedagogia

Total Inscritos

Mais 23

12º ano

 
Figura 5.1. Percentagem de aprovações 

 

As Licenciaturas em Cinema e Psicopedagogia atingiram as maiores taxas de sucesso global 
(cerca de 65%) e a Licenciatura em Direito – em disciplinas anuais, portanto cujos alunos podem 
fazer as frequências semestrais ou apresentarem-se directamente a exame no final do ano - a 
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menor taxa (35%). Quanto ao sucesso no segmento dos “mais de 23 anos” há que relevar que é 
na Licenciatura em Arquitectura (seguida das Licenciaturas em Cinema e Psicopedagogia) que a 
taxa de sucesso é superior. A taxa mais baixa ocorre nas Licenciaturas em Engenharia 
Informática, Gestão, Informática de Gestão e Direito (adiante se verá quais os factores 
determinantes). 
 
 

Balanço Final Global – Alunos inscritos para Exame 

 

 
Total Geral 

 
Entrada 12º ano 

 
Mais 23 

 Valor %AP Nº Alunos % AP Nº Alunos % AP
Arquitectura 70 46% 53 41% 17 63%
Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 47 65% 35 68% 12 56%
Direito 98 35% 38 34% 60 35%
Engenharia Informática, Gestão e Inf. Gestão 251 46% 151 55% 100 34%
Psicopedagogia 72 64% 33 73% 39 56%
Total Inscritos 538 48% 310 53% 228 41%

 
Quadro 5.1. Balanço de aprovações no 1º semestre 

 
No Curso de Arquitectura verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames, 
que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu 
na totalidade ou na quase totalidade das disciplinas do plano de estudos, obtendo alta taxa de 
aprovação (70 a 80%). Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população 
estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 63%. Entre os alunos oriundos do 12º ano 
(segmento que inclui os repetentes) a opção é mais diversificada, devendo no entanto salientar-
se a alta taxa de aprovação (82%) dos que se inscreveram na totalidade das disciplinas. 
Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas 
uma taxa de sucesso de 41%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos numa só, 
em duas ou 3 disciplinas). 
 
No Curso de Cinema, Televisão e Cinema Publicitário verificou-se, quanto à estratégia de 
inscrição dos alunos em exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via 
dos mais de 23 anos se inscreveu em metade, na totalidade ou na quase totalidade das 
disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta taxa de aprovação (74%) os que optaram pela 
totalidade. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se 
uma taxa de sucesso de 56%. Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os 
repetentes) a opção é igualmente diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de 
aprovação dos que optaram pela totalidade (de 82%) é superior à dos alunos que acederam ao 
curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da 
população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 68%, persistindo o insucesso 
dos repetentes (alunos inscritos em 3 ou 5 disciplinas). 
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No Curso de Direito, cujas disciplinas são anuais, verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos 
alunos em exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos se inscreveu maioritariamente em 3 ou 4 disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta 
taxa de aprovação (42%) os que optaram por 4 disciplinas. Globalmente, neste 1º semestre e 
neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 35%. Entre os alunos 
oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente diversificada, 
devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (que varia entre 13% e 83%) é, em geral, 
superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, neste 1º 
semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 
34%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 ou 3 disciplinas). Mais uma 
vez há, no entanto, que ter em conta o facto de estarmos a falar de frequências em disciplinas 
anuais (em que os alunos podem apresentar-se directamente a exame final). 
 
Nos Cursos de Informática e de Gestão verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos alunos 
em exames, que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se 
inscreveu maioritariamente em 5 ou 6 das disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta taxa 
de aprovação (37%) os que optaram por 5 disciplinas. Globalmente, neste 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 34%, valor 
excessivamente baixo e que importa analisar (Ver Cap. 3, 4 e 5). Entre os alunos oriundos do 12º 
ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente diversificada, devendo no entanto 
salientar-se que a taxa de aprovação (entre 66% e 70%) é, em geral, muito superior à dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste 
segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 55%, persistindo o 
insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 ou 7 disciplinas).  
 
No Curso de Psicopedagogia verificou-se, quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames, 
que o segmento dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu 
maioritariamente em 5 disciplinas do plano de estudos, obtendo uma taxa de aprovação de 58%. 
Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de 
sucesso de 56%. Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção 
é diversificada, embora maioritariamente se tivessem inscrito em 5 disciplinas também, devendo no 
entanto salientar-se que a taxa de aprovação (72%) é muito superior à dos alunos que acederam 
ao curso pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da 
população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 73%. 
 
Do atrás exposto nada pode concluir-se sobre taxas de insucesso expectável nas licenciaturas 
ou em qualquer das suas disciplinas, na medida em que, sendo a maioria dos alunos 
trabalhadores-estudantes, têm, este ano, ainda mais duas oportunidades de exame (2ª Época e 
Época Especial para Trabalhadores-estudantes) para se apresentarem a provas.  
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de avaliação 
de processos, apresentado em 4.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
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Projecto 23+ - Processo: Ingresso Responsável TVentura 
 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação 4     
Aplicação 4     
Resultados 4     
      
Objecto de 
Negócio 

 3    

Integração  3    
Estratégia 4     
Média 3,8 

Quadro 5.2. Avaliação do Processo de Ingresso 

 
A pontuação 3 nos itens Objecto de Negócio e Integração correspondem à detecção de 
deficiências que conduziram à formulação de recomendações de melhoria.  

 

5.4 Recomendações 
 

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 (dois itens classificados com 3).  
 
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 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.   
 
Recomendou-se por isso e estão já em estudo, para 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 
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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 (Variáveis a vermelho no Quadro 4.1). 
 
 

6. FLEXIBILIZAR A INTEGRAÇÃO E O APOIO AO ALUNO 
 

6.1 Descrição 
 

Uma das mais valias apresentadas aos candidatos pela Universidade, e por muitos deles 
expressamente valorizada, foi a garantia de um apoio à integração na vida universitária através 
da oferta de um programa de formação intensivo “Aprender Melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas” orientado para a superação de lacunas em metodologia do estudo, em 
literacia da leitura e escrita e da resolução de problemas matematizáveis (40 horas, leccionadas 
antes de iniciado o ano lectivo). O programa seria seguido de tutorias personalizadas, semanais, 
pagas a valor simbólico, durante o primeiro semestre. 
 
Os objectivos a atingir foram assim definidos: 
 

o Promover o auto-conhecimento do aluno enquanto estudante universitário. Aumentar a 
responsabilização do estudante pelo seu próprio processo de aprendizagem, 
nomeadamente com o estabelecimento de um plano de aperfeiçoamento individual (PAI) 
realista e flexível, baseado no auto-conhecimento adquirido. 

o Maximizar estrategicamente recursos facilitadores do saber aprender. 
o Desenvolver/aperfeiçoar o conhecimento e aplicação de metodologias de estudo, a 

expressão oral e escrita e a capacidade de resolução de problemas matematizáveis e de 
raciocínio matemático. 

o Desenvolver programas de tutorias (em função dos PAI definidos), ao longo do ano lectivo 
e com objectivos ajustáveis às necessidades e potencialidades de cada grupo / indivíduo. 

 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 
 
 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 59 / 153 
 

 
 

Figura 6.1. Modelo de intervenção para apoio à integração dos alunos 
 
A metodologia seguida foi baseada em ciclos diários de formação:  
 

o Apresentação do Tema / Motivação – em Assembleia (1h) 
o Aplicação / Acção / Reflexão – em Grupos (2h)  
o Debate das reflexões e resultados dos Grupos / Síntese / Avaliação – em Assembleia (1h) 

 
As tutorias semanais seriam realizadas em pequenos grupos (4/5 pessoas) e com apoio individual 
em blended learning. 
 

6.2 Normalização 
 
O processo de apoio à integração na vida universitária foi coordenado pela autora. 
 

Modelo de intervenção  

Diagnóstico 

PAI T 10

Tutoria individual e/ou em 
pequenos grupos 

Programa colectivo: 
•organizado em 
módulos   
•sob a forma de aulas 
•ao longo do ano lectivo 
  

Intervenção institucional

Avaliação

Avaliação 

+

Validação 

Recursos  

Tempo  

Pessoas  

 

 
2006/2007  

 
2007/2008 

P 

E 
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No Anexo II apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos suportes de registo 
de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 

6.3 Avaliação 
 
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+.  
 
A metodologia de avaliação de processos, referida em 4.8, foi aplicada, com os resultados que, em 
síntese, se apresentam no final deste sub-capítulo. Naturalmente que se deu particular ênfase à 
avaliação dos resultados do processo, na medida em que, se forem deficientes, comprometem a 
eficácia do processo. Mas não bastam os bons resultados: se o seu atingimento não for auditável 
e repetível, através de uma correcta normalização instrumental e procedimental, compromete-se 
a capacidade de prestação de serviços da instituição. Esta segunda vertente da avaliação foi 
também tida em conta para este  processo. 
 
O Programa proposto e aplicado na Disciplina “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos e 
práticas” – seguiu de perto as orientações apresentadas em 2.3 quanto a boas práticas na 
educação de adultos: com base na valorização das aprendizagens experienciais, do auto-
conhecimento e da motivação individual, parte-se para o trabalho em grupo sobre o novo contexto 
de aprendizagem, na universidade, ensaiando a aplicação de novas metodologias de 
aprendizagem e discutindo a sua eficácia em termos grupais e individuais. Desta actividade, 
estimuladora da metacognição, decorreu a preparação de Planos de Aperfeiçoamento Individual 
que, para vários alunos, constituíram o guia, actualizável, da melhoria a prosseguir, 
autonomamente ou com o apoio da tutoria. A par deste PAI foi permanentemente incentivado o 
trabalho em grupo enquanto potenciador da aprendizagem   
 
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.  
 
Com efeito verificou-se que: 
 

o Dos 150 alunos que participaram nas sessões, na primeira semana responderam à 
avaliação do programa 106 dos alunos presentes e na 2ª semana 86 dos alunos presentes;  

o Houve uma esmagadora maioria de apreciações favoráveis (4 e 5) em todos os itens 
apreciados; 

o Houve uma subida sistemática, em todos os itens, da 1ª para a 2ª semana (como se pode 
verificar no gráfico da página seguinte); 

o Os alunos terminaram a acção preparando o seu Plano Individual de Aperfeiçoamento; 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 
 
 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 61 / 153 
 

o No final registaram-se 78 alunos pré-inscritos para as tutorias individualizadas, número que 
não se concretizou em inscrições – não sendo ainda claras as razões de tal discrepância 
mas aventando-se a hipótese de ser excessivamente duro o acréscimo de horas de aula 
previsto e o seu horário, ao sábado de manhã – embora os alunos que as frequentaram as 
avaliem como muito importantes para a superação de dificuldades de aprendizagem.   

 
 

Composição das pré-Inscrições em Tutorias
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Figura 6.2. Distribuição por área científica das pré-inscrições em tutorias 

 
 

Percentagem dos alunos pré-inscritos nas Tutorias
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Figura 6.3. Distribuição temática das pré-inscrições em tutorias 
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A avaliação das tutorias decorreu em Fevereiro de 2007, obtendo-se os seguintes resultados 
globais: 

A iniciativa da Universidade Moderna em apoiar os alunos do 1º ano 
parece-me:

100%

0%

0%

0%

0% muito importante

bastante importante

importante

pouco importante

nada importante

 
Figura 6.4. Avaliação global da iniciativa 

 

As tutorias em pequenos grupos foram importantes porque me 
ajudaram a:
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comprender o meu
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Figura 6.5. Avaliação das tutorias 
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Nas sessões de tutoria obtive:
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Figura 6.6. Avaliação das aquisições em tutorias 

A duração das sessões (3h) parece-me:
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 Figura 6.7. Avaliação da duração da formação 

No futuro recomendo que:
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 Figura 6.8. Frequência relativa das Recomendações 
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Estes resultados apenas podem ser considerados com valor indicativo, dado o reduzido número 
de alunos que participaram nas tutorias. No 2º semestre houve sugestões de vários alunos para 
que as tutorias continuassem até ao final do 1º ano.  
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de avaliação 
de processos, apresentado em 4.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
  
 
Projecto 23+ - Processo: Integração e Apoio ao Aluno Responsável TVentura 
 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação  3    
Aplicação  3    
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio 4     

Integração  3    
Estratégia 4     
Média 3,6 

Quadro 6.1. Avaliação do Processo de Integração e Apoio ao Aluno 
 

6.4 Recomendações 
 

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 em aplicação); 
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o Avaliação dos resultados globais obtidos no final do 1º ano, nomeadamente face aos alunos 
oriundos das vias regulares de ensino, e 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. 

 
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. 
 

7. FLEXIBILIZAR A PROGRESSÃO E A AVALIAÇÃO 
 

7.1 Descrição 
 
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.   
 
A intervenção dos Órgãos Académicos, dos Docentes e dos Alunos na aplicação e reajuste dos 
programas é regulado pelos Estatutos da Universidade e pelos Regulamentos de 
Funcionamento dos Conselhos Científico e Pedagógico.  
 
