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Identificação

diretor de curso: [3233] Maria De Lurdes Correia Martins

regime de funcionamento: -

grau/diploma: Diploma de Técnico Superior Profissional

departamento: Departamento de Gestão

unidade orgânica: [3182] Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu

Estrutura Curricular

ÁREA CIENTÍFICA/ÁREA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ECTS

Tronco comum Obrigatórios Opcionais

Ciências Informáticas 5 0

Hotelaria e Restauração 11 0

Língua e Literatura Materna 9 0

Línguas e Literaturas Estrangeiras 20 0

Marketing e publicidade 16 0

Produção Agrícola e Animal 6 0

Turismo e Lazer 53 0
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Plano de Estudos

NOME DA UNIDADE
CURRICULAR:

ANO /
SEMESTRE

ÁREA CIENTÍFICA DURAÇÃO HORAS DE
TRABALHO

HORAS DE
CONTACTO

ECTS OBSERVAÇÕES

Introdução ao Marketing 1º Ano / 1º
Semestre

Marketing e
publicidade

Semestral 0133:00 0039:00 5

Introdução ao Turismo 1º Ano / 1º
Semestre

Turismo e Lazer Semestral 0159:00 0058:30 6

Língua Inglesa 1º Ano / 1º
Semestre

Línguas e Literaturas
Estrangeiras

Semestral 0106:00 0039:00 4

Língua Portuguesa 1º Ano / 1º
Semestre

Língua e Literatura
Materna

Semestral 0106:00 0039:00 4

Técnicas de Restauração e
Bar

1º Ano / 1º
Semestre

Hotelaria e
Restauração

Semestral 0133:00 0039:00 5

Viticultura e Enologia 1º Ano / 1º
Semestre

Produção Agrícola e
Animal

Semestral 0159:00 0058:30 6

Comunicação Interpessoal e
Institucional

1º Ano / 2º
Semestre

Língua e Literatura
Materna

Semestral 0133:00 0039:00 5

Degustação de Vinhos e
Enogastronomia

1º Ano / 2º
Semestre

Hotelaria e
Restauração

Semestral 0159:00 0058:30 6

Espanhol Aplicado I 1º Ano / 2º
Semestre

- Semestral 0106:00 0039:00 4 Optativa: Opção
I;

Francês Aplicado I 1º Ano / 2º
Semestre

- Semestral 0106:00 0039:00 4 Optativa: Opção
I;

História e Cultura do Vinho 1º Ano / 2º
Semestre

Turismo e Lazer Semestral 0133:00 0039:00 5

Inglês Aplicado I 1º Ano / 2º
Semestre

Línguas e Literaturas
Estrangeiras

Semestral 0106:00 0039:00 4

Técnicas de Negociação e
Vendas

1º Ano / 2º
Semestre

Marketing e
publicidade

Semestral 0159:00 0058:30 6

e-Marketing e Comércio
Eletrónico

2º Ano / 1º
Semestre

Marketing e
publicidade

Semestral 0133:00 0039:00 5

Enoturismo 2º Ano / 1º
Semestre

Turismo e Lazer Semestral 0159:00 0058:30 6

Espanhol Aplicado II 2º Ano / 1º
Semestre

- Semestral 0106:00 0039:00 4 Optativa: Opção
II;

Francês Aplicado II 2º Ano / 1º
Semestre

- Semestral 0106:00 0039:00 4 Optativa: Opção
II;

Inglês Aplicado II 2º Ano / 1º
Semestre

Línguas e Literaturas
Estrangeiras

Semestral 0106:00 0039:00 4

Organização de Eventos e
Protocolo Empresarial

2º Ano / 1º
Semestre

Turismo e Lazer Semestral 0159:00 0058:30 6

Tecnologias e Sistemas de
Informação

2º Ano / 1º
Semestre

Ciências
Informáticas

Semestral 0133:00 0039:00 5

Estágio 2º Ano / 2º
Semestre

Turismo e Lazer Semestral 0795:00 0600:00 30
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Ligações Externas no Apoio à Docência

O ano letivo 2021/22 permitiu que aos poucos voltasse a ser possível estabelecer ligações externas, de modo presencial de modo a
complementar as atividades realizadas em contexto de sala de aula. Assim, foi notória a preocupação dos docentes em arranjar estratégias
que tentassem mitigar o impacto negativo provocado pela pandemia e pela falta de contacto com empresas do setor do turismo e do
enoturismo. Uma dessas estratégias prendeu-se com a realização de visitas de estudo, que permitiram aos alunos ter um contacto direto
com as empresas de enoturismo, para melhor se inteirarem das dinâmicas de funcionamento e das diferentes atividades levadas a cabo por
estas empresas. 

 No contexto de sala de aula continuou a apostar-se na exploração de Estudos de Caso, que implicassem ligação a uma ou mais empresas
do setor. 

Apresentam-se, de seguida, exemplos concretos das diferentes unidades curriculares (UC). 

UC de Enoturismo - Foram realizadas visitas de estudo à Casa da Ínsua, à Quinta da Taboadella, Caminhos Cruzados e Lusovini. 

UC de Estágio - Foi mantido um estreito contacto com as empresas/instituições recetoras dos estagiários. Este contacto resultou em
reuniões e troca de conhecimentos valiosas para o futuro desta unidade curricular e do CTeSP em Enoturismo. De referir, ainda, que os
orientadores por parte das empresas/entidades estiveram presentes em muitas das defesa dos relatórios de estágio, onde contribuíram,
não só para a avaliação do desempenho do aluno, mas também com sugestões muito enriquecedoras para a unidade curricular em questão
e para o CTeSP em Enoturismo. 

