
Memória Descritiva

Sequência das quatro apresentações:
1. Enquadramento sobre transformações no Ensino Superior, Processo de Bolonha e

relação entre ambos (Patrícia Rosado Pinto);
2. Apresentação do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino na Universidade Nova

de Lisboa (Catarina Silva Pinto);
3. Apresentação de estudo sobre a satisfação dos estudantes de primeiro ciclo da

Universidade Nova de Lisboa (Daniela Costa Ramos);
4. Apresentação do trabalho desenvolvido ao nível da formação pedagógica de

docentes pelo Núcleo de Inovação e de estudo sobre formação pedagógica de
docentes em contextos de mudança (Joana Marques).
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Iniciou-se a apresentação deste primeiro ponto fazendo referência às implicações da 
complexidade do mundo que hoje habitamos nas mudanças que vêm ocorrendo nos 
últimos anos no ensino superior. 
Dessas implicações decorrem alterações no relacionamento entre universidade e estado.
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A competitividade crescente da própria sociedade e a competitividade entre instituições 
de ensino superior, correndo-se o risco de as universidades passarem a ser geridas mais 
como empresas, ao mesmo tempo, que se pretendem implementar mais mecanismos 
de controlo e verificação da sua atuação.
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Estamos, pois perante, uma transformação da universidade – de instituição social ligada 
à investigação, reflexão, questionamento, crítica em organização social que é avaliada 
pela sua produtividade e eficácia. 
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É neste contexto que surge o Processo de Bolonha. 
A implementação do Processo de Bolonha promoveu quatro linhas de actuação
relacionadas com a criação de um sistema de créditos comum a IES europeias, a 
promoção da mobilidade, a cooperação dessas instituições na avaliação da qualidade do 
ensino, a promoção de uma aprendizagem ao longo da vida mais autónoma por parte 
dos estudantes, e cujas finalidades são as apontadas. 
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Neste sentido, a reflexão pedagógica sobre o ensino superior passa pela reflexão sobre 
as implicações da mobilidade e da comparabilidade de formações, pela tomada de 
decisões decorrente de uma nova organização do ano, pela reflexão sobre as 
implicações de se centrar o foco nas aprendizagens (e não mais no ensino) e sobre que 
competências pedagógicas devem os docentes desenvolver. 
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Seguiu-se a reflexão sobre as potencialidades das mudanças na cultura académica para a 
promoção de um ensino pautado por igual rigor. 
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Finalmente, apresentou-se a estratégia escolhida para dinamizar esta primeira conversa 
das “Conversas à Quinta”. 
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O Sistema de Garantia de Qualidade do Ensino da NOVA (SGQE) foi
desenhado levando em consideração as características da NOVA -
tradição de autonomia das diversas UO; as suas diferentes dimensões e
vocações (ensino e investigação ou, primordialmente, investigação), a
sua diferente natureza (de UO multidisciplinares a UO unidisciplinares), os
diferentes níveis de ensino existentes e a variação muito acentuada no
número de estudantes por ciclo de estudos e unidade curricular.
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O SGQE teria de ser flexível, para acomodar a diversidade, e assentar na
coerência dos seus princípios, estruturas, instrumentos e processos, de
forma a assegurar a identidade da Universidade. Deveria ter como
objetivo central contribuir para a melhoria da qualidade do ensino da
NOVA, envolvendo os vários parceiros internos e externos num processo
contínuo de reflexão e aperfeiçoamento das atividades de uma
instituição responsável perante a sociedade, amiga da inovação e
comprometida com o desenvolvimento profissional dos seus docentes.
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Apresentação da estrutura central do SGQE.
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Apresentação da estrutura local do SGQE.
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Ao nível das Unidades Orgânicas (UO), o Gabinete de Apoio à