A normalização da apresentação de Programas das Disciplinas foi realizada e difundida pelo 
Observatório Académico, sob proposta do Vice-reitor, a todos os Coordenadores de 
Licenciaturas sendo da responsabilidade destes a sua aplicação. O Regulamento Geral de 
Avaliação da Universidade define os objectivos e estabelece as normas e os parâmetros a 
observar ao longo do processo de avaliação dos alunos, tanto nos planos científico-pedagógicos 
como técnico-administrativos. Nele se prevê a aplicação em cada disciplina, ou numa mesma 
disciplina, de acordo com a escolha do aluno, de um:  
 

o Sistema único, com avaliação através da realização de prova de exame final; 
o Sistema de avaliação em contínuo, articulando trabalhos, apresentações ou outras 

provas; 
o Sistema misto, com avaliação em contínuo e realização de prova de exame final.   
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O acompanhamento e diagnóstico das capacidades individuais dos alunos, realizado durante o 
programa de formação intensivo “Aprender Melhor – metodologias, instrumentos e práticas” 
permitiu verificar haver lacunas significativas no domínio das metodologias de aprendizagem, 
lacunas não colmatadas dada a limitada frequência das tutorias. Assim – operacionalizando uma 
integração mínima entre o Processo de Integração e Apoio ao Aluno e o Processo de Progressão 
e Avaliação - foram propostas e aplicadas medidas mínimas, que permitissem melhorar o 
desempenho final das turmas: 
 

o A recomendação de realização, em cada disciplina, de um exame simulado, a meio do 
semestre, que permitisse aferir melhor as dificuldades dos alunos e ambientá-los para o 
exame final; 

o A recomendação de reserva das últimas duas semanas de aulas para revisões, para apoio 
à finalização de trabalhos e para preparação para o exame.   

 
Ambas as medidas propostas foram unanimemente consideradas, por professores e alunos, como 
de extrema importância para o sucesso do semestre. 
 
Naturalmente que, sendo a maioria dos alunos trabalhadores-estudantes, eles gozam da 
possibilidade de acesso a exames em 3 épocas (a época normal, a 2ª época ou época de recurso 
e a época especial para trabalhadores-estudantes). 
 

7.2 Normalização 
 
O Processo de Leccionação de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - é dirigido pelo 
Coordenador respectivo. O Sub-processo de Leccionação de cada Disciplina é dirigido pelo 
Docente responsável pela Disciplina. 
 
A intervenção, de orientação e supervisão, dos Órgãos Académicos neste Processo – Reitoria, 
Conselho Científico e Conselho Pedagógico - é regulada pelos Estatutos da Universidade. 
 
No Anexo III apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos suportes de 
registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
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7.3 Avaliação 
 
 
A metodologia de avaliação de processos, referida em 4.8, foi aplicada, com os resultados que, em 
síntese, se apresentam no final deste sub-capítulo. Naturalmente que se deu particular ênfase à 
avaliação dos resultados do processo, na medida em que, se forem deficientes, comprometem a 
eficácia do processo. Mas não bastam os bons resultados: se o seu atingimento não for auditável 
e repetível, através de uma correcta normalização instrumental e procedimental, compromete-se 
a capacidade de prestação de serviços  da instituição. Esta segunda vertente da avaliação foi 
também tida em conta na avaliação global deste processo. 
 
Quanto ao item principal, a avaliação dos resultados obtidos pelos alunos, fez-se uma análise 
segmentada por tipo de Plano de Estudo, abarcando todas as Disciplinas Leccionadas: 

 
 

ÁREA DE ARQUITECTURA 
 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em 
Arquitectura, são globalmente muito favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Com excepção da Disciplina de Economia, sobre a qual nos debruçaremos 
oportunamente, todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais 
ou 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 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. 

o Na Disciplina de Economia, a baixa taxa global de aprovações (de 26%) e a forte 
discrepância entre os resultados dos dois segmentos de alunos (30% de aprovados entre 
os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano contra 13% de aprovados no segmento dos 
alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos), aliada ao facto de não 
haver consistência entre os resultados obtidos 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 potencial desajuste entre a experiência profissional e 
pessoal dos alunos e as estratégias pedagógicas adoptadas. 

 
Seguem-se os resultados por disciplina. 
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ÁREA DE ARQUITECTURA 
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Quadro 7.1. e Figura 7.1. Avaliação de Resultados na Disciplina de Economia 
 
 

Antropometria e Ergonomia
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Quadro 7.2. e Figura 7.2. Avaliação de Resultados na Disciplina de Antropometria e Ergonomia 

Economia 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 46 14 30% 
Mais 23 16 2 13% 
Total 62 16 26% 

Antropometria e Ergonomia 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 40 22 55% 
Mais 23 16 12 75% 
Total 56 34 61% 
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Teoria e História da Arquitectura
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Quadro 7.3. e Figura 7.3. Avaliação de Resultados na Disciplina de Teoria e História da Arquitectura 
 
 
 

Arquitectura Analítica
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Quadro 7.4. e Figura 7.4. Avaliação de Resultados na Disciplina de Arquitectura Analítica 
 

Teoria e História da Arquitectura 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 17 10 59% 
Mais 23 14 10 71% 
Total 31 20 65% 

Arquitectura Analítica 
 Total Aprovados % 
Entrada 
12º 15 13 87% 
Mais 23 15 13 87% 
Total 30 26 87% 
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Quadro 7.5. e Figura 7.5. Avaliação de Resultados na Disciplina de Geometria 
 

 

Desenho I
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Quadro 7.6. e Figura 7.6. Avaliação de Resultados na Disciplina de Desenho I 

 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu na totalidade ou na quase 
totalidade das disciplinas do plano de estudos, obtendo alta taxa de aprovação (70 a 80%). 
Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa 
de sucesso de 63%. 
 

  

Geometria 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 18 13 72% 
Mais 23 15 13 87% 
Total 33 26 79% 

Desenho I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 15 13 87% 
Mais 23 15 13 87% 
Total 30 26 87% 
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Arquitectura 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
  Inscritos 1 Disciplina 14 13 15% 1 0% 

Inscritos 2 Disciplinas 24 23 35% 1 0% 
Inscritos 3 Disciplinas 3 3 22% 0 #DIV/0! 
Inscritos 4 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Disciplinas 2 1 20% 1 80% 
Inscritos 6 Disciplinas 27 13 82% 14 70% 
Total Inscritos 70 53 41% 17 63% 

 
Quadro 7.7.  Estratégia de inscrições em Arquitectura 

 

 

Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é mais 
diversificada, devendo no entanto salientar-se a alta taxa de aprovação (82%) dos que se 
inscreveram na totalidade das disciplinas. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da 
população estudantil, atingiu-se apenas uma taxa de sucesso de 41%, persistindo o insucesso 
dos repetentes (alunos inscritos numa só, em duas ou 3 disciplinas). 
 

  

ÁREA DE CINEMA, TELEVISÃO E CINEMA PUBLICITÁRIO 

 

Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em Cinema, 
são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais ou superiores a 
64% 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 58%.  

o Em quase todas as disciplinas 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 Língua e Cultura 
Portuguesas e Iniciação à Imagem. 

 
Seguem-se os resultados por disciplina. 
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ÁREA DE CINEMA, TELEVISÃO E CINEMA PUBLICITÁRIO 
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Quadro 7.8. e Figura 7.7. Avaliação de Resultados na Disciplina de Iniciação à Imagem 
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Quadro 7.9. e Figura 7.8. Avaliação de Resultados na Disciplina de Língua e Cultura Portuguesa 
 

 

Iniciação à Imagem 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 35 26 74% 
Mais 23 12 7 58% 
Total 47 33 70% 

Língua Cultura Portuguesa 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 35 24 69% 
Mais 23 12 7 58% 
Total 47 31 66% 
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Quadro 7.10. e Figura 7.9. Avaliação de Resultados na Disciplina de Escrita de Guião I 
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Quadro 7.11. e Figura 7.10. Avaliação de Resultados na Disciplina de Enquadramento Político, Económico e 
Jurídico do Audiovisual 

  

Escrita de Guião I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 35 23 66% 
Mais 23 12 7 58% 
Total 47 30 64% 

Enquadramento Político, Económico e 
Jurídico do Audiovisual 

 Total Aprovados % 
Entrada 12º 29 19 66% 
Mais 23 9 6 67% 
Total 38 25 66% 
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Quadro 7.12. e Figura 7.11. Avaliação de Resultados na Disciplina de Introdução ao Som 
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Quadro 7.13. e Figura 7.12. Avaliação de Resultados na Disciplina de Realização I 

 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu em metade, na totalidade ou 
na quase totalidade das disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta taxa de aprovação 
(74%) os que optaram pela totalidade. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da 
população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 56%. 

Introdução ao som 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 30 22 73% 
Mais 23 10 6 60% 
Total 40 28 70% 

Realização I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 30 26 87% 
Mais 23 10 7 70% 
Total 40 33 83% 
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Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 

 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Disciplina 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 2 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Disciplinas 7 5 0% 2 0% 
Inscritos 4 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Disciplinas 2 1 0% 1 0% 
Inscritos 6 Disciplinas 38 29 82% 9 74% 
Total Inscritos 47 35 68% 12 56% 

 
Quadro 7.14. Estratégia de inscrições em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 

 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente 
diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação dos que optaram pela 
totalidade (de 82%) é superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 
anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se 
apenas uma taxa de sucesso de 68%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos 
em 3 ou 5 disciplinas). 
 

ÁREA DE DIREITO 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em Direito 
(provas de frequência em disciplinas anuais), são globalmente aceitáveis para um primeiro 
semestre, 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 30% 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 
esta taxa, embora significativamente 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 semelhantes nos 
dois segmentos de acesso e próximas dos 30%. 

o Com excepção da Disciplina de Direito Constitucional, os resultados obtidos pelo 
segmento dos alunos que se submeteram a exame 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.  
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o O facto de se tratar de disciplinas anuais pode ser significativo na estratégia de estudo de 
alunos trabalhadores pelo que há que acompanhar estes resultados com atenção mas 
sem excessiva preocupação. 

 
Seguem-se os resultados por disciplina. 

 
 
ÁREA DE DIREITO 
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Quadro 7.15. e Figura 7.12. Avaliação de Resultados na Disciplina de História do Direito 
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Quadro 7.16. e Figura 7.13. Avaliação de Resultados na Disciplina de Direito Constitucional 

 

História do Direito (anual) 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 18 11 61% 
Mais 23 56 20 36% 
Total 74 31 42% 

Direito Constitucional (anual) 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 20 9 45% 
Mais 23 61 32 52% 
Total 81 41 51% 
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Quadro 7.17. e Figura 7.14. Avaliação de Resultados na Disciplina de Introdução ao Estudo do Direito 
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Quadro 7.18. e Figura 7.15. Avaliação de Resultados na Disciplina de Introdução à Economia 

 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu maioritariamente em 3 ou 4 
disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta taxa de aprovação (42%) os que optaram por 4 
disciplinas. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se 
uma taxa de sucesso de 35%. Há, no entanto, que ter em conta o facto de estarmos a falar de 
frequências em disciplinas anuais. 

 

Introdução ao Estudo do Direito (anual) 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 23 10 43% 
Mais 23 56 17 30% 
Total 79 27 34% 

Introdução à Economia (anual) 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 33 11 33% 
Mais 23 45 13 29% 
Total 78 24 31% 
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Direito 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Disciplina 19 16 13% 3 0% 
Inscritos 2 Disciplinas 5 4 38% 1 100% 
Inscritos 3 Disciplinas 16 3 25% 13 23% 
Inscritos 4 Disciplinas 57 15 57% 42 42% 
Inscritos 5 Disciplinas 1 0 #DIV/0! 1 0% 
Inscritos 6 Disciplinas 1 0 83% 1 33% 
Total Inscritos 98 38 34% 60 35% 

 
Quadro 7.19. Estratégia de inscrições em Direito 

 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente 
diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (que varia entre 13% e 
83%) é, em geral, superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se apenas 
uma taxa de sucesso de 34%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 
ou 3 disciplinas). Mais uma vez há, no entanto, que ter em conta o facto de estarmos a falar de 
frequências em disciplinas anuais. 
 

 
ÁREA DE ENGENHARIA, INFORMÁTICA E GESTÃO  

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre das Licenciaturas em 
Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão serão analisados conjuntamente, dado o 
número grande de disciplinas comuns. Pode dizer-se que estes resultados são globalmente 
aceitáveis para um primeiro semestre, sendo de destacar que: 
 

o Com excepção da Disciplina de Matemática I, todas as disciplinas registaram frequências 
relativas de aprovação superiores a 40%. 

o Já no que se refere ao desempenho do segmento dos alunos que acederam ao curso 
pela via dos mais de 23 anos, este registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a esta taxa, embora significativamente inferiores às dos aprovados entre os 
alunos repetentes ou oriundos do 12º ano, em Introdução à Informática, em Sistemas 
Operativos e em História Económica e Social, mas manifestamente muito deficientes em 
Matemática I (13% de aprovados neste segmento), Algoritmia e Programação (25%), 
Sistemas Digitais (15%), Contabilidade Geral I (15%), Economia I (21%), Ciências 
Empresariais (23%).  
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o Nas Disciplinas de Introdução à Informática, Matemática I, Ciências Empresariais, 
Algoritmia e Programação I, Sistemas Digitais, Economia I, os resultados obtidos 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.  

o Nas restantes disciplinas não se verifica qualquer correlação. 
 
Seguem-se os resultados por disciplina. 
 
