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De acordo com a lei n.º 38/2007, de 16 de Agosto, as Instituições de Ensino Superior (IES) 

devem adoptar, em função da missão, uma política de garantia da qualidade dos seus 

ciclos de estudos, bem como os procedimentos adequados à sua prossecução. Além disso, 

cada IES deve desenvolver uma cultura da qualidade e da garantia da qualidade, e uma 

estratégia para a melhoria contínua. A política, os procedimentos e a estratégia devem ser 

aprovados pelo órgão legal e estatutariamente competente do estabelecimento de ensino 

superior e devem ser divulgados publicamente. Finalmente, cada IES deve assegurar a 

participação no processo dos órgãos de governação e de gestão, dos docentes, do pessoal 

não docente, dos estudantes e dos parceiros externos. 

Estas disposições da lei supõem a definição prévia da missão da Universidade e das suas 

diferentes Unidades Orgânicas (UO), o que já foi feito e consta dos respectivos estatutos, 

recentemente publicados. Implicam também a necessidade de aprovação formal de um 

documento definidor da política, dos procedimentos e da estratégia do sistema de 

garantia da qualidade.  

O texto seguinte corresponde a uma parte desse documento, a que respeita, 

essencialmente, à organização e ao objecto do sistema interno de garantia da qualidade 

do ensino da NOVA. 

 

 

Data de aprovação pelo Conselho da Qualidade do Ensino 

18 de Fevereiro de 2011 

Atualizada a 5 de Dezembro de 2011 
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Bases Gerais do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino da NOVA 

Objectivo, âmbito, características e valores, organização e objecto 

Introdução 

A UNL definiu que a sua missão se desenvolve, designadamente, através de “um ensino de 

excelência [...] veiculado por programas académicos competitivos a nível nacional e 

internacional” (Estatutos, art.2º). Assim sendo, a Universidade deve ser capaz de 

assegurar, de uma forma sistemática e permanente, a realização da sua missão, e, 

consequentemente, a qualidade do seu ensino. Este propósito implica a existência de um 

esforço sustentado no sentido do desenvolvimento, não só de um sistema de garantia da 

qualidade, como de uma cultura da qualidade do ensino1.  

O cumprimento destas exigências permitirá à Universidade prestar contas sobre as suas 

actividades e resultados, e, ao mesmo tempo, criará as bases para o reconhecimento 

nacional e internacional da qualidade do ensino da NOVA. 

 A necessidade da criação de um sistema interno de garantia da qualidade é também 

consequência dos compromissos assumidos pelo governo português no âmbito da União 

Europeia, quanto à construção do Espaço Europeu de Ensino Superior, e da legislação 

nacional entretanto publicada (Lei n.º 38/2007, de 16 de Agosto). 

Além disso, a existência de um sistema interno de garantia da qualidade contribuirá 

também para tornar mais leve, no futuro, o processo de avaliação externa pela A3ES 

(Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior). De facto, tendo em conta a 

informação publicada por esta Agência, ultrapassada a fase de acreditação dos ciclos de 

estudos, a A3ES tenderá, sobretudo, a auditar os sistemas de garantia da qualidade 

existentes em cada estabelecimento de ensino superior, mais do que a impor o seu 

próprio, tornando a avaliação externa menos intrusiva. Esta intenção corresponde à 

                                                 
1
 Adoptamos o sentido mais lato possível da palavra ensino, compreendendo não só a interacção educativa 

entre formando e formador, sob a responsabilidade deste último, como também o planeamento, a 
realização e  a avaliação das situações de aprendizagem. Assim, o conceito inclui toda a actividade 
pedagógica e, também, o estabelecimento de condições susceptíveis de promoverem uma aprendizagem 
efectiva. Reconhece-se, igualmente, a responsabilidade dos estudantes em relação à sua aprendizagem. 
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tendência europeia: “Mature quality systems [are] moving away from programme 

evaluation and towards lighter touch institutional audit/evaluation” (Reichert, Looking 

Back, in EUA, Implementing and Using Quality Assurance: Strategy and Practice, 2007).  

A garantia interna da qualidade é, igualmente, central na óptica da autonomia de uma IES: 

“consistent with the principle of institutional autonomy, the primary responsibility for 

quality assurance in higher education lies with each institution itself and this provides the 

basis for real accountability of the academic system within the national quality 

framework.” (Comunicado da Conferência de Ministros Responsáveis pelo Ensino Superior, 

Berlim, 2003). O mesmo será dizer que, independentemente de qualquer legislação, uma 

organização que proclama a excelência deverá ter forma de demonstrar que essa 

pretensão é válida. 

1. Definição de qualidade  

Entende-se por qualidade a adequação das estruturas organizacionais, dos seus processos 

e actividades à consecução dos objectivos da instituição (fit for purpose). 