Qualidade do Ensino (GAQE), construí-o dois tipos de instrumentos.
Por um lado, instrumentos de avaliação do ensino, destinados a serem
utilizados em cada UO. Por outro lado, um inquérito, transversal a toda a
Universidade, em que se visou recolher a opinião dos estudantes de
primeiro ciclo de estudos sobre a sua experiência na NOVA.
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Para se poder avaliar o ensino em todas as suas dimensões, não é
possível utilizar um único instrumento e só uma fonte de informação.
Sabe-se que esta avaliação, se se basear sobretudo em perceções,
tende a ser pouco objetiva. A única solução parece ser o cruzamento
das fontes de informação. Estas fontes podem ser os estudantes, o
próprio docente e, ainda, os pares.
Realce-se, no entanto, que estes dados de opinião deverão ainda ser
cruzados com elementos estatísticos que os possam enquadrar,
nomeadamente sobre os resultados das aprendizagens (taxas de sucesso
e de repetência, por exemplo) ou a empregabilidade.
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Foi esta a postura que se assumiu ao criar um conjunto alinhado e
coerente de instrumentos de avaliação do ensino na NOVA - Os 5
instrumentos elaborados para a avaliação do ensino funcionam “em
cascata”: os estudantes avaliam a unidade curricular; os docentes
preenchem o relatório pedagógico sobre o funcionamento da sua
unidade curricular (caso o docente seja o responsável da unidade
curricular não é necessário o preenchimento deste relatório, apenas do
que se refere a seguir); o responsável da unidade curricular faz um
relatório de avaliação da unidade curricular; a comissão de Ciclo de
Estudos elabora um relatório de monitorização do ciclo de estudos com
base nos relatórios preenchidos pelos responsáveis e/ou pelos docentes,
nas análises dos questionários aplicados aos estudantes e em dados
estatísticos sobre os ciclos de estudo; o responsável pela garantia da
qualidade do ensino de cada unidade orgânica preenche o relatório da
respetiva unidade orgânica com base em dados estatísticos sobre a
unidade orgânica, nos relatórios preenchidos pelos responsáveis e/ou
pelos docentes, nas análises dos questionários aplicados aos estudantes
e relatórios pelos docentes ou síntese de recolha da opinião dos mesmos.
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Foi decidido que o ano de 2011/2012 seria um ano experimental para a
implementação do sistema às 9 Unidades Orgânicas. Os procedimentos
na aplicação dos instrumentos de avaliação diferem ligeiramente entre
Unidades Orgânicas de acordo com os critérios de flexibilização
adotados e respeitando a autonomia das Unidades Orgânicas. Neste
momento encerrou-se o 2.º semestre e deu-se início à análise dos Ciclos
de Estudo.
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O terceiro ponto respeita à apresentação dos resultados de um dos
estudos feitos com os dados recolhidos no Inquérito à Experiência dos
Estudantes de Primeiro Ciclo de Estudos da NOVA, em 2010-2011, e que é
um dos estudos transversais incluídos nas Bases Gerais do Sistema de
Garantia da Qualidade do Ensino.
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Este Inquérito tinha dois objetivos, sendo que esta apresentação respeita
ao estado atual da satisfação dos alunos de 1.º ciclo da NOVA.
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Em seguida, esclareceu-se o conceito de ”satisfação dos estudantes” e
que a relação entre satisfação e expectativas não é linear, havendo
margem para as instituições intervirem, melhorando os níveis de
satisfação dos seus estudantes.
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Prosseguiu-se com a apresentação dos motivos pelos quais as instituições
de ensino superior devem importante conhecer a satisfação dos
estudantes.
De entre estes, encontra-se a possibilidade de elaboração da Matriz

Noel-Levitz de Prioridades de Ação, que cruza o estado atual da
satisfação dos estudantes com os determinantes da mesma. Com esta
informação é possível tomar decisões fundamentadas sobre alocação
de recursos.
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Prosseguiu-se com a apresentação dos motivos pelos quais as instituições
de ensino superior devem importante conhecer a satisfação dos
estudantes.