ÁREA DE ENGENHARIA E INFORMÁTICA  
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Quadro 7.20. e Figura 7.16. Avaliação de Resultados na Disciplina de Algoritmia e Programação 
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Quadro 7.21. e Figura 7.17. Avaliação de Resultados na Disciplina de Introdução à Informática 

Algoritmia e Programação I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 70 48 69% 
Mais 23 52 13 25% 
Total 122 61 50% 

Introdução à Informática 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 150 122 81% 
Mais 23 101 73 72% 
Total 251 195 78% 
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Quadro 7.22. e Figura 7.18. Avaliação de Resultados na Disciplina de Matemática I 
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Quadro 7.23. e Figura 7.19. Avaliação de Resultados na Disciplina de Sistemas Digitais I 

Matemática I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 144 67 47% 
Mais 23 99 13 13% 
Total 243 80 33% 

Sistemas Digitais I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 40 28 70% 
Mais 23 33 5 15% 
Total 73 33 45% 
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Quadro 7.24. e Figura 7.20. Avaliação de Resultados na Disciplina de Sistemas Operativos 
 

 

ÁREA DE GESTÃO  
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Quadro 7.25. e Figura 7.21. Avaliação de Resultados na Disciplina de Ciências Empresariais 
 

Sistemas Operativos 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 70 47 67% 
Mais 23 52 24 46% 
Total 122 71 58% 

Ciências Empresariais 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 97 75 77% 
Mais 23 47 11 23% 
Total 144 86 60% 
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Quadro 7.26. e Figura 7.22. Avaliação de Resultados na Disciplina de Contabilidade Geral I 
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Quadro 7.27. e Figura 7.23. Avaliação de Resultados na Disciplina de Economia I 

Contabilidade Geral I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 93 53 57% 
Mais 23 47 7 15% 
Total 140 60 43% 
    

Economia I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 105 79 75% 
Mais 23 66 14 21% 
Total 171 93 54% 
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Quadro 7.28. e Figura 7.24. Avaliação de Resultados na Disciplina de História Economica e Social 
 

Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu maioritariamente em 5 ou 6 
das disciplinas do plano de estudos, obtendo mais alta taxa de aprovação (37%) os que optaram 
por 5 disciplinas. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, 
atingiu-se uma taxa de sucesso de 34%.  

 

Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Disciplina 7 6 0% 1 0% 
Inscritos 2 Disciplinas 1 1 0% 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 4 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Disciplinas 100 49 70% 51 37% 
Inscritos 6 Disciplinas 121 73 66% 48 30% 
Inscritos 7 Disciplinas 22 22 0% 0 #DIV/0! 
Total Inscritos 251 151 55% 100 34% 

 
Quadro 7.29. Estratégia de inscrições em Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão 

 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é igualmente 
diversificada, devendo no entanto salientar-se que a taxa de aprovação (entre 66% e 70%) é, em 

História Económica e Social 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 75 60 80% 
Mais 23 47 22 47% 
Total 122 82 67% 
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geral, muito superior à dos alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos. 
Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa 
de sucesso de 55%, persistindo o insucesso dos repetentes (alunos inscritos em 1, 2 ou 7 
disciplinas. 

 
 

ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA 

 

Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em 
Psicopedagogia, são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Com excepção da Disciplina de Análise de Dados, todas as disciplinas registaram 
frequências relativas de aprovação 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 iguais ou superiores a este valor. Na Disciplina de Análise de Dados ambos os 
segmentos atingiram os 47% de aprovações. 

o Com excepção da Disciplina de Análise de Dados, na qual ambos os segmentos 
atingiram os 47% de aprovações, em todas as outras Disciplinas houve pelo menos mais 
10% de aprovações para o segmento dos alunos repetentes ou oriundos do 12º ano.   

o 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 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. 

 
Seguem-se os resultados por disciplina. 
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ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA 
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Quadro 7.30. e Figura 7.25. Avaliação de Resultados na Disciplina de Análise de Dados em Ciências Sociais I 
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Quadro 7.31. e Figura 7.26. Avaliação de Resultados na Disciplina de Antropologia Integral 

Análise de Dados em Ciências Sociais I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 32 15 47% 
Mais 23 38 18 47% 
Total 70 33 47% 

Antropologia Integral 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 33 28 85% 
Mais 23 38 22 58% 
Total 71 50 70% 
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Quadro 7.32. e Figura 7.27. Avaliação de Resultados na Disciplina de História da Pedagogia 
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Quadro 7.33. e Figura 7.28. Avaliação de Resultados na Disciplina de Neuropsicologia e Neurociências 

História da Pedagogia 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 34 30 88% 
Mais 23 40 29 73% 
Total 74 59 80% 

Neuropsicologia e Neurociências 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 30 21 70% 
Mais 23 38 22 58% 
Total 68 43 63% 
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Quadro 7.34. e Figura 7.29. Avaliação de Resultados na Disciplina de Psicologia do Desenvolvimento I 

 
Quanto à estratégia de inscrição dos alunos em exames verificou-se que o segmento dos alunos 
que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos se inscreveu maioritariamente em 5 
disciplinas do plano de estudos, obtendo uma taxa de aprovação de 58%. Globalmente, neste 1º 
semestre e neste segmento da população estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 56%.  
 

Psicopedagogia 
 Total Geral Entrada 12º ano  Mais 23  
  Total Alunos % AP Total Alunos % AP 
Inscritos 1 Disciplina 3 2 100% 1 0% 
Inscritos 2 Disciplinas 1 1 100% 0 #DIV/0! 
Inscritos 3 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 4 Disciplinas 0 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 
Inscritos 5 Disciplinas 67 29 72% 38 58% 
Inscritos 6 Disciplinas 1 1 0% 0 #DIV/0! 
Total Inscritos 72 33 73% 39 56% 

 
Quadro 7.35. Estratégia de inscrições em Psicopedagogia 

 
Entre os alunos oriundos do 12º ano (segmento que inclui os repetentes) a opção é diversificada, 
embora maioritariamente se tivessem inscrito em 5 disciplinas também, devendo no entanto 
salientar-se que a taxa de aprovação (72%) é muito superior à dos alunos que acederam ao curso 

Psicologia do Desenvolvimento I 
 Total Aprovados % 
Entrada 12º 30 18 60% 
Mais 23 38 19 50% 
Total 68 37 54% 
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pela via dos mais de 23 anos. Globalmente, neste 1º semestre e neste segmento da população 
estudantil, atingiu-se uma taxa de sucesso de 73%. 
 
Quanto à avaliação dos Processos de Leccionação (Progressão e Avaliação) relativamente aos 
restantes itens (visto que os resultados dos Alunos só poderão ser adequada e integralmente 
avaliados em Dezembro), procedeu-se a avaliação documental, segundo o esquema: 
 

1 O Programa da Disciplina identifica os seus objectivos - traduzidos em valores, conhecimentos, 
capacidades e competências - em articulação com os objectivos do Plano de Estudos da Licenciatura? 

  
2 O Programa da Disciplina identifica as capacidades a atingir pelos alunos, em articulação com as 

capacidades que os licenciandos deverão adquirir neste ciclo de estudos? 
  
3 O Programa da Disciplina identifica as articulações relevantes com outras Disciplinas do Plano de Estudos 

da Licenciatura? 
  
4 O Programa da Disciplina identifica as metodologias que serão aplicadas na sua leccionação? 
  
4.a O Programa da Disciplina identifica formas de atenção à diversidade dos alunos nas metodologias de 

leccionação a aplicar? 
  
5 O Programa da Disciplina identifica as metodologias que serão aplicadas na avaliação de capacidades 

dos alunos? 
  
5.a O Programa da Disciplina identifica formas de atenção à diversidade dos alunos nas metodologias de 

avaliação a aplicar? 
  
6 O Programa da Disciplina identifica os recursos necessários e disponíveis para a sua adequada 

implementação? 
  
6.a O Programa da Disciplina identifica formas de atenção à diversidade na disponibilização de recursos? 
  
7 O Programa da Disciplina está devidamente formalizado, indicando nomeadamente a inserção no Plano de 

Estudos, o autor, as responsabilidades pela docência e data de vigência? 
  

 
A escala de avaliação, de 0 a 4, tem a seguinte correspondência 
 

 Muito 
adequada 

Adequada Pouco 
adequada 

Desadequada Inexistente

O registo informativo evidencia uma 
situação...  

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
Os resultados da avaliação, por Licenciatura são: 
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Licenciatura em Arquitectura 
 

Disciplinas Formalização Objectivos Capacidades Articulação
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 
ANTROPOMETRIA E 
ERGONOMIA 4 4 4 0 3 2 3 2 3 3 2,8 

TEORIA E HISTÓRIA DA 
ARQUITECTURA 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3,8 

ECONOMIA 4 4 4 3 2 0 3 2 3 0 2,5 

ARQUITECTURA 
ANALÍTICA 3 4 1 4 0 0 0 0 2 2 1,6 

GEOMETRIA 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 3,6 

DESENHO I 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2,6 
Médias 3,7 4,0 3,0 2,8 2,7 2,0 2,7 2,2 3,2 2,0 3,0 

 
Quadro 7.36. Avaliação dos Programas formalizados das Disciplinas do 1º semestre da Licenciatura em Arquitectura 

Isto é, quanto à Licenciatura em Arquitectura – cujo Plano de Estudos ainda seguia o modelo pré-Bolonha em 2006/07 - poderemos 
afirmar que a formalização dos programas, nomeadamente no que se refere aos objectivos das disciplinas, à sua articulação com outras 
no plano de estudos e às capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos está, em geral, adequadamente explicitada. Há maior 
debilidade na explicitação de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação, em particular na atenção à diversidade e fraco 
investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. A Licenciatura atingiu globalmente a classificação 3. 
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 Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 
 

Disciplinas Formalização Objectivos Capacidades Articulação
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

INICIAÇÃO À IMAGEM 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1,0 

LÍNGUA E CULTURA 
PORTUGUESAS 4 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1,0 
ESCRITA DE GUIÃO I 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 

ENQUADRAMENTO DO 
AUDIOVISUAL 4 3 0 2 0 0 0 0 2 0 1,1 

INICIAÇÃO AO SOM 4 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1,2 

REALIZAÇÃO I 4 3 0 3 3 0 0 0 0 0 1,3 
Médias 4,0 2,5 0,0 0,8 0,5 0,0 0,0 0,0 1,8 0,3 1,0 

 
Quadro 7.37. Avaliação dos Programas formalizados das Disciplinas do 1º semestre da Licenciatura em Cinema 

 
Isto é, quanto à Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário – cujo Plano de Estudos ainda seguia o modelo pré-Bolonha em 
2006/07 e se encontrava em profunda reformulação -  poderemos afirmar que a formalização dos programas no que se refere aos 
objectivos das disciplinas e temáticas a abordar está, em geral, adequadamente feita. Há grande debilidade na explicitação da articulação 
entre disciplinas, no plano de estudos, das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de metodologias de ensino 
/aprendizagem e de avaliação e de atenção à diversidade. Há igualmente fraco investimento na diversificação de recursos de apoio ao 
aluno. A Licenciatura atingiu globalmente a classificação 1. 
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Licenciatura em Direito 
 

Disciplinas Formalização Objectivos Capacidades Articulação
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 

HISTÓRIA DO DIREITO 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 

DIREITO 
CONSTITUCIONAL 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 
INTRODUÇÃO AO 
DIREITO 3 4 0 3 0 0 0 0 3 0 1,3 

INTRODUÇÃO À 
ECONOMIA 3 3 0 3 3 0 3 0 3 2 2,0 
Médias 3,0 1,8 0,0 1,5 0,8 0,0 0,8 0,0 1,5 0,5 1,0 

 
Quadro 7.38. Avaliação dos Programas formalizados das Disciplinas do 1º semestre da Licenciatura em Direito 

Isto é, quanto à Licenciatura em Direito, poderemos afirmar que a formalização dos programas no que se refere às temáticas a abordar 
está, em geral, adequadamente feita, embora não usando o template actualizado (o que indicia eventual desactualização do programa). 
Há grande debilidade na explicitação da articulação entre disciplinas, no plano de estudos, dos objectivos e das capacidades a adquirir / 
desenvolver pelos alunos, na explicitação de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação e na atenção à diversidade. Há 
igualmente fraco investimento na diversificação de recursos de apoio ao aluno. É de ter em conta, no entanto, que o ano de 2006/07, na 
área do Direito, foi o ano de preparação e apresentação da profunda reformulação da Licenciatura para registo da adequação a Bolonha 
pelo que poderá ser esta a justificação da desatenção à formalização observada. A Licenciatura atingiu globalmente a classificação 1. 
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Licenciaturas em Engenharia, Informática e Gestão 
 

Disciplinas Formalização Objectivos Capacidades Articulação
Metodologias de ensino / 

aprendizagem 

Metodologias de 
avaliação de 
capacidades Recursos   

          Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias 
ALGORITMIA E 
PROGRAMAÇÃO 3 3 0 0 0 0 3 3 2 0 2,2 
ECONOMIA I 4 4 4 3 3 0 3 3 3 3 2,4 
INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA 3 4 0 0 2 0 3 0 2 3 1,6 
MATEMÁTICA I 3 4 0 2 2 0 2 0 2 0 1,4 
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 3 3 0 0 2 0 2 0 2 0 1,1 
HISTÓRIA ECONÓMICA E 
SOCIAL 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 1,1 
CONTABILIDADE GERAL I 3 3 0 0 0 0 0 0 3 2 1,2 

SISTEMAS OPERATIVOS 3 4 0 0 0 0 3 0 2 0 1,3 
SISTEMAS DIGITAIS I 3 4 0 0 2 0 3 0 2 0 1,5 
Médias 3,1 3,6 0,4 0,6 1,2 0,0 2,3 0,7 2,2 0,9 1,5 

 
Quadro 7.39. Avaliação dos Programas formalizados das Disciplinas do 1º semestre das Licenciaturas em Informática e Gestão 
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Isto é, quanto às Licenciaturas em Engenharia, Informática e Gestão – no seu primeiro ano de 
adequação ao modelo de Bolonha - poderemos afirmar que a formalização dos programas no que 
se refere aos objectivos das disciplinas e temáticas a abordar está, em geral, adequadamente feita. 
Há grande debilidade na explicitação da articulação entre disciplinas, no plano de estudos, das 
capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de metodologias de ensino 
/aprendizagem e de atenção à diversidade. Há desadequado investimento na diversificação de 
recursos de apoio ao aluno. As metodologias de avaliação estão desigualmente formalizadas. 
Globalmente as Licenciaturas atingiram a classificação 2. 
 