  
UC de Inglês Aplicado I - O projeto realizado nesta unidade curricular pressupõe um amplo conhecimento das diferentes regiões
demarcadas portuguesas, designadamente dos seus principais pontos de interesse turístico, algumas das atividades desenvolvidas no
âmbito do enoturismo, unidades de alojamento e gastronomia típica. Assim, os alunos foram encorajados a fazer pesquisas, em sala de
aula e como trabalho autónomo, no sentido de descobrirem a região demarcada sobre a qual desenvolveram o seu trabalho. 

  
UC de História e Cultura do Vinho - Foi realizada uma visita de estudo às vinhas da ESAV  
  
UC de Introdução ao Marketing - Foram realizados trabalhos de grupo com base em informação de empresas reais de diferentes sectores
de atividade. 

  
UC de Introdução ao Turismo - Foram realizadas as seguintes visitas de estudo 

- Visita de estudo ao Museu Nacional Grão Vasco, no dia 27 de outubro de 2021.  

- Participação da turma na palestra organizada pela Fórum Turismo, sobre o tema "Da proatividade à liderança", no Auditório da ESTGV, no
dia 2 de novembro de 2021. 

- Visita de estudo à CVR/ Welcome Center dos Vinhos do Dão, no dia 7 de dezembro de 2021. 

- Participação da turma no evento "Once Upon a Wine", organizado pelos colegas do 2º ano do CTeSP em Enoturismo, no dia 9 de
dezembro de 2021.  
  
UC de Língua Portuguesa - No semestre em análise, devido à continuidade do estado de pandemia, houve dificuldades no
estabelecimento de ligações externas. Ainda assim, os trabalhos práticos possibilitaram estabelecer contactos presenciais e virtuais com
pessoas e empresas ligadas ao setor do Enoturismo.  
  
UC de Organização de Eventos e Protocolo Empresarial - Dinamização do evento "Once Upon a Wine - watch a movie, enjoy your time!",
que se realizou no dia 9 de dezembro de 2021, no auditório da ESTGV. 

Participação da turma no evento "Regresso ao Futuro", organizado pelos colegas do 2º ano do CTeSP em Gestão Comercial e Vendas. 
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Locais de Estágio e/ou de Formação em Serviço

  
Os alunos estagiaram nas empresas/instituições que a seguir se apresentam:  

Welcome Center da Comissão Vitivinícola Regional do Dão;  

Quinta do Vallado;  

Portugal Wine Castes;  

Quinta Chão de São Francisco; 

ViniPortugal; 

 Pousada de Viseu 

Foi mantido um estreito contacto com as empresas/instituições recetoras dos estagiários. Este contacto resultou em reuniões e troca de
conhecimentos valiosas para o futuro desta unidade curricular e do CTeSP em Enoturismo. De referir, ainda, que os orientadores por parte
das empresas/entidades estiveram presentes em muitas das defesa dos relatórios de estágio, onde contribuíram, não só para a avaliação
do desempenho do aluno, mas também com sugestões muito enriquecedoras para a unidade curricular em questão e para o CTeSP em
Enoturismo. 

Trabalhos de Investigação envolvendo Estudantes

No 2.º semestre do 1.º ano do curso, os alunos dinamizaram um evento enogastronómico para os docentes do curso, em que foram
mobilizados conhecimentos das diferentes unidades curriculares. Este projeto implica ainda um aturado trabalho de pesquisa sobre
diferentes regiões demarcadas do nosso país, bem como sobre a gastronomia e os produtos endógenos dessas regiões. 

Além disso, nas diferentes unidades curriculares, os alunos tiveram que realizar investigação para a realização dos trabalhos/ projetos
propostos pelos docentes. 

Informações adicionais

Deve acrescentar-se que vários docentes que lecionam ao CTeSP em Enoturismo participaram,durante o ano letivo em questão, em
diferentes encontros científicos, tendo ainda publicado os resultodos das suas investigações em livros e revistas científicas.

Corpo Docente
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NOME CATEGORIA
GRAU

ACADÉMICO
ÁREA CIENTÍFICA DO GRAU

ACADÉMICO ESPECIALISTA
CARGA

LETIVA NO
CURSO

ANA PAULA LEOCÁDIO
DANIEL CAMPOS NUNES

Professor Adjunto
Convidado Licenciatura

Psicologia do Trabalho e das
Organizaçoes

Gestão, Especialização
em Gestão de Recursos

Humanos
6.5h

ANA SOFIA CARREIRA
DUQUE

Professor Adjunto
Convidado

Doutoramento Turismo e lazer -> Património e
Cultura

- 123.5h

ANTÓNIO MANUEL
MENDES FERREIRA

Assistente
Convidado Licenciatura

Línguas e Literaturas
Modernas - Estudos

Portugueses e Espanhóis
- 78h

António Manuel Santos
Tomas Jordão

Professor
Coordenador sem

Agregação
Doutoramento

Ciência e Tecnologia de
Alimentos - 81.9h

CLARINDA SERDEIRA DA
COSTA ALMEIDA

Assistente Mestrado Gestão - 39h

Fátima Susana Mota
Roboredo Amante

Professor Adjunto
Convidado Doutoramento

Línguas e literaturas
estrangeiras -> Filologia

Inglesa
- 58.5h

JOAO PEDRO SARAIVA
CABRAL COSTA

Professor Adjunto Doutoramento Turismo e lazer -> Turismo - 123.5h

MANUEL HENRIQUE
REDONDO MAXIMINO DE
ALMEIDA

Professor Adjunto
Convidado Doutoramento

Línguas e Literaturas
Modernas - 39h

MARIA DE LURDES
CORREIA MARTINS

Professor Adjunto Doutoramento Linguística - 32.5h

MARIA ISABEL DIAS
RODRIGