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Gabinete de Avaliação e Qualidade
Através de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ),
o Instituto Politécnico de Viseu
Entrar
(IPV) promove permanentemente uma cultura de qualidade e a melhoria contínua das atividades
desenvolvidas, obrigando-se a uma gestão criativa e inovadora, potenciadora da participação a
diversos níveis, comprometendo-se ao cumprimento de vários parâmetros de qualidade.
A ESTGV tem, de acordo com o Artigo 36.º dos seus Estatutos uma Comissão de Avaliação e
Qualidade constituída por:
i. Um Vice-Presidente da ESTGV;
ii. Um representante de cada departamento, sob proposta do respetivo Diretor;
iii. Um representante de cada área científica, sob proposta do respetivo Coordenador;
iv. Um representante do Conselho Técnico-Científico, sob proposta do respetivo Presidente;
v. Um representante do Conselho Pedagógico, sob proposta do respetivo Presidente;
vi. Dois representantes dos serviços mencionados no artigo 35.º dos estatutos, ouvidos os
respetivos diretores e coordenadores;
vii. Um representante da Associação de Estudantes da ESTGV, a designar por esta,
sendo a Comissão presidida por um docente designado, de entre os seus membros, pelo
Presidente da ESTGV.
Esta comissão tem como principal objetivo a deteção de oportunidades de melhoria e,
consequentemente, proporcionar o incremento contínuo da qualidade da formação oferecida pela
escola.
O IPV tem implementado um SIGQ, que vigora em toda a instituição e que usa como documento
base o manual de garantia da qualidade do IPV. A escola encontra-se representada pelo seu
Presidente e pelo Presidente da Comissão de Avaliação e Qualidade, no órgão responsável por este
sistema, o Conselho para a Avaliação e Qualidade.
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Informação relevante sobre o SIGQ e sobre a avaliação externa pode ser encontrada no seguite
endereço.
Anualmente a escola disponibiliza, na plataforma Sistema Interno de Garantia da Qualidade criada
para o efeito, inquéritos aos estudantes sobre a lecionação de cada unidade curricular (UC), sobre o
curso e sobre a escola.
Os serviços de apoio às atividades da ESTGV aplicam regularmente inquéritos à satisfação dos
seus clientes (estudantes e docentes).
A ESTGV elabora, através dos seus docentes, os relatórios das unidades curriculares onde se
apresentam o programa cumprido, os resultados da avaliação, trabalhos de investigação associados
à UC, análise crítica do funcionamento da UC e propostas de melhoria/alteração, bem como os
resultados dos inquéritos de satisfação dos estudantes com a UC. Este relatório é disponibilizado
aos estudantes através da plataforma Moodle.
A ESTGV elabora ainda, através dos diretores de curso, os relatórios de curso que são aprovados
pelo Conselho Técnico-Científico, após emissão de parecer do Conselho Pedagógico. Neste
relatório são apresentadas além da estrutura curricular do curso, a caracterização dos estudantes,
a eficiência formativa, a empregabilidade, uma análise crítica ao funcionamento do curso e
propostas de ações de melhoria. Para visualização dos relatórios, consultar o respetivo curso na
oferta formativa.
No âmbito da verificação, a ESTGV elabora, anualmente, o Relatório de Ensino Aprendizagem da
ESTGV, de acordo com os critérios estabelecidos pelo sistema, que permite fazer uma análise do
cumprimento dos diversos indicadores de desempenho, no âmbito da gestão da oferta formativa e
da gestão das atividades formativas, bem como a elaboração de propostas de melhoria para os
anos seguintes.
Todos os cursos conferentes de grau, Licenciaturas e Mestrados, encontram-se
acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES). Para mais
informação, consultar o respetivo curso na oferta formativa.
Todos os Cursos Técnicos Superiores Profissionais, cursos de Licenciatura e cursos de Mestrado
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encontram-se registados na Direção-Geral do Ensino Superior (DGES). Para mais informação,
consultar o respetivo curso na oferta formativa.
Informação sobre dados e estatísticas de cursos superiores, nomeadamente sobre a
empregabilidade, pode ser consultada no portal InfoCursos ou na DGEEC.
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