Já no que se refere à Licenciatura em Psicopedagogia – também no seu primeiro ano segundo o 
modelo de Bolonha - como se verá na página seguinte, nota-se uma maior atenção à formalização 
dos Programas - com os  objectivos das disciplinas e temáticas a abordar - que está, em geral, 
adequadamente feita. Há adequada explicitação da articulação entre disciplinas, no plano de 
estudos, das capacidades a adquirir / desenvolver pelos alunos, na explicitação de metodologias 
de ensino /aprendizagem. O ponto mais fraco é a incipiente formalização dos aspectos de atenção 
à diversidade. Há também desadequado investimento na diversificação de recursos de apoio ao 
aluno. 
 
Note-se, no entanto que a avaliação foi feita através da apreciação dos documentos escritos 
entregues pelos professores, não tendo sido ainda aplicada a recolha directa de opiniões e 
testemunhos dos professores e dos alunos (a incluir na 2ª fase desta investigação).  
 
Assim é possível que a inexistência de referências às capacidades a adquirir / desenvolver pelos 
alunos, ou de explicitação de metodologias de ensino /aprendizagem e de avaliação a aplicar se 
deva a descuido ou desvalorização do cumprimento das normas de formalização, por parte 
dos docentes e não ao desconhecimento ou desvalorização da sua importância didáctica... 
 
Este aspecto – da determinação do desvio entre a prática didáctica e a formalização dos 
critérios que a ela presidem e suas causas – deverá ser investigada numa segunda fase deste 
projecto. 
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Quadro 7.40. Avaliação dos Programas formalizados das Disciplinas do 1º semestre da Licenciatura em Psicopedagogia 
 
 

Disciplinas Formalização Objectivos Capacidades Articulação
Adequação Diversidade Adequação Diversidade Adequação Diversidade Médias

HISTÓRIA DA PEDAGOGIA 4 2 0 1 2 0 2 0 3 1 1,5
PSICOLOGIA DO DESENVOL. I 4 3 3 3 3 2 4 2 4 4 3,2
ANÁLISE DE DADOS EM C. S. I 4 3 4 4 4 2 4 2 4 3 3,4
NEUROP. E NEUROCIÊNCIAS 4 3 3 3 4 2 3 0 3 1 2,6
ANTROPOLOGIA INTEGRAL 4 4 4 4 2 2 4 2 3 2 3,1
Médias 4 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2,8

Licenciatura em Psicopedagogia
Metodologias de ensino / 

aprendizagem
Metodologias de 

avaliação de Recursos 
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Note-se que, durante as tutorias, se registaram várias preocupações dos alunos das diversas 
licenciaturas, consonantes com a avaliação formal feita acima, nomeadamente: 
 

o Sistemas de avaliação, em algumas das disciplinas, definidos ao longo do semestre (e não 
no início do semestre), dificultando uma adequada planificação do esforço global do aluno; 

o Pouco cuidada explicitação, em algumas das disciplinas, dos critérios de avaliação de 
trabalhos e dos diferentes graus de exigência expectável;  

o Deficiente disponibilização, em algumas das disciplinas, de recursos e materiais de apoio. 
 
Comparando os resultados obtidos em cada Disciplina com as médias apuradas na apreciação do 
grau de formalização no processo de progressão e avaliação verifica-se que: 
 

      
Disciplinas da Licenciatura em 
Arquitectura   % Aprovações  

  Médias 
Média 
DIV Total 

Mais 
23 

12º 
ano 

Desvio 
M23 / 12º 

ANTROPOMETRIA E ERGONOMIA 2,8 2,3 61 75 55 20 

TEORIA E HISTÓRIA DA ARQUITECTURA 3,8 3,3 65 71 59 12 

ECONOMIA 2,5 0,7 26 13 30 -17 

ARQUITECTURA ANALÍTICA 1,6 0,7 87 87 87 0 

GEOMETRIA 3,6 3,3 79 87 72 15 
DESENHO I 2,6 2,0 87 87 87 0 
Médias 3,0 1,8     
 CORREL Média -0,1 0,1 -0,2 0,4 
 CORREL Média DIV 0,3 0,5 0,1 0,7 

 
Quadro 7.41. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos na Licenciatura 

em Arquitectura  
 
Assim, nesta Licenciatura, em que globalmente se atingiu o nível Adequado de formalização 
programática (3) há correlação positiva entre os resultados obtidos pelos alunos com mais 
de 23 anos (cerca de 1/3 do total de alunos da Licenciatura) e o grau de atenção à 
diversidade exibido, sendo ainda mais forte a correlação face aos desvios entre os 
resultados destes alunos e os resultados dos alunos que entraram pela via do 12º ano. Isto 
é: os resultados dos alunos entrados pela via abreviadamente chamada dos 23+ são superiores 
aos dos alunos entrados pela via regular e o desvio médio é tanto maior quanto maior - segundo as 
informações registadas – foi a atenção à diversidade. Há então que aprofundar a investigação 
sobre o sentido de tal correlação: estaremos perante metodologias de ensino / aprendizagem e 
de avaliação que favorecem o segmento dos 23+? Ou trata-se antes de um efectivo 
aproveitamento das vantagens que a experiência passada confere a este mesmo segmento? 
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Quanto à Licenciatura em Cinema, Televisão e Cinema Publicitário temos:  
 

      
Disciplinas da Licenciatura em Cinema, 
Televisão e Cinema Publicitário   % Aprovações  

  Médias 
Média 
DIV Total 

Mais 
23 12º ano 

Desvio 
M23 / 12º 

INICIAÇÃO À IMAGEM 1,0 0,0 70 58 74 -16 
LÍNGUA E CULTURA PORTUGUESAS 1,0 0,0 66 58 69 -11 
ESCRITA DE GUIÃO I 0,4 0,0 64 58 66 -8 

ENQUADRAMENTO DO AUDIOVISUAL 1,1 0,0 66 67 66 1 
INICIAÇÃO AO SOM 1,2 0,7 70 60 73 -13 
REALIZAÇÃO I 1,3 0,0 83 70 87 -17 
Médias 1,0 0,1     
 CORREL Média 0,7 0,6 0,6 -0,3 
 CORREL Média DIV 0,0 -0,2 0,0 -0,2 

 
Quadro 7.42. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos na Licenciatura 

em Cinema  
 
Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática 
Desadequado (1) verifica-se ainda uma correlação positiva entre os resultados obtidos 
pelos alunos e as médias atingidas quanto à formalização programática. Quanto aos alunos 
que entraram pela via dos 23+ (cerca de 1/3 do total de alunos da Licenciatura) não havendo 
praticamente registo de atenção à diversidade, não é significativa a análise com ela relacionada. 
 
Quanto à Licenciatura em Direito temos:  
 

     
Disciplinas da 
Licenciatura em Direito   % Aprovações  

  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano 
Desvio 

M23 / 12º 

HISTÓRIA DO DIREITO 0,3 0,0 42 36 61 -25 
DIREITO CONSTITUCIONAL 0,3 0,0 51 52 45 7 
INTRODUÇÃO AO DIREITO 1,3 0,0 34 30 43 -13 

INTRODUÇÃO À ECONOMIA 2,0 0,7 31 29 33 -4 
Médias 1,0 0,2     
 CORREL Média -0,9 -0,8 -0,8 0,1 
 CORREL Média DIV -0,6 -0,5 -0,7 0,2 

 
Quadro 7.43. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos na 

Licenciatura em Direito  
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Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática 
Desadequado verifica-se que há correlação negativa entre os resultados obtidos pelos 
alunos (atenção: a análise baseia-se em resultados semestrais em disciplinas anuais, pelo que 
ainda muito preliminares!) e as médias atingidas quanto à formalização programática.  
 
Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 3/4 do total de alunos da Licenciatura!) 
não havendo praticamente registo de atenção à diversidade, não é significativa a análise com ela 
relacionada. 
 
Quanto às Licenciaturas em Engenharia, Informática e Gestão temos:  
 

      Disciplinas da 
Licenciaturas em 
Engenharia, Informática 
e Gestão   % Aprovações  

  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano 
Desvio 

M23 / 12º 

ALGORITMIA E 
PROGRAMAÇÃO 2,2 1,0 50 25 69 -44 
ECONOMIA I 2,4 2,0 54 21 75 -54 
INTRODUÇÃO À 
INFORMÁTICA 1,6 1,0 78 72 81 -9 
MATEMÁTICA I 1,4 0,0 33 13 47 -34 
CIÊNCIAS EMPRESARIAIS 1,1 0,0 60 23 77 -54 
HISTÓRIA ECONÓMICA E 
SOCIAL 1,1 0,0 67 47 80 -33 
CONTABILIDADE GERAL I 1,2 0,7 43 15 57 -42 
SISTEMAS OPERATIVOS 1,3 0,0 58 46 67 -21 
SISTEMAS DIGITAIS I 1,5 0,0 45 15 70 -55 
Médias 1,5 0,5     
 CORREL Média 0,0 -0,1 0,1 -0,2 

 CORREL Média DIV 0,2 0,0 0,2 -0,1 
 

Quadro 7.44. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos nas 
Licenciaturas em Informática e Gestão  

 
Nestas Licenciaturas, que globalmente atingiram um grau de formalização programática 
Pouco Adequado (2) verifica-se que não há correlação entre os resultados obtidos pelos 
alunos e as médias atingidas na avaliação da formalização programática. Quanto aos 
alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 2/3 do total de alunos das Licenciaturas!) não 
havendo praticamente registo de atenção à diversidade, não é significativa a análise com ela 
relacionada. 
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Quanto à Licenciatura em Psicopedagogia temos:  
 
 

      
Disciplinas da Licenciatura 
em Psicopedagogia   % Aprovações  

  Médias Média DIV Total Mais 23 12º ano 
Desvio 

M23 / 12º 
HISTÓRIA DA PEDAGOGIA 1,5 0,3 80 73 88 -15 
PSICOLOGIA DO 
DESENVOLVIMENTO I  3,2 2,7 54 50 60 -10 
ANÁLISE DE DADOS EM CIÊNCIAS 
SOCIAIS I  3,4 2,3 47 47 47 0 
NEUROPSICOLOGIA E 
NEUROCIÊNCIAS  2,6 1,0 63 58 70 -12 
ANTROPOLOGIA INTEGRAL  3,1 2,0 70 58 85 -27 
Médias 2,8 1,7     
 CORREL Média -0,8 -1,0 -0,7 0,2 
 CORREL Média DIV -0,8 -0,9 -0,7 0,2 

 
Quadro 7.45. Correlação entre o grau de formalização programática e os resultados dos alunos na Licenciatura 

em Psicopedagogia  
 
Nesta Licenciatura, que globalmente atingiu um grau de formalização programática Adequado 
e também um grau de atenção à diversidade próximo do Adequado, verifica-se que, 
surpreendentemente, há correlação fortemente negativa entre os resultados obtidos pelos 
alunos e as médias atingidas quanto à formalização programática. Possíveis justificações 
(cuja validade há que investigar): 

o Alguns professores dão pouca atenção à formalização dos programas (escrevendo, 
por exemplo "a avaliação é feita segundo os regulamentos de avaliação da UML" para 
não terem que escrever mais), porque não consideram que tal formalização seja 
importante, nomeadamente como guia para os alunos e para o corpo docente... 

o Alguns professores mudaram de estratégia durante o semestre, sem o ter registado 
no programa (deram novos trabalhos, por exemplo, para remediar os resultados, mas no 
programa só constava o exame ou a menção "avaliação contínua" sem explicitar como se 
fazia)... 

o Alguns professores não fazem uma programação adequada da sua disciplina, vão 
dando as aulas seguindo a sua intuição (que até se pode revelar eficaz, se forem 
experientes)... 

o Alguns professores menos formais são menos exigentes... 
 
Por outro lado, sendo o número de alunos que entraram pela via 23+ ligeiramente acima dos 
50% do total de alunos da Licenciatura e tendo-se atingido um grau de 1,7 no registo de atenção 
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à diversidade, os resultados desta análise de correlação induzem também a necessidade de 
investigação do que se passa na realidade: desvio entre o registo e a prática docente ou 
orientação diversa, na atenção e no apoio ao aluno, perante a diversidade? Há que 
investigar, de facto, se o nível de atenção à diversidade formalizado corresponde ao praticado no 
semestre e, se sim, a quem beneficiou a atenção prestada à diversidade – tinha ela como 
orientação dar a ambos os segmentos de alunos iguais oportunidades ou acabou, afinal, por 
prejudicar um ou, até,  ambos os segmentos?  
 