2. Objectivo  

O sistema interno de garantia da qualidade do ensino tem como objectivo essencial 

contribuir para a melhoria contínua da qualidade do ensino da NOVA. 

3. Âmbito  

O sistema de garantia da qualidade do ensino abrange o ensino e a aprendizagem, e as 

relações entre estas duas dimensões, a investigação e outras actividades da Universidade. 

Ele deve funcionar articuladamente com os sistemas de avaliação do desempenho dos 

docentes e dos serviços. 

4. Características e valores   

4.1 O sistema deve estar de acordo com as melhores práticas internacionais, 

designadamente, com os European Standards and Guidelines da European Association for 
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Quality Assurance in Higher Education (ENQA), transpostos para a lei n.º 38/2007, de 16 

de Agosto, que regula a avaliação do ensino superior português.  

4.2 O sistema deve adaptar-se à cultura institucional da NOVA, devendo ser, por isso, 

descentralizado no seu funcionamento e flexível na sua estrutura, de forma a adequar-se 

à diversidade das Unidades Orgânicas.  

4.3 Ao mesmo tempo, porque a NOVA tem uma identidade a preservar, o sistema deve 

basear-se numa partilha de responsabilidades entre a Universidade e as suas Unidades 

Orgânicas, devendo ser coerente e consistente no seu conjunto e assentar num quadro de 

princípios comuns. 

4.4 A existência de um sistema de garantia da qualidade do ensino é não só uma 

necessidade da instituição - quanto à verificação do cumprimento da sua missão, ao 

reconhecimento nacional e internacional da qualidade do seu ensino, e ao exercício da 

sua autonomia - como um dever, tendo em vista a prestação de contas à sociedade. 

4.5 A garantia da qualidade implica o envolvimento e o comprometimento dos todos os 

parceiros internos (responsáveis pelos órgãos de gestão central da Universidade e das 

Unidades Orgânicas, docentes, investigadores, discentes e pessoal não docente) e 

externos (antigos estudantes e empregadores), implicando a participação de peritos 

externos. 

4.6 Simultaneamente, a qualidade do ensino é um direito dos estudantes. 

4.7 O funcionamento do sistema deve basear-se na transparência de objectivos e de 

procedimentos e prever mecanismos que garantam a imparcialidade e a prestação de 

contas aos vários parceiros envolvidos. 

4.8 Os procedimentos de monitorização e de avaliação devem ser encarados como 

instrumentos de reflexão e de melhoria e articular-se com os mecanismos de 

desenvolvimento profissional dos docentes. 

4.9 A Universidade assume um compromisso firme com o desenvolvimento profissional 

dos docentes. 
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4.10 O sistema de garantia da qualidade do ensino não pode ser obstáculo ao 

desenvolvimento da diversidade e da inovação pedagógica. 

5. Organização 

5.1 Órgãos Centrais  

5.1.1 A Universidade terá um Conselho da Qualidade do Ensino (CQE), que actua como o 

órgão de governação do sistema de garantia da qualidade do ensino. Este órgão é 

responsável, perante o Reitor, pela existência de um sistema adequado à Universidade e, 

num momento inicial, pela sua concepção, em colaboração com as Unidades Orgânicas. 

5.1.1.1 O Conselho da Qualidade do Ensino tem por missão assegurar o funcionamento 

do sistema de garantia da qualidade do ensino na Universidade. 

5.1.1.2 Compete ao CQE da UNL: 

a) propor, para aprovação do Reitor, ouvido o Colégio de Directores, as bases gerais do 

sistema de garantia da qualidade do ensino, assim como outros documentos 

orientadores do mesmo, considerados relevantes; 

b) propor, para aprovação do Reitor, a criação dos órgãos que se revelem necessários 

ao bom funcionamento do sistema de garantia da qualidade do ensino da NOVA; 

c) propor, para aprovação do Reitor, a documentação de base de monitorização e 

avaliação dos ciclos de estudos e das unidades curriculares; 

d) proceder à análise e emitir parecer relativamente aos relatórios que lhe forem 

apresentados pelo Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino da Universidade; 

e) aprovar o relatório anual sobre o funcionamento do sistema de garantia da qualidade 

do ensino e sobre a qualidade do ensino na Universidade, a apresentar ao Reitor e ao 

Conselho Geral da NOVA; 

f) emitir parecer sobre as propostas de financiamento de iniciativas de melhoria da 

qualidade do ensino.  
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5.1.1.3 O CQE da UNL tem a seguinte composição: 

a) um membro externo do Conselho Geral, que presidirá; 

b) Um ou mais membros da Equipa Reitoral com o pelouro da qualidade do ensino; 

c) cinco membros do corpo docente da Universidade, indicados pelo Colégio de 

Directores; 

d) três representantes dos estudantes, um por tipo de ciclo de estudos. Os 

representantes do 1.º e 2.º ciclos de estudos são designados pelo Conselho de 

Estudantes e o do 3.º ciclo de estudos é-o pelo Reitor; 

e) um elemento do Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino (GAQE) da NOVA, sem 

direito de voto. 

5.1.2 Um ou mais membros da Equipa Reitoral serão responsáveis pela garantia da 

qualidade do ensino na NOVA. 

5.1.2.1 Compete a este(s) membro(s): 

a) assegurar a relação entre a equipa reitoral e, em especial, o Reitor, e o Conselho da 

Qualidade do Ensino; 

b) assegurar as relações entre a Reitoria e as Unidades Orgânicas, no âmbito do seu 

pelouro; 

c) superintender nas actividades do Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino e do 

Núcleo de Inovação Pedagógica e Desenvolvimento Profissional dos Docentes.   

5.1.3 Na Reitoria existirá um Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino, órgão de natureza 

executiva do sistema de garantia da qualidade do ensino 

5.1.3.1 Compete, entre outras funções, ao GAQE: 

a) preparar as bases gerais do sistema de garantia da qualidade do ensino;  

b) preparar outros documentos orientadores do sistema de garantia da qualidade do 

ensino; 
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c) preparar a documentação de base de monitorização e avaliação dos ciclos de estudos 

e das unidades curriculares;  

d) monitorizar o funcionamento do sistema em toda a Universidade; 

e) monitorizar a qualidade do ensino e da aprendizagem ao nível do ciclo de estudos, 

com base em indicadores quantitativos e nos relatórios das UO; 

f) preparar o relatório anual sobre o funcionamento do sistema de garantia da 

qualidade do ensino e sobre a qualidade do ensino na Universidade, a submeter ao 

Conselho da Qualidade do Ensino; 

g) organizar a realização de avaliações temáticas e transversais a toda a Universidade2; 

h) apoiar a organização da avaliação periódica dos ciclos de estudos; 

i) assegurar as relações entre a Universidade e a A3ES. 

5.1.4 Na Reitoria existirá um Núcleo de Inovação Pedagógica e Desenvolvimento 

Profissional dos Docentes (NIP/DPD)    

5.1.4.1 Este núcleo tem por missão contribuir para a qualidade das experiências de 

aprendizagem dos estudantes da NOVA através do apoio ao desenvolvimento 

profissional dos seus docentes. 

5.1.4.2 Compete, designadamente, ao NIP/DPD: 

a) organizar cursos de formação de docentes; 

b) trabalhar individualmente ou em grupo com os docentes no âmbito dos processos de 

avaliação de desempenho, por solicitação das Unidades Orgânicas; 

c) apoiar as Unidades Orgânicas e as comissões de ciclo de estudos nos processos de 

monitorização e avaliação dos ciclos de estudos e das unidades curriculares; 

d) coordenar o fórum de Troca de Boas Práticas de Ensino; 

e) promover e coordenar a edição de guias de boas práticas de ensino. 

                                                 
2
 São exemplos de avaliações temáticas e transversais as que incidem sobre os serviços de Informática, as 

bibliotecas, o desporto, os serviços de saúde, os serviços de acção social e a satisfação dos estudantes. 
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5.2 Órgãos locais (Unidades Orgânicas) 

5.2.1 Em cada Unidade Orgânica, o director nomeará um docente responsável pela 

garantia da qualidade do ensino.  

5.2.1.1 Compete a este docente: 

a) assegurar as relações entre a Unidade Orgânica e a Reitoria, designadamente, através 

do(s) membro(s) da Equipa Reitoral responsável(veis) pela garantia da qualidade do 

ensino; 

b) assegurar as relações com os demais órgãos da Unidade Orgânica; 

c) superintender no Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino da Unidade Orgânica, 

quando exista; 

d) garantir a articulação entre o sistema de garantia da qualidade do ensino e outros 

mecanismos institucionais de avaliação, nomeadamente, do desempenho dos docentes 

e dos serviços. 

5.2.2 Em cada Unidade Orgânica existirá uma Comissão da Qualidade do Ensino, nomeada 

pelo Director, que actuará como órgão de governação do sistema de garantia da 

qualidade do ensino ao nível da Unidade Orgânica. 

5.2.2.1 Este órgão tem por missão assegurar o funcionamento do sistema de garantia da 

qualidade do ensino na Unidade Orgânica. 