25



Continuou-se com a indicação da metodologia utilizada e da amostra
recolhida, fazendo uma comparação entre a estrutura desta e da
população-alvo. Não podendo afirmar que a amostra é estatisticamente
representativa da população, verifica-se, porém, que a estrutura é
semelhante, havendo apenas uma pequena inversão no sexo e uma
distribuição mais equilibrada de alunos por ano na amostra.
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Após indicação de quais os itens em análise, iniciou-se a apresentação
dos resultados.
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A satisfação global, por ser uma variável latente, é usualmente avaliada
através de três questões:
• satisfação global com a unidade orgânica numa escala de “muito

insatisfeito” a “muito satisfeito”;
• realização de expectativas em relação à unidade orgânica na escala

de “muito abaixo das expectativas” a “muito acima das
expectativas”;

• comparação da unidade orgânica com uma instituição ideal numa
escala de “muito longe” a “muito perto”.

Como o gráfico mostra, os alunos da NOVA estão satisfeitos.
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Vendo os mesmos resultados organizados por ao de curso, e excluindo o 4.º ano que 
apenas existe numa UO, constatou-se que existe uma diminuição da satisfação à medida 
que os alunos avançam no curso.
Essa diminuição é mais acentuada entre o 1.º e o 2.º ano, o que provavelmente está 
relacionado com as elevadas expectativas dos estudantes no primeiro ano.
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À semelhança da satisfação global, também a lealdade é usualmente
medida através de várias questões, neste caso numa escala de “nada
provável” a “totalmente provável”:
• recomendação da universidade
• recomendação da unidade orgânica
• recomendação do curso
• nova candidatura à UO, se o tivesse de fazer novamente
É a variável do estudo com médias mais elevadas, sendo que
• 1/3 dos respondentes indicou que seria totalmente provável