Em síntese, para todo o processo:    
 
Projecto 23+ - Processo: Progressão e Avaliação Responsável Coordenadores 
 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição 4     
Formalização 4     
Participação 4     
Divulgação   2   
Aplicação   2   
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio  3    

Integração   2   
Estratégia 4     
Média 3,1 

 
Quadro 7.46. Avaliação do Processo de Progressão e Avaliação 

 
  
 

7.4 Recomendações 
 
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.  
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8. FLEXIBILIZAR O CONTROLO E A OPERAÇÃO 

 

8.1 Descrição 
 
A constatação dos diferentes graus de disponibilidade dos trabalhadores – estudantes (segmento 
maioritário dos alunos cujo acesso se fez pela via dos “mais de 23 anos”), que muito 
frequentemente chegam tarde às aulas ou têm de faltar, exige que a Universidade garanta a 
todos a disponibilidade de materiais de apoio, dos sumários actualizados e todas as informações 
pertinentes para que a aprendizagem seja possível sem exigir sempre a presença nas aulas.  
 
Mas mais: exige também que o acesso à Secretaria e aos Serviços Académicos, ao Bar, à 
Reprografia, à Biblioteca, às Salas de Trabalho, à rede de computadores e à plataforma de e-
learning  seja facilitado em horário alargado. 
 

8.2 Normalização 
 
O Processo de Controlo de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - é dirigido pelo Coordenador 
respectivo. O Sub-processo Controlo de cada Disciplina é dirigido pelo Docente responsável pela 
Disciplina. O Processo de Controlo dos Serviços Académicos é dirigido pelo Secretário da 
Universidade.  
 
A intervenção, de orientação e supervisão, dos Órgãos Académicos neste Processo – Reitoria, 
Conselho Científico e Conselho Pedagógico - é regulada pelos Estatutos da Universidade.  
 
No Anexo IV apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos suportes de 
registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 

8.3 Avaliação 
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado em 4.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
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Projecto 23+ - Processo: Controlo e Operação Responsável Coordenadores 
 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição  3    
Formalização   2   
Participação  3    
Divulgação   2   
Aplicação   2   
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio   2   

Integração   2   
Estratégia  3    
Média 2,4 

 
Quadro 8.1. Avaliação do Processo de Controlo e Operação 

 
  

8.4 Recomendações 
 
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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9. FLEXIBILIZAR A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 
 

9.1 Descrição 

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/ 

Outros recursos – salas, biblioteca, salas de estudo, de convívio e lazer – têm também grande 
importância.  

9.2 Normalização 
 
O Processo de Gestão de Recursos de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - é dirigido pelo 
Coordenador respectivo.  
 
A intervenção, de orientação e supervisão, dos Órgãos Académicos neste Processo – Reitoria, 
Conselho Científico e Conselho Pedagógico - é regulada pelos Estatutos da Universidade. 
 
No Anexo IV apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos suportes de 
registo de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 

9.3 Avaliação 
 
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 
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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, …) e trocam ficheiros e comunicam entre si por esta via. 
 
Na Biblioteca a organização, actualização e gestão de fundos e informação documental é 
também bastante deficiente, sendo urgente a sua reorganização. 
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado em 4.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
 
Projecto 23+ - Processo: Disponibilização de Recursos Responsável Coordenadores 
 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição  3    
Formalização   2   
Participação  3    
Divulgação   2   
Aplicação   2   
Resultados   2   
      
Objecto de 
Negócio   2   

Integração   2   
Estratégia  3    
Média 2,3 

 
Quadro 9.1. Avaliação do Processo de Disponibilização de Recursos 

 
  

9.4 Recomendações 
 
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. 
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10. O COMPROMISSO DE EXCELÊNCIA 
 

10.1 Descrição 
 
A auto e hetero avaliação sistemática da prática pedagógica é preocupação da Universidade e 
dos seus docentes mas não tem sido realizada de forma extensiva, em cada ano lectivo, para 
todas as disciplinas de todos os cursos nem quanto à Universidade no seu todo. 
 
Neste ano de 2006/07 avaliaram-se os resultados obtidos no 1º semestre 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.  
 
No entanto há que salientar que, tendo a autora participado, ao longo dos últimos 5 anos nas 
reuniões regulares de coordenação da actividade da UML – dirigidas pela Reitoria e em que 
participam todos os Coordenadores de Licenciaturas, os Presidentes e Vice-Presidentes dos 
Orgãos Académicos e os Responsáveis dos Serviços – pode testemunhar que a melhoria 
contínua, numa óptica de qualidade total e excelência docente, foi sempre a preocupação 
predominante, assumida por todos os intervenientes e praticada.  Destas reuniões há 
evidências irregulares na medida em que nem sempre foram feitas actas, embora as decisões 
fossem tomadas de imediato e, de facto, implementadas. Apenas aquelas que dependiam de 
investimentos financeiros a disponibilizar pela DINENSINO foram, nos últimos anos, 
sucessivamente adiadas.  
 
Conforme se referiu acima (Cap. 3), entre as tarefas desenvolvidas no Observatório Académico – 
em colaboração estreita com a Reitoria e com os Conselhos Científico e Pedagógico – incluiu-se 
a colaboração com a Sisconsult, para aplicação do Método Learn na Universidade. Este método 
“proporciona uma abordagem top down, sistémica e integrada, às arquitecturas dos processos da 
organização e permite a definição de objectivos e indicadores de médio e curto prazo para 
controlo do desempenho global e seu desdobramento pelos processos de negócio até ao nível 
de cada posto de trabalho. (…) Constrói-se assim um Balanced Scorecard orientado a 
processos, numa filosofia BPM (Business Process Management), integrado com as 
preocupações de Recursos Humanos - no que respeita a responsabilidades, competências, 
avaliação de desempenho e necessidades de formação - e em cumprimento dos referenciais da 
qualidade e excelência.”(COELHO, 2006).  
 
Da aplicação do método obtêm-se, em articulação coerente, toda a arquitectura de processos, os 
planos e programas das actividades, priorizados e quantificados, as responsabilidades atribuídas  
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e os manuais de qualidade para certificação, com a capacidade de serem permanentemente 
actualizados através de repertórios de melhoria contínua.  
 
Infelizmente, como acima se referiu, por limitações financeiras este projecto não foi continuado 
para além da 1ª fase – clarificação da estratégia e definição da matriz de objectivos e 
processos prioritários. 
 
Espera a autora, no entanto, que venha a ser retomado dada a necessidade imperativa de 
alinhamento estratégico dos processos de segundo nível, da quantificação de objectivos e da 
produção e avaliação dos seus resultados face aos objectivos identificados e aprovados e dos 
instrumentos de controlo e melhoria naturalmente alinhados também.  
  

10.2 Normalização 
 
O Processo de Auto-Avaliação de cada curso de 1º ciclo – Licenciatura - é dirigido por uma  
Comissão de Avaliação presidida pelo Vice-Reitor. A recolha, sistematização, tratamento e 
disponibilização da informação é realizada pelo Observatório Académico, da responsabilidade da 
autora. A intervenção dos Órgãos Académicos nestes processos – Reitoria, Conselho Científico e 
Conselho Pedagógico – bem como dos docentes e alunos é regulada pelos Estatutos da 
Universidade. 
 
Estes processos estão inseridos no processo global de melhoria contínua da instituição e deram, 
em geral, origem a novos processos, muitos deles temporários, de melhoria, para alteração de 
procedimentos ou recuperação da informação. A esses processos, ligados à organização 
administrativa (livros de termos, arquivo de processos dos alunos,...) ou à gestão de docentes 
(registo de sumários, compensação de faltas,...), foram atribuídos responsáveis, sob a 
supervisão da Reitoria (ou Vice-Reitoria). 
 
No Anexo V apresenta-se o desenho global do processo e a identificação dos suportes de registo 
de evidências que constituem o objecto de negócio associado ao processo. 
 
 

10.3 Avaliação 
 
Sendo o objectivo deste trabalho a avaliação da flexibilidade da resposta da universidade aos 
novos públicos, a síntese de resultados apurados é abaixo referida. 
 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em 
Arquitectura, são globalmente muito favoráveis, sendo de destacar que: 
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o Com excepção da Disciplina de Economia, sobre a qual nos debruçaremos 
oportunamente, todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais 
ou 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 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. 

o Na Disciplina de Economia, a baixa taxa global de aprovações (de 26%) e a forte 
discrepância entre os resultados dos dois segmentos de alunos (30% de aprovados entre 
os alunos repetentes ou oriundos do 12º ano contra 13% de aprovados no segmento dos 
alunos que acederam ao curso pela via dos mais de 23 anos), aliada ao facto de não 
haver consistência entre os resultados obtidos 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 potencial desajuste entre a experiência profissional 
e pessoal dos alunos e as estratégias pedagógicas adoptadas. 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em Cinema, 
são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Todas as disciplinas registaram frequências relativas de aprovação iguais ou superiores a 
64% 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 58%.  

o Em quase todas as disciplinas 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 Língua e Cultura 
Portuguesas e Iniciação à Imagem. 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em Direito 
(provas de frequência em disciplinas anuais), são globalmente aceitáveis para um primeiro 
semestre, 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 30% 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 
esta taxa, embora significativamente 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 semelhantes nos 
dois segmentos de acesso e próximas dos 30%. 

o Com excepção da Disciplina de Direito Constitucional, os resultados obtidos pelo 
segmento dos alunos que se submeteram a exame e que acederam ao curso pela via 
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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.  

o O facto de se tratar de disciplinas anuais pode ser significativo na estratégia de 
estudo de alunos trabalhadores pelo que há que acompanhar estes resultados com 
atenção mas sem excessiva preocupação. 

 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre das Licenciaturas em 
Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão serão analisados conjuntamente, dado 
o número grande de disciplinas comuns. Pode dizer-se que estes resultados são globalmente 
aceitáveis para um primeiro semestre, sendo de destacar que: 
 

o Com excepção da Disciplina de Matemática I, todas as disciplinas registaram frequências 
relativas de aprovação superiores a 40%. 

o Já no que se refere ao desempenho do segmento dos alunos que acederam ao curso 
pela via dos mais de 23 anos, este registou frequências relativas de aprovação iguais ou 
superiores a esta taxa, embora significativamente inferiores às dos aprovados entre os 
alunos repetentes ou oriundos do 12º ano, em Introdução à Informática, em Sistemas 
Operativos e em História Económica e Social, mas manifestamente muito deficientes 
em Matemática I (13% de aprovados neste segmento), Algoritmia e Programação 
(25%), Sistemas Digitais (15%), Contabilidade Geral I (15%), Economia I (21%), 
Ciências Empresariais (23%).  

o Nas Disciplinas de Introdução à Informática, Matemática I, Ciências Empresariais, 
Algoritmia e Programação I, Sistemas Digitais, Economia I, os resultados obtidos 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.  

o Nas restantes disciplinas não se verifica qualquer correlação. 
 
Os resultados obtidos pelos alunos do 1º ano, no primeiro semestre da Licenciatura em 
Psicopedagogia, são globalmente bastante favoráveis, sendo de destacar que: 
 

o Com excepção da Disciplina de Análise de Dados, todas as disciplinas registaram 
frequências relativas de aprovação 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 iguais ou superiores a este valor. Na Disciplina de Análise de Dados ambos os 
segmentos atingiram os 47% de aprovações. 
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o Com excepção da Disciplina de Análise de Dados, na qual ambos os segmentos 
atingiram os 47% de aprovações, em todas as outras Disciplinas houve pelo menos mais 
10% de aprovações para o segmento dos alunos repetentes ou oriundos do 12º ano.   

o 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 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. 

 
A análise feita acima sobre a organização da formação (Caps. 7, 8 e 9) 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: 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.    
 
Cruzando a informação atrás referida com os resultados da aplicação do questionário de 
avaliação de processos, apresentado em 4.8 obteve-se a seguinte valoração global:   
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Projecto 23+ - Processo: Melhoria contínua Responsável Reitoria 

 Muito Adequada Adequada Pouco Adequada Desadequada Inexistente 
Definição  3    
Formalização   2   
Participação 4     
Divulgação   2   
Aplicação  3    
Resultados  3    
      
Objecto de 
Negócio   2   

Integração   2   
Estratégia  3    
Média 2,7 

 
Quadro 10.1. Avaliação do Processo de Melhoria Contínua 

 

10.4 Recomendações 
 
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 
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informatização dos processos de gestão de alunos e de disponibilização on line dos 
serviços académicos correntes. 
 
Com efeito, sendo (quase) Adequado (2,7) o empenhamento global da instituição no processo de 
melhoria contínua, as fragilidades derivadas de deficiente formalização e alinhamento podem, no 
futuro, causar danos e perdas dificilmente superáveis. 
 
E, por outro lado, o sucessivo atraso na implementação de processos prioritários pode 
comprometer a efectivação de toda a estratégia da instituição. 
 