5.2.2.2 Compete a este órgão, entre outras funções:  

a) analisar os relatórios de auto-avaliação e de avaliação externa elaborados no 

contexto da avaliação periódica dos ciclo de estudos;  

b) aprovar o relatório anual sobre o funcionamento do sistema de garantia da qualidade 

do ensino e a qualidade do ensino;  

c) aprovar as questões a serem incluídas na documentação de base de monitorização 

dos ciclos de estudos e de avaliação das unidades curriculares, de acordo com 

necessidades especificas da Unidade Orgânica.  
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5.2.2.3 Este órgão deverá integrar: 

a) o docente responsável pela garantia da qualidade do ensino, ao nível da Unidade 

Orgânica; 

b) representantes de docentes e discentes; 

c) um membro externo à Unidade Orgânica, que deverá presidir; 

d) outros membros externos (opcional); 

e) a composição deste órgão, no seu conjunto, deve reflectir os interesses do Conselho 

Pedagógico, do Conselho Científico e dos estudantes.   

5.2.3 Cada Unidade Orgânica poderá ter um Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino, 

que actuará como um órgão de natureza executiva.  

5.2.3.1 Compete a este órgão:  

a) elaborar o relatório anual sobre o funcionamento do sistema de garantia da qualidade 

do ensino e sobre a qualidade do ensino; 

b) elaborar os relatórios de síntese de monitorização dos ciclos de estudos e de 

avaliação das unidades curriculares. 

5.2.4 Cada ciclo de estudos terá uma Comissão de Ciclo de Estudos  

5.2.4.1 Compete a esta comissão: 

a) elaborar o relatório anual de monitorização do ciclo de estudos; 

b) preparar o relatório de auto-avaliação do ciclo de estudos, no âmbito do seu processo 

de avaliação periódica. 

5.2.4.2 A composição desta comissão deverá obedecer aos seguintes critérios: 

a) incluir o coordenador do ciclo de estudos, que deverá presidir; 

b) incluir docentes e discentes, representativos da diversidade do ciclo de estudos; 

c) caso não integre discentes, a comissão nos seus relatórios deverá ser capaz de 

demonstrar que os estudantes foram efectivamente consultados; 
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d) nos casos em que as unidades de investigação colaborem significativamente na 

leccionação do ciclo de estudos, através dos seus investigadores, e quando estas 

unidades não estiverem representadas de qualquer outra forma, um dos seus 

investigadores deverá ser incluído na comissão ou ser consultado. 

6. Objecto  

6.1. Avaliação das unidades curriculares 

6.1.1 Cada unidade curricular será avaliada após o seu término. 

6.1.2 Os principais instrumentos de avaliação serão os questionários a preencher pelos 

estudantes e os relatórios produzidos pelos docentes. De acordo com as circunstâncias, 

outros instrumentos podem ser usados, como a avaliação pelos pares e reuniões entre 

docentes e estudantes. 

6.1.3 A avaliação dos docentes pelos pares é um procedimento desejável num sistema de 

garantia da qualidade, em especial no âmbito do desenvolvimento profissional dos 

docentes, podendo algumas UO entender ser uma obrigação dos docentes participarem 

na sua aplicação.  

6.1.4 Os questionários são anónimos e poderão ser preenchidos em papel ou online. 

6.1.5 Os questionários terão um conjunto comum de questões a aplicar em toda a 

Universidade, aprovado pelo Conselho da Qualidade do Ensino. Outras perguntas poderão 

ser adicionadas por cada Unidade Orgânica, sempre que isso for considerado importante. 

6.1.6 A participação dos estudantes nos processos de avaliação das unidades curriculares 

é voluntária. 

6.1.7 Os estudantes devem ser informados do resultado da avaliação das unidades 

curriculares e das acções de melhoria adoptadas. 

6.1.8 O acesso aos resultados da avaliação das unidades curriculares será regulado por 

uma posterior adenda a estas bases gerais.  
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6.2 Monitorização dos ciclos de estudos  

6.2.1 Os ciclos de estudos serão monitorizados no final de cada ano lectivo. 

6.2.2 O relatório de monitorização terá um conjunto comum de questões a aplicar em 

toda a Universidade. Este não deverá exceder quatro páginas.  

6.2.3 O conteúdo do conjunto comum de questões do relatório será definido pelo 

Conselho da Qualidade do Ensino. 

6.2.4 Cada Unidade Orgânica poderá acrescentar outras questões ao conjunto comum.  

7. Fase inicial de implementação 

Até um mês depois da aprovação pelo Reitor das Bases Gerais do Sistema de Garantia da 

Qualidade de Ensino, cada Unidade Orgânica deverá informar o Gabinete de Apoio à 

Qualidade do Ensino da forma como irá aplicar estas Bases Gerais. 

 

Lista de Acrónimos 

A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

CQE – Conselho da Qualidade do Ensino  

ENQA – European Association for Quality Assurance in Higher Education 

GAQE – Gabinete de Apoio à Qualidade do Ensino 

IES – Instituições de Ensino Superior  

NIP/DPD - Núcleo de Inovação Pedagógica e Desenvolvimento Profissional dos Docentes 

SGQE – Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino  

UNL – Universidade Nova de Lisboa  

UO – Unidades Orgânicas 
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