recomendar a universidade
• 44% indicou que se voltaria a candidatura à UO (pontuação máxima)
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Continua a haver uma diminuição com a passagem dos anos, com uma
queda maior entre o 1.º e o 2.º anos, apesar de as médias
permanecerem acima de 6 pontos em 8 possíveis.
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Foi solicitado aos alunos que exprimissem o seu grau de satisfação ou
insatisfação com diferentes aspetos do ensino, numa escala em que 1 =
“Muito insatisfeito” e 8 = “Muito satisfeito”.
Todos os itens têm média positiva, com destaque para a qualidade do
ensino (Q2A), com uma média de 6,00 pontos.
No campo oposto está a oferta de UC opcionais, com uma média de
4,90 pontos (Q2H), e a Comunicação de progressos, com uma média de
5,00 pontos (Q2C)
À data da realização deste estudo, não havia unidades curriculares de
opção numa das UO analisadas, o que foi negativamente pontuado
pelos alunos (47% indicaram estar muito insatisfeitos com aquela
situação), baixando a média agregada. Entretanto, o plano de estudos
foi revisto e estamos em crer que, nos dados recolhidos em 2011-2012, os
resultados serão diferentes.
Quanto à comunicação de progressos, cremos que esteja relacionado,
por um lado, com a existência de grandes turmas em alguns cursos, o
que dificulta este processo aos docentes; e por outro, com as
expectativas que os alunos têm quanto a este campo, derivado da sua
experiência anterior nos ensinos básicos e secundário.
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Tal como nas anteriores variáveis, há uma diminuição de satisfação ao
longo dos anos, sendo que a satisfação com a capacidade de
transmissão de conhecimento dos docentes (Q2D) aumenta muito
ligeiramente (0,21%) entre o 2.º e o 3.º anos.
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No que respeita às instalações e equipamento, as médias oscilam entre 5
e 6, destacando-se
Positiva
• Localização da UO (Q3H), com média de 6,15
• Espaços envolventes (Q3P), com média de 6,01
• Limpeza geral (Q3J), com média de 5,96
Negativa
• Espaços de estudo (Q3N), com média de 5,03
• Instalações sanitárias (Q3F), com média de 5,04
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Mesma tendência geral de diminuição do grau de satisfação ao longo
do tempo, exceto no que respeita à localização da UO (Q3H), cujo grau
de satisfação aumenta entre o 2.º e o 3.º ano (2,76%), assim como entre
o 1.º e o 3.º anos (1,94%).
Refira-se que o grau de satisfação com os espaços de estudo (Q3N)
diminui 20% entre o 1.º e o 3.º anos.
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Foi pedido aos alunos que se manifestassem em relação a 14 serviços,
mas apenas 3 puderam ser recuperados devido às elevadas taxas de
não resposta (entre 16% e 91%; alunos que indicavam que o serviço não
se aplicava ou que não tinham experiência com o mesmo).
Foi também pedido que classificassem o site da NOVA (www.unl.pt), mas
a taxa de não resposta impediu a sua análise (17%).
Em relação aos serviços e site analisados, os alunos estão satisfeitos com
os mesmos.
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Como seria expectável, há uma diminuição na satisfação com os
serviços, há medida que os anos passam.
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Neste gráfico estão aspetos de certo modo relacionados com o exterior
da UO.
A imagem e reputação da UO (Q6C) é claramente um motivo de
satisfação, com uma média de 6,37 em 8 pontos possíveis.
51% dos respondentes escolheram os pontos 7 ou 8 da escala.
Cremos que tal esteja relacionado com o bom posicionamento da
NOVA nos rankings internacionais
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Organizando os dados por anos, como esperado, o grau de satisfação
cai em todos os aspetos.
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Relativamente à melhoria das capacidades dos estudantes e à
sensação de pertença e de segurança dos mesmos, verifica-se que os
estudantes sentem-se bem-vindos na NOVA e estão menos satisfeitos
com a melhoria da capacidade de comunicação escrita.
Esta variável está a ser influenciada por uma unidade orgânica onde a
comunicação oral é mais trabalhada.
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Como é visível no gráfico, há uma diminuição da satisfação com estes
itens ao longo dos anos, nomeadamente entre o 1.º e o 2.º anos.
Contudo, a capacidade de comunicação oral e escrita (as duas
primeiras barras) acabam por aumentar entre o 1.º e o 3.º anos, como
seria de esperar.
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Assim sendo, conclui-se que os estudantes estão satisfeitos,
principalmente em relação ao
• Qualidade do ensino
• Localização da UO
• Imagem e reputação da instituição
Em resultado dessa satisfação, os alunos revelam-se leais, não hesitando
em recomendar a universidade, sua unidade orgânica e curso a outras
pessoas, e não se arrependendo de se terem candidato à instituição que
frequentam.
À medida que os anos passam e o aluno aprofunda a sua experiência
com a unidade orgânica, o seu nível de satisfação diminuiu em todos os
campos, exceto nos relacionados com a melhoria das capacidades de
comunicação escrita e oral, como seria aliás espectável. Esta situação
pode ser justificada pelo aumento do grau de exigência dos estudantes,
bem como pelo ajustamento das expectativas existentes, principalmente
nos alunos de primeiro ano.
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Sumarizando a satisfação global declarada com os diferentes aspetos