11. O PROJECTO 23+ FACE À ESTRATÉGIA DA INSTITUIÇÃO 
 

11.1 Consonância do Projecto com a estratégia da Instituição 
 
O Projecto 23+ através da promoção do acesso à Universidade por aplicação do Decreto-Lei 
nº64/2006 contribui para os quatro objectivos estruturantes prioritários, a saber: 

  
 
 
 
 
 

Prioridade 
(Grau) 

 
Objectivos Estruturantes 

  
3 A. Aumentar o nº de alunos (dimensão da UML) 

3 B. Aumentar a rentabilidade da UML 

2 C. Garantir a libertação de meios negociados com o grupo 

3 D. Melhorar a competitividade da oferta de formação 
2 E. Incrementar a Investigação e Desenvolvimento 
2 F. Incrementar a prestação de serviços que beneficiem da sinergia com competências existentes
2 G. Incrementar o nível de internacionalização da Universidade 
3 H. Aumentar a notoriedade da Universidade 
2 I. Contribuir para a realização socioprofissional dos colaboradores 

2 J. Melhorar a qualidade do corpo docente e restantes empregados 

1 L. Promover iniciativas de âmbito social, cultural e ambiental 
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O Projecto 23+ através da promoção do acesso à Universidade por aplicação do Decreto-Lei nº 
64/2006 contribui para os seguintes objectivos de curto prazo (a azul, assinalados com p): 

 
 

Contribuição 
(parcelar ou 
obrigatória) Objectivos prioritários de curto prazo 

p 1. Assegurar os dois regimes em todos os cursos 

p 2. Melhorar a satisfação e confiança dos alunos 
  3. Promover a ligação aos alunos e antigos alunos da UML 

p 4. Aumentar a notoriedade dos cursos da UML 

  5. Entrar no mercado de ensino a distância 
  6. Entrar no mercado da formação profissional de 3º e 4º níveis (através de parcerias) 
  7. Aumentar formação deslocalizada 

p 8. Aumentar a empregabilidade dos alunos 
  9. Aumentar a adesão a programas de mobilidade 

  10. Aumentar a formação pós 1º ciclo 
  11. Promover facilidades de financiamento/ pagamento dos cursos pelos alunos 

o 12. Melhorar a eficiência e a eficácia do ensino/ aprendizagem 
p 13. Aumentar a sensibilidade dos alunos para questões do âmbito social, cultural e ambiental 
  14. Aumentar o nº de projectos I&D e prestação de serviços para  Instituições Clientes 
  15. Promover a realização de projectos com instituições estrangeiras 
p 16. Divulgar as potencialidades da UML 
  17. Aumentar os beneficios decorrentes de parcerias 
  18. Aumentar a colaboração e divulgação da UML com as escolas secundárias 

  19. Aumentar os patrocínios 
  20. Potenciar a sinergia com a APESP no reforço da competitividade do ESP 
p 21. Influenciar / acompanhar os orgãos decisores/ aconselhamento das tutelas 
  22. Incrementar as sinergias com a CM Lisboa/ JF Belém 

p 23. Contribuir para a definição das condições e regras de funcionamento da UML 
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Os processos prioritários com os quais este Projecto está interligado são (a azul): 
 

Gerir Relação c/ Instituições e Parceiros 

Gerir Imagem UML 
Gerir I&D 
Gerir Oferta de Formação 

Gerir RH UML 

Formar 2º, 3º ciclo, pós graduações e cursos livres 
Angariar e Gerir Prestação de Serviços 

Gerir SI/ TIC UML 
Gerir Recursos Financeiros UML 

Gerir Infraestruturas UML 
Formar 3º e 4º nível 

Gerir Relação c/ Alunos e Ex-Alunos 
Formar 1º ciclo 
Angariar Alunos 
Promover Colocação Profissional 
Gerir Contratos de Aquisição/ Compras UML 

Gerir Atribuição Professores/ Formadores 
Monitorar Concorrência UML 

Prestar apoio pedagógico ao aluno 
Gerir Mobilidade 
Gerir Recursos de Informação 
Gerir Eventos Culturais 

Gerir Contencioso UML 

Definir Estratégia UML 

Planear e Controlar Gestão UML 

Gerir Melhoria Contínua UML 
 
 

Da selecção acima retira-se a sua contribuição (a azul) para a matriz de objectivos seguinte: 
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 Projecto Mais de 23 / Contribuição dos Processos Prioritários     

  Objectivos Operacionais     

Processos 

1. Assegurar 
os dois 

regimes em 
todos os 
cursos 

2. Melhorar 
a satisfação 
e confiança 
dos alunos 

4. Aumentar 
a 

notoriedade 
dos cursos 

da UML 

5. Entrar no 
mercado de 

ensino a 
distância 

8. Aumentar a 
empregabilidade 

dos alunos 

12. Melhorar a 
eficiência e a 
eficácia do 

ensino/ 
aprendizagem 

13. Aumentar a 
sensibilidade 
dos alunos 

para questões 
do âmbito 

social, cultural 
e ambiental 

16. Divulgar as 
potencialidades 

da UML 

21. Influenciar/ 
acompanhar os 

órgãos decisores/ 
aconselhamento 

das tutelas 

23. Contribuir 
para a definição 
das condições e 

regras de 
funcionamento da 

UML AV O 

Gerir Relação c/ Instituições e 
Parceiros 2   2   3 2 1 3 3 2 107 3 

Gerir Imagem UML   2 3   3     3 3   65 3 

Gerir Oferta de Formação 3 2 3 2   2         63 3 

Formar 1º ciclo 3 3   2 3 3 3       34 1 

Angariar Alunos 3                   30 2 

Gerir Atribuição Professores/ 
Formadores 2     2   3         29 1 
Prestar apoio pedagógico ao 
aluno   3   2   3 2 2     20 1 
Definir Estratégia UML                   3     
Planear e Controlar Gestão 
UML                   3     

Gerir Melhoria Contínua UML                   3     
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11.2 Dissonância do Projecto com a estratégia da Instituição 
 
Considera-se dissonante a fraca rendibilização do projecto através de soluções de e-learning. 
 

11.3 Consonância do Projecto com as boas práticas universitárias em 
educação de adultos  
 
Adoptando como referencial de boas práticas a lista de 25 comportamentos descritos por Susan 
Mancuso (2001) e procedendo a uma avaliação global da actividade da UML evidenciada neste 
Projecto 23+ segundo uma escala de avaliação, de 0 a 4, com a seguinte correspondência 
 

 Muito 
consonante 

 
Consonante 

Pouco 
consonante 

 
Dissonante 

 
Inexistente 

O registo informativo evidencia uma 
situação...  

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

 
 

Descrição de Boas Práticas Avaliação 
UML 

As instituições têm claramente articulada a sua missão e essa missão influencia a sua 
prática – em particular consideram que têm um papel importante a desempenhar na 
Educação Superior de adultos.  

3 

As decisões são tomadas colaborativamente. Quando há um problema discute-se e decide-
se, com flexibilidade e rapidez. A informalidade é grande. 

4 

O curriculum é muito variado, a organização e o apoio são os mesmos. 3 
Através de cursos de preparação inicial é preparado o reconhecimento da experiência 
adquirida. 

2 

Estão disponíveis vários métodos de ensino/aprendizagem 1 
Dá-se ênfase à aprendizagem colaborativa com base na experiência do dia-a-dia do aluno 3 
O método de admissão não é competitivo: a instituição e o candidato são parceiros na 
decisão. 

4 

A instituição encoraja os alunos adultos a planificarem o seu percurso e a tomarem 
decisões sobre ele. 

2 

A instituição multiplica as formas de acesso aos serviços para facilidade do aluno 2 
 A instituição apresenta ao aluno um mix de ensino, serviços e administração com acesso 
fácil em permanência 

2 

 A instituição tem adjuntos especializados no apoio financeiro diversificado e na facilitação 
de estágios e benefícios diversos 

2 

 As tecnologias e o blended learning são usados para melhoria da aprendizagem  2 
 A instituição faz contínuos esforços para manter uma resposta a populações adultas que 
seja competitiva e de qualidade 

3 
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11.4 Recomendações 
 
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 um grau mínimo de consonância (2,5) 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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12. CONCLUSÕES 
 
Relembram-se as perguntas de partida:  
 
 
o Será significativo o impacto da diversidade, gerada pela flexibilização do acesso à 

universidade para estudantes sem as habilitações académicas de acesso, no grau de 
sucesso académico global dos alunos no 1º ano? 

o Como responde a universidade à diversidade de perfis destes alunos? É significativo o 
grau de flexibilidade e eficácia dessa resposta?  

o Será possível desenvolver uma metodologia de avaliação colaborativa e contínua da 
flexibilidade educativa? 

o Terá tal metodologia aceitação ao nível da instituição? 
 

 
E as hipóteses decorrentes:  
 

 
1. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm perfis de 
entrada e níveis de aquisições, no primeiro ano, significativamente diferentes dos alunos 
entrados pela via regular de ensino.  
2. A universidade atende a esta diversidade através de uma resposta consistente e 
diferenciada. Os alunos sem as habilitações académicas de acesso (Alunos 23+) têm 
melhores resultados nas disciplinas onde formal ou informalmente foram assumidas 
metodologias de ensino / aprendizagem e de avaliação diversificadas. 
 3. É possível o desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa e contínua 
da flexibilidade educativa. 
4. É significativo o grau de aceitação de tal metodologia ao nível da instituição. 
 

 
No que se refere à primeira pergunta verificou-se a veracidade da hipótese: 
 

o Através do “Processo dos 23+” entraram na Universidade 230 novos alunos com um perfil 
variável mas para os quais se evidenciam o facto de serem trabalhadores com 
significativa experiência profissional e sem as habilitações académicas de acesso ao 
Ensino Superior. 

o O peso deste segmento de alunos na população global é significativo atingindo, nos 
exames do 1º semestre, um terço do total de Alunos de Arquitectura, Cinema, Gestão, 
Engenharia Informática e Informática de Gestão, metade do total de alunos de 
Psicopedagogia e três quartos dos alunos de Direito.  
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o Quanto à avaliação de resultados nos exames do 1º semestre, as Licenciaturas em 
Cinema e Psicopedagogia atingiram as maiores taxas de sucesso global (cerca de 65%) e 
a Licenciatura em Direito – em disciplinas anuais, portanto cujos alunos podem fazer as 
frequências semestrais ou apresentarem-se directamente a exame no final do ano - a 
menor taxa (35%). Quanto ao sucesso no segmento dos “mais de 23 anos” há que relevar 
que é na Licenciatura em Arquitectura (seguida das Licenciaturas em Cinema e 
Psicopedagogia) que a taxa de sucesso é superior. A taxa mais baixa ocorre nas 
Licenciaturas em Engenharia Informática, Gestão, Informática de Gestão e Direito. 

 
 

Balanço Final Global – Alunos inscritos para Exame 

 

 
Total Geral 

 
Entrada 12º ano 

 
Mais 23 

 Valor %AP Nº Alunos % AP Nº Alunos % AP
Arquitectura 70 46% 53 41% 17 63%
Cinema, Televisão e Cinema Publicitário 47 65% 35 68% 12 56%
Direito 98 35% 38 34% 60 35%
Engenharia Informática, Gestão e Inf. Gestão 251 46% 151 55% 100 34%
Psicopedagogia 72 64% 33 73% 39 56%
Total Inscritos 538 48% 310 53% 228 41%

 
Quadro 13.1. Balanço de aprovações no 1º semestre 

 
No que se refere à segunda pergunta verificou-se parcialmente a veracidade da hipótese: a 
decisão da Reitoria de abordagem diferenciada deste público através do lançamento do Projecto 
23+ é desde logo significativa. Mais, da avaliação realizada ressalta que existe, é significativa 
mas deve ser aprofundada a flexibilização  
 

o do acesso à Universidade Moderna de Lisboa, nomeadamente dos candidatos com mais 
de 23 anos e sem habilitações de acesso, nomeadamente com creditação da sua 
experiência e formação profissionais e consequente dispensa de prestar provas em certas 
disciplinas; 

o do apoio à integração e adaptação do estudante ao ambiente universitário, 
nomeadamente através do programa da Disciplina “Aprender Melhor – metodologias, 
instrumentos e práticas” e das tutorias personalizadas; 

o do ajuste das metodologias e estratégias formativas com atenção à diversidade de 
perfis de entrada (caracterizados em tutoria); 

o da programação e controlo de cada disciplina, com objectivos / capacidades a adquirir, 
programa detalhado, metodologia de leccionação e de avaliação, recursos bibliográficos, 
materiais de apoio, roteiros de exercícios ou trabalhos a realizar, exame-tipo, devidamente 
explicitados e disponibilizados na Internet;  

o dos mecanismos e resultados da avaliação contínua, em particular o feedback formativo 
e, no mínimo, com o resultado do exame simulado;  
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o do grau de profundidade que cada aluno entenda prosseguir (distinguindo-se, nos 
sistemas de avaliação propostos, os níveis de exigência mínimos, médios e máximos); 

o do grau de disponibilidade / intensidade de contacto com os alunos (identificando os 
pontos-chave da matéria a abordar e os momentos de presença ou contacto 
aconselháveis e indispensáveis).  

o do grau de generalização de uso do blended learning e recursos web e da flexibilização 
do acesso aos serviços académicos; 

o do fornecimento, aos docentes, de informação contextual sobre a diversidade de perfis 
dos alunos, para apoio ao reajuste da leccionação; 

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

 
Já no que se refere à relação entre a atenção à diversidade e os resultados obtidos pelos 
alunos nos exames há dúvidas que justificam a necessidade de aprofundamento da 
investigação. Com efeito (Cap. 7): 
 

o na Licenciatura em Arquitectura, em que globalmente se atingiu um grau adequado de 
formalização programática (3) há correlação positiva entre os resultados obtidos pelos 
alunos com mais de 23 anos (cerca de 1/3 do total de alunos da Licenciatura) e o grau de 
atenção à diversidade exibido, sendo ainda mais forte a correlação face aos desvios 
entre os resultados destes alunos e os resultados dos alunos que entraram pela via do 12º 
ano.  

o na Licenciatura em Cinema, que globalmente atingiu um grau de formalização 
programática desadequado (1) verifica-se ainda uma correlação positiva entre os 
resultados obtidos pelos alunos e as médias atingidas quanto à formalização 
programática. Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 1/3 do total de 
alunos da Licenciatura) não havendo praticamente registo formalizado de atenção à 
diversidade, não é significativa a análise com ela relacionada. 

o na Licenciatura em Direito, que globalmente atingiu um grau de formalização 
programática desadequado verifica-se que há correlação negativa entre os resultados 
obtidos pelos alunos (resultados semestrais em disciplinas anuais, pelo que ainda muito 
preliminares, por isso não significativos) e as médias atingidas quanto à formalização 
programática. Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ (cerca de 3/4 do total de 
alunos da Licenciatura!) não havendo praticamente registo formalizado de atenção à 
diversidade, não é significativa a análise com ela relacionada. 

o nas Licenciaturas em Engenharia Informática, Gestão e Informática de Gestão, que 
globalmente atingiram um grau de formalização programática pouco adequado verifica-se 
que não há correlação entre os resultados obtidos pelos alunos e as médias atingidas 
quanto à formalização programática. Quanto aos alunos que entraram pela via 23+ 
(cerca de 2/3 do total de alunos das Licenciaturas!) não havendo praticamente registo de 
atenção à diversidade, não é significativa a análise com ela relacionada. 

o na Licenciatura em Psicopedagogia, que globalmente atingiu um grau de formalização 
programática adequado e um grau de atenção à diversidade próximo do adequado, 
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verifica-se que, surpreendentemente, há correlação fortemente negativa entre os 
resultados obtidos pelos alunos e as médias atingidas quanto à formalização 
programática. Sendo o número de alunos que entraram pela via 23+ ligeiramente acima 
dos 50% do total de alunos da Licenciatura e tendo-se atingido um grau de 1,7 no registo 
de atenção à diversidade, os resultados desta análise de correlação induzem a 
necessidade de investigação do que se passa na realidade: desvio entre o registo e a 
prática docente ou orientação diversa na atenção e no apoio ao aluno perante a 
diversidade? Há que investigar, de facto, se o nível de atenção à diversidade formalizado 
corresponde ao praticado no semestre e, se sim, com que finura de ajuste foi praticado e a 
quem beneficiou com a atenção prestada à diversidade, isto é, se tinha ela como orientação 
dar aos diversos perfis de alunos iguais oportunidades ou se acabou por prejudicar, 
globalmente, um ou ambos os segmentos.  

 
Quanto à terceira pergunta, considera-se o desenvolvimento deste trabalho, inserido na actividade 
normal da instituição e reconhecido pela Reitoria e Orgãos Académicos como incumbindo ao 
Observatório Académico da UML, como prova da veracidade da hipótese colocada: foi possível o 
desenvolvimento de uma metodologia de avaliação colaborativa da flexibilidade educativa, que 
pode ser aplicada de forma continuada, com a introdução das adequadas melhorias. 
 
Tais melhorias passam por uma maior finura na identificação dos vectores de diversificação do 
público em presença e de uma mais fina avaliação da diversidade das respostas dadas ao 
nível das metodologias de ensino / aprendizagem e de avaliação, de forma a responder 
cabalmente à pergunta 2, sendo certo que de tal resposta resultarão diferentes abordagens na 
melhoria contínua da Docência. Passa também por uma mais ampla participação de docentes e 
alunos no processo de avaliação. 
 
Após a avaliação deste trabalho – e seu eventual reajuste - no âmbito do Programa de 
Doutoramento em Didáctica e  Organização das Instituições Educativas da Universidade de 
Sevilha, tem a autora a intenção de continuar a desenvolver a sua aplicação integral na 
Universidade Moderna de Lisboa.    
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ANEXO I 

 

A1. Desenho do Processo de Ingresso 
 

 

Pode visualizar-se o processo de ingresso (macro-processo) segundo o esquema seguinte: 

 

 

Processo de Regulamentação de Provas

Decisão estratégica de 
implementar este regime de 

acesso na UMLReitoria 

Processo de Organização Logística de Provas

Processo de Candidatura

Processo de Selecção

Processo de Normalização de Provas

CCientífico 

OAcadémico 

Processo de Prestação de Provas

Processo de Avaliação de Provas

Decreto-Lei 
64/2006 
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A1.1 Desenho do Processo de Regulamentação das Provas 
 

 

Decreto-Lei 
64/2006 

Definição das 
regras genéricas 

de 
desenvolvimento 

do processo  

Preparação de 
uma proposta de 
regulamento das 

provas  

Reitoria CCientífico 

OAcadémico 

CCientífico Reitoria Discussão, 
ajustamento e 
validação da 
proposta de 

regulamento das 
provas  

SAcadémicos 

Secretário OAcadémico 

3 versões 

CCientífico 

Aprovação do 
Júri e do 

Regulamento 
das Provas  

Promulgação do 
Regulamento das 

Provas  

Publicação do 
Regulamento das 

Provas 
Reitoria 

Site Web, Atendimento telefónico e presencial; Anúncios na Imprensa DR 
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A1.2 Desenho do Processo de Organização Logística das Provas 

Proposta da 
logística das 

provas  OAcadémico Secretário 

Discussão, 
ajustamento e 
validação da 
proposta de 
logística das 

provas  

SAcadémicos 

Secretário OAcadémico 

Reitoria CCientífico 

Reitoria 
Divulgação da 
logística das 

provas 

Aprovação da 
logística das 

provas  

Informação aos Serviços Académicos e Júri 
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A1.3 Desenho do Processo de Normalização das Provas 

 

Júri 

OAcadémico 

Júri 
Aprovação das normas 
e critérios de aplicação 

das provas 

OAcadémico 

EPsicopedagogos 

OAcadémico 

Discussão, ajustamento e validação 
da proposta de normas e critérios 

de aplicação das provas  Reitoria 

Instrumentos 
de aplicação 
das provas 

Preparação de 
Instrumentos de aplicação 

das provas e registo de 
resultados 

Prova 
escrita  

Instrumento de 
avaliação da 
Prova Escrita 

Testes de aptidão 
vocacional  

Guião de Entrevista 
de Pré-selecção 

CV tipo e 
Entrevista 

Instrumento de 
avaliação do CV 

e Entrevista 

 
 
 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 
integrado 

da 
informação 

Proposta de normas e critérios de 
aplicação das provas  
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A1.4 Desenho do Processo de Candidatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Candidato 

Inscrição nas 
provas 

OAcadémico 

SAcadémicos 

Pré-inscrição  
presencial, 

telefónica  ou pela 
Internet 

SAcadémicos 

Entrevista de pré-
selecção 

 

Emissão de 
Documento de 

Inscrição e Recibo 

 
Registo de 
Candidatos 

 
 
 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 

integrado da 
informação 
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A1.5 Desenho do Processo de Prestação de Provas – 1ª Etapa 

 

 

A1.6 Desenho do Processo de Avaliação de Provas – 1ª Etapa 

Identificação 

SAcadémicos 

Testes de Aptidão 
Vocacional 

 

 
 
 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 

integrado da 
informação 

Candidato 
 

Prova Escrita 

Comissão de Júri 

EPsicopedagogos 

Avaliação dos 
Testes de Aptidão 

Vocacional 

Avaliação das 
Provas Escritas Comissão de Júri 

EPsicopedagogos 



UNIVERSIDADE DE SEVILHA  
 
PROGRAMA DE DOUTORAMENTO 
em  
DIDÁCTICA E ORGANIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCATIVAS 
 

Avaliação da Flexibilidade, um contributo para a Excelência Docente, Tereza Ventura, 2007, 134 / 153 
 

A1.7 Desenho do Processo de Prestação de Provas – 2ª Etapa 

 
A1.8 Desenho do Processo de Avaliação de Provas – 2ª Etapa 

 

Identificação Entrevista Final 
 

Candidato 
 

Prova Curricular 

Comissão de Júri 

 
Informação Sobre o Candidato: resultados da 

avaliação da prova escrita e apreciação de 
resultados / recomendações resultantes dos 

testes de aptidão vocacional 

 
 
 

Aplicação 
Excel para 
tratamento 

integrado da 
informação 

Avaliação Curricular e 
da Entrevista Final  

Comissão de Júri 

Emissão da Lista Seriada de 
Resultados dos Candidatos  

Aprovação Final 
da Lista Seriada 

Júri 

Informação aos 
Candidatos 
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A1.9 Normalização da Entrevista de Pré-Selecção 
 

A Entrevista de Pré-selecção dos Candidatos não é efectivamente uma prova de selecção. 
Mesmo um candidato aconselhado a não se inscrever pode fazê-lo.  
 
Esta Entrevista tem, no entanto, triplo objectivo: 
 

o Informação aos potenciais candidatos sobre as condições de ingresso neste 
regime e os objectivos das provas de acesso; 

o Clarificação sobre o tipo de cursos ministrados e sobre o tipo de aprendizagem 
expectável na nossa Universidade; 

o Orientação sobre a preparação para as provas; 
o Despiste de perfis manifestamente desadequados ao Ensino Superior ou aos 

Cursos ministrados na nossa Universidade e reencaminhamento eventual para 
via diversa no prosseguimento dos estudos. 

 
 
Guião de Entrevista de Pré-selecção  
 
 

o Boas vindas 
o Identificação das motivações do candidato para frequentar o Ensino Superior e o 

Curso em que se pretende inscrever 
o Identificação das razões que aponta para não ter conseguido o ingresso pela via 

regular de ensino 
 
Nesta abordagem é estimulada a conversa livre, com o candidato, para despiste de eventuais 
bloqueios de compreensão, de expressão; de capacidade de síntese; de atenção,... Caso o perfil 
seja manifestamente desadequado ao Ensino Superior ou aos Cursos ministrados na nossa 
Universidade é feito o reencaminhamento para via diversa no prosseguimento dos estudos. 
  
A segunda fase (casos favoráveis) é de informação e orientação: 
 

o O regime de ingresso segundo o Decreto-Lei 64/2006; 
o Como inscrever-se para as provas de acesso; 
o O processo de selecção na UML (regulamento, tipo de provas, objectivos de 

cada prova; tempos e condições de realização); 
o Que tipo de preparação é aconselhável face ao perfil do candidato (como 

superar/minorar dificuldades manifestas); 
o O que pode esperar da Universidade e do Cursos escolhido, o que se espera 

do Aluno. 
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A1.10 Normalização da Prova Escrita 
 

A prova escrita destina-se à aferição de conhecimentos e capacidades genéricas para 
“aprender” no percurso proposto para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior. 
 
Pretende-se averiguar se o candidato possui o grau de literacia da expressão oral e escrita, 
lógica e numérica que lhe permita a comunicação expectável no ambiente que a universidade 
proporciona. 
 
A prova escrita é composta por três questões, com alíneas, tendentes a aferir as aptidões dos 
candidatos: 
 

o para a compreensão da linguagem escrita: ler e interpretar um texto distinguindo, 
seleccionando e relacionando ideias-chave com tópicos diferenciados – 
eventualmente antagónicos -  e argumentar sobre tal selecção e relacionamento; 

o para o domínio do raciocínio lógico e numérico: interpretar e comparar dados 
numéricos, analisar aparentes ou reais discrepâncias e calcular valores de variáveis 
dependentes de tais dados; 

o para a compreensão da linguagem oral - apoiada por meios mediatizados - e para a 
apresentação e argumentação livre de um tema ou ideia relacionados com o curso 
que escolheu: ouvir, reter e interpretar uma intervenção oral de curta duração (20 
minutos) – apoiada pela passagem simultânea de imagens vídeo ou apresentação de 
slides - distinguindo, seleccionando e relacionando ideias-chave com um tópico 
proposto no texto da prova e argumentar sobre tal selecção e relacionamento; 
argumentar livremente sobre um tema proposto. 

 
 
O texto base da prova é retirado de um suplemento de um periódico (jornal ou revista) semanal 
de grande difusão, cujo tema seja relacionado com a situação actual de desenvolvimento 
económico e social do país e a integração europeia.  
 
Os alunos são distribuídos por salas segundo o curso escolhido. Antes do início da prova escrita 
é feita uma exposição oral, por um docente responsável do Curso, que obrigatoriamente referirá 
o tema ou ideias acima identificados. 
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Guião da Intervenção Oral inicial  
 
 
É feita uma reunião de preparação e harmonização das intervenções, acordando-se alguns 
tópicos base, horizontais, a abordar em todas as intervenções, dado serem focados numa das 
perguntas da prova, e solicitando-se que, para além desses vectores base, cada curso 
desenvolva adequadamente tópicos da especificidade (o uso de Apresentação em Powerpoint, 
de apoio à intervenção, é aconselhado. Deve ser usada e melhorada uma apresentação tipo 
disponibilizada pelo Observatório Académico). 
 
Tópicos comuns, obrigatórios: 
 

o Boas vindas 
o O processo de Bolonha: oportunidades e responsabilidades (o Espaço Europeu 

de Ensino Superior; mobilidade, empregabilidade, inovação, adaptação à 
mudança e globalização...)  

o Como responde a UML aos desafios de Bolonha (avaliação, internacionalização, 
novas pedagogias, investigação,...) 