da experiência dos estudantes de primeiro ciclo de estudos da NOVA,
verifica-se que os alunos estão satisfeitos (médias próximas de 6 num total
de 8 pontos).
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Foram depois apresentados pequenos resumos conclusivos por área
analisada.
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Por fim, apresentou-se o Plano de Ação adotado em 2011-2012, tendo-se
já repetido este questionário, alargando-o ao 2.º ciclo de estudos.
Foi aplicado no mês de Maio, igualmente online e por recenseamento,
não havendo ainda dados disponíveis para divulgar.
Pretende-se, igualmente, mais tarde, analisar os dados por coorte,
acompanhando os mesmos alunos desde a sua entrada na UO até à sua
saída.
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Iniciou-se este último ponto com a apresentação e análise do trabalho
que tem sido feito pelo Núcleo de Inovação e Desenvolvimento
Profissional dos Docentes do GAQE em colaboração com o
Departamento de Educação Médica (DEM) da Faculdade de Ciências
Médicas da NOVA ao nível da formação pedagógica de docentes do
ensino superior. Esta parceria surge do facto de o Núcleo ser coordenado
pela coordenadora do DEM, único departamento de educação de
toda a NOVA, e que oferece há já 12 anos formação pedagógica a
docentes do ensino superior no sentido de contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino.
Esta parceria surge do facto de o Núcleo ser coordenado pela
coordenadora do DEM, único departamento de educação de toda a
NOVA, e que oferece há já 12 anos formação pedagógica a docentes
do ensino superior no sentido de contribuir para a melhoria da qualidade
do ensino.
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A formação pedagógica de docentes, oferecida a docentes da NOVA
e a todos os docentes de ensino superior em Portugal, pauta-se pelas
características descritas e teve como objetivos os identificados no slide.
As diferentes ações tiveram a duração de 12 horas divididas por 3 dias,
nos quais se abordou o seguinte: conteúdos relacionados com a
planificação (1.º dia); conteúdos e estratégias relacionados com o
ensino (2.º dia), conteúdos e estratégias relacionados com a avaliação
(3.º dia).
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No final de cada ação os formandos foram solicitados a preencher um
questionário de avaliação da formação. A leitura dos resultados
apresentados no quadro verifica-se que a grande maioria dos docentes
ficou muito satisfeita em relação aos parâmetros de avaliação
questionados.
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No mesmo questionário, para além das questões de resposta fechada, os
formandos podiam também comentar, fazer sugestões…
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Porque consideramos que uma formação pedagógica tem que resultar
em produtos concretos e relacionados com a prática dos formandos,
apresentamos os quatro produtos: planificações, Cadernos da NOVA,
solicitação de ações de formação específica e participação em
encontros científicos.
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De seguida, foram apresentadas as conclusões relativamente às 10
ações de formação oferecidas.
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A mesa sobre Pedagogia e Ensino Superior terminou com uma breve
apresentação de um estudo que se encontra em desenvolvimento no
âmbito do doutoramento em Ciências da Educação – vertente de
Formação de Professores pela investigadora Joana Marques.
Este estudo tem como título “Formação pedagógica de professores do
ensino superior em contextos de mudança” e consiste num estudo de
caso desenvolvido no contexto de reforma curricular – iniciada no
sentido de construir um currículo tendencialmente mais integrado, flexível
e organizado por competências e que aposta na formação profissional
contextualizada – em curso na Faculdade de Ciências Médicas da
NOVA.
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Apresentaram-se as questões gerais de investigação, das quais decorrem
os seguintes objetivos: - Identificar necessidades de formação
emergentes da participação dos docentes na reforma curricular em
vários momentos da formação, quer do ponto de vista institucional, quer
do ponto de vista dos próprios;
- Compreender como os docentes percecionam o papel da formação
pedagógica na superação dessas necessidades;
- Identificar, na sequência da formação, mudanças das conceções dos
docentes no que respeita ao ensino e à aprendizagem, ao docente e ao
estudante e auscultar os docentes quanto à origem das mesmas;
- Compreender como os docentes consideram que a participação na
reforma curricular contribuiu para o seu desenvolvimento profissional;
- Caracterizar o papel de uma infraestrutura de assessoria educacional,
no caso vertente, o DEM, no acompanhamento do processo de
mudança em curso.
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A recolha de dados, já iniciada, será feita com base em análise
documental, entrevistas semi-directivas, observação, questionários,
sínteses de questionários aos estudantes (aplicados no âmbito do Sistema
de Garantia da Qualidade do Ensino, através do Gabinete de Apoio à
Qualidade do Ensino).
Para a análise de dados será usada a técnica da análise de conteúdo.
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Por fim, apresentaram-se alguns resultados esperados deste estudo.
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