 
 
Tópicos específicos, diferenciados por curso. 
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A1.11 Normalização da Avaliação da Prova Escrita 
 

A prova escrita inclui três questões, com alíneas. A classificação de cada Questão é feita 
segundo dois ou três eixos (critérios) numa escala de 0 a 1. 
 

 
o A classificação segundo o Conteúdo pontua a capacidade de compreensão – 

identificação, selecção, comparação e articulação das ideias-chave – e de argumentação. 
o A classificação segundo a Forma/Expressão pontua a capacidade de expressão – 

vocabulário, redacção, correcção ortográfica - e a capacidade de síntese. 
o A classificação segundo a Originalidade/Diferenciação pontua a capacidade de 

diferenciar e valorizar ideias próprias face às ideias de outrém. 
o A classificação segundo o Raciocínio pontua a capacidade de argumentar sobre o 

percurso seguido para obter certo resultado e a capacidade de criticar um resultado 
inverosímil ou aparentemente inverosímil. 

o A classificação segundo o Resultado pontua a capacidade de cálculos simples, não 
assistidos por tecnologias, de apresentar os resultados correctos (em forma correcta) 
para certa questão. 

 
Os resultados são tratados automaticamente segundo 3 indicadores “Capacidade de 
Compreensão, Síntese e Distanciamento”; “Capacidade de Expressão Escrita” e “Raciocínio 
Lógico e Numérico” sendo os Candidatos aconselhados a frequentar a Disciplina “Aprender 
Melhor: metodologias instrumentos e práticas” - e em particular as tutorias relativas à(s) sua(s) 
áreas de maiores dificuldades - sempre que num dos indicadores atingirem menos de 70%.  
 

 

Questões Classificar entre 0 e 1, segundo os critérios apontados  

Q1a  Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q1b Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q1c Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q2a Raciocínio Resultado  

Q2b Raciocínio Resultado  

Q2c Raciocínio Resultado  

Q3a Conteúdo Forma/Expressão Originalidade/Diferenciação 

Q3b Conteúdo Forma/Expressão  
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A1.12 Normalização da Avaliação da Avaliação Curricular 
 

A prova curricular consta da apresentação de um Curriculum Vitae na forma escrita e na 
resposta às questões específicas sobre ele colocadas, pela Comissão de Júri, durante a 
Entrevista (ver Normalização da Entrevista).  
 
A classificação é feita, pela Comissão de Júri, segundo quatro eixos (critérios) numa escala de 0 
a 5. 
 

o Formação – adequação das habilitações académicas e da formação complementar ao 
ingresso no Curso Superior escolhido.  

o Profissão – adequação do percurso e da experiência profissional ao ingresso no Curso 
Superior escolhido. 

o Outras Actividades – adequação do tipo de actividades extra-profissionais e “hobbies” ao 
ingresso no Curso Superior escolhido. 

o Escolha do Curso - adequação da escolha proposta pelo Candidato, de ingresso num 
determinado Curso Superior face ao perfil exibido. 

 
Os resultados são tratados automaticamente com a seguinte ponderação:  
 

o Formação – 1  
o Profissão – 1 
o Outras Actividades – 0,5 
o Escolha do Curso – 1,5 
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A1.13 Os Testes de Aptidão Vocacional 
 

A aplicação, por uma Equipa de Psicólogos - docentes de Psicopedagogia - de uma Bateria  
Testes Normalizados de Aptidão Vocacional (Bateria PMA) permitiu a elaboração de um perfil 
vocacional de cada Candidato segundo as suas aptidões em: 
 

o V – Compreensão Verbal 
o E – Concepção Espacial 
o R – Raciocínio Lógico 
o N – Cálculo Numérico 
o F – Fluência Verbal  

 
Os resultados da cada teste são confidenciais e apenas foi fornecida à Comissão de Júri - e por 
este apresentada ao candidato - uma apreciação global sobre a adequação ou desadequação do 
perfil do candidato ao Ensino Superior e ao Curso escolhido, com eventuais recomendações 
sobre o tipo de dificuldades que enfrentará e a eventual melhor adequação a outro curso ou 
percurso escolar e profissional.  
 
As indicações destes testes não são vinculativas mas de orientação vocacional. No entanto são, 
para efeitos de avaliação do processo muito importantes porque complementares da avaliação 
da literacia da compreensão oral e escrita e do raciocínio lógico e numérico.  
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A1.14 Normalização da Entrevista 
 

A Entrevista destina-se a: 
 

o Apreciar o currículo escolar e profissional do candidato; 
o Avaliar, com o candidato, o comportamento na prova escrita, prestando particular atenção 

aos casos em que este não tenha obtido uma classificação parcial positiva nesta prova; 
o Apreciar, com o candidato, os resultados da bateria de testes de aptidões e avaliação 

vocacional;  
o Avaliar se o candidato dispõe dos conhecimentos e competências específicas para o 

ingresso e progressão no curso escolhido; 
o Avaliar a forma como pensa mobilizar a sua experiência profissional e de vida no novo 

percurso de aprendizagem; 
o Apreciar e discutir a disponibilidade, o empenhamento e as motivações apresentadas 

pelo candidato para a escolha do curso. 
 
No decurso da entrevista, o júri pode aconselhar ao candidato a mudança de curso. A 
classificação da Entrevista é feita, pela Comissão de Júri, segundo três eixos (critérios) numa 
escala de 0 a 5. 
 

o Motivação – grau de motivação exibido pelo Candidato para a frequência e persistência 
num percurso no Curso Superior escolhido (porque escolheu este curso? está consciente 
do tipo de trabalho e do grau de empenhamento exigido num curso superior? tem 
condições objectivas para se dedicar aos estudos e capacidade de gestão do tempo e 
dos recursos, nomeadamente do seu percurso ao longo do curso?)   

o Expressão Oral – capacidade de compreensão e de comunicação oral, adequabilidade da 
forma de expressão ao Curso superior escolhido 

o Adequação Global ao Curso escolhido - adequação da escolha proposta pelo Candidato, 
face ao perfil exibido (conhecimentos e experiência profissional e de vida - incluindo 
hábitos de leitura, empenhamento regular em actividades desportivas, culturais ou de 
relevância social, hobbies -  que o candidato considera terem-lhe dado mais valias que 
poderá implicar no curso; condições actuais profissionais e de vida e motivações). 

 
Os resultados são tratados automaticamente com a seguinte ponderação:  
 

o Motivação – 1  
o Expressão Oral – 1 
o Adequação Global ao Curso escolhido – 2 
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A1.15 Normalização da Valorização Final 
 

A avaliação da capacidade para a frequência do Ensino Superior integra obrigatoriamente as 
seguintes componentes: 
 

o A apreciação do currículo escolar e profissional do candidato; 
o A apreciação de uma prova escrita; 
o A apreciação de uma entrevista. 

 
As três componentes de avaliação referidas no ponto anterior são objecto de classificação 
parcial com a seguinte ponderação: 
 
 

o Currículo escolar e profissional 30% 
o Prova escrita 40% 
o Entrevista  30% 

 
 
A CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS CANDIDATOS APROVADOS É EXPRESSA NO INTERVALO DE 10 A 20 DA 
ESCALA NUMÉRICA INTEIRA DE 0 A 20 VALORES. OS CANDIDATOS SÃO SERIADOS POR CURSO, 
SEGUNDO A SUA PONTUAÇÃO. 
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A1.16 Recursos Humanos 
 

O processo de acesso e ingresso destes alunos envolveu um vasto número de docentes e 
trabalhadores, de Abril a Setembro, de que se dá apenas – por ora – a síntese: 
 

o Organização e Logística – 4  
o Atendimento e informação – 10  
o Pré-selecção – 3  
o Apresentação Oral e Acompanhamento das Provas Escritas – 10 
o Comissão de Júri de Avaliação das Provas Escritas – 4 
o Psicólogos em Aplicação e Avaliação dos Testes de Aptidão Vocacional - 7 
o Comissões de Júri das Entrevistas - 30 
o Júri - 7 

 
Vários dos docentes estiveram, naturalmente, envolvidos em vários dos tipos de tarefas 
apontados. 
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A1.17 Objecto de Negócio associado ao Processo de Ingresso 
 
Evidências: 

 
o Acta de Decisão de Lançamento das Provas 

 
o Acta de Nomeação de Júri 

 
o Regulamento de Provas 

 
o Publicitação do Regulamento e Aviso de abertura de Inscrições na Internet e em Jornais 

de grande tiragem 
 

o Instruções de Procedimento para o Júri – Normalização de Provas 
 

o Instruções Logísticas 
 

o Candidatura de Cliente 
 

o Resultados da Aplicação de Provas e Decisão 
 

o Publicitação das Pautas seriadas de Avaliação dos Candidatos 
 

o Informação ao Candidato e fecho da Candidatura 
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ANEXO II 
 
 

A2.1 Processo de Apoio e Integração do Aluno 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decisão estratégica de 
implementar este apoio na UML  Reitoria 

CCientífico 

OAcadémico 

Processo de 
ingresso 

Área de 
Psicopedagogia  

Workshop Aprender a Aprender

Aprovação  Reitoria CCientífico 

Proposta de Programa de Apoio

Programa 

Diagnósticos Avaliação 

PAIs 

Avaliação 

Tutorias

E-learning 
Aluno 

Identificação 
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A2.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Apoio e Integração do Aluno 
 
Evidências: 
 

o Proposta de Lançamento da Disciplina Vestibular Aprender a Aprender – 
Metodologias Instrumentos de Práticas 

 
o Programa da Disciplina  

 
o Publicitação da Disciplina 

 
o Site de apoio à Disciplina na Plataforma de E-learning da UML  

 
o Testes de Diagnóstico, a aplicar aos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Testes de Diagnóstico 

 
o Questionários de Avaliação da Acção, a preencher pelos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Questionários de Avaliação da Acção 

 
o Pré-inscrições nas Tutorias 

 
o Documento de avaliação global da acção  

 
o Participação dos docentes na análise e reformulação do documento de avaliação 
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ANEXO III  
 

A3.1 Processo de Leccionação (Progressão e Avaliação) 
 

Reitoria CCientífico 

Processo de 
Candidatura 

Coordenação  

Coordenação 
Programa 

Actualizado 

Avaliação dos 
Alunos 

Avaliação da 
Docência 

Abertura do Ano Lectivo na UML 
Distribuição do Serviço Docente 

Processo de 
Integração e 

Apoio ao 
Aluno 

Programa de Estudos Aprovado

Recursos

Aprovação  

Docência e Apoio ao aluno

Provas 

Questionários

Publicitação 

Aluno 

Identificação 
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A3.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Leccionação 
 
Evidências: 
 

o Templates de Plano de Estudos, de Programa de Disciplina e de CV de Docente  
 

o Planos de Estudos das Licenciaturas 
 

o Programas genéricos e actualizados (pormenorizados) das Disciplinas  
 

o Publicitação dos Planos de Estudos e Programas das Disciplinas, no site da 
Universidade 

 
o Sites de apoio a algumas Disciplinas na Plataforma de E-learning da UML  

 
o Regulamento Geral de Avaliação da UML 

 
o Provas de Exame aplicadas aos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Provas de Exame 

 
o Questionários de Avaliação da Acção, a preencher pelos Alunos 

 
o Resultados da Aplicação de Questionários de Avaliação da Acção  

 
o Documento de avaliação das acções  

 
o Participação dos docentes na análise e reformulação do documento de avaliação 
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ANEXO IV 
 

A4.1 Responsabilidade nos Processos de Operação e Controlo e de Gestão de 
Recursos 
 

Gestão de Alunos

Decisão estratégica de 
implementação ou melhoria de 

processos de operação e controlo 
de gestão. 

Avaliação de processos.

Reitoria 

Gestão de Docentes

Gestão de Instalações

CCientífico 

CPedagógico 

SAcadémicos 

Gestão de Laboratórios

Gestão da Biblioteca

Reprografia e Bar

SAcadémicos 

Reitoria 

Reitoria 

SAcadémicos 

Coordenação 

Coordenação 

CCientífico 

OAcadémico 
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A4.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Operação e Controlo 
 
Evidências interessando a avaliação da flexibilidade: 
 

o Normas de Inscrição 
 

o Normas de Repetição de Exames  
 

o Publicitação das Normas e Regulamentos de Operação 
 

o O Site da UML  
 

o Estatutos da UML 
 

o Regulamentos do Conselho Científico e Pedagógico 
 

o Regulamento Geral de Avaliação da UML 
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A4.3 Objecto de Negócio associado ao Processo de Disponibilização de Recursos 
 
Evidências: 
 

o Informação Anual sobre a Gestão e Disponibilidade de Recursos  
 

o Normas de acesso à Biblioteca 
 

o Normas de acesso a Laboratórios  
 

o Publicitação do Acesso aos Recursos 
 

o Normas de gestão da Plataforma de E-learning da UML  
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ANEXO V 

 

A5.2 Responsabilidades no Processo de Melhoria Contínua 

 
Decisão estratégica 

de implementação ou 
melhoria de 
processos e 

actividades na 
instituição. 
Avaliação. 

Reitoria 

CCientífico 

CPedagógico 

SAcadémicos 

OAcadémico 
Coordenação 

Alunos Docentes Funcionários 

Dinensino 

Processo avulso de melhoria Avaliação do Processo 
de Melhoria 
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A5.2 Objecto de Negócio associado ao Processo de Melhoria Contínua 
 
Evidências: 
 

o Informação Anual sobre a Actividade da Instituição  
 

o Estudo Estratégico 
 

o Avaliação feita pela Dinensino  
 

o Relatórios de avaliação do Processo 23+ 
 

o Caixa de Reclamações e Sugestões no site da UML 
 

o Fórum da Diversidade 
 

o Publicitação do Relatório e do Fórum no site da UML.  
 
 
 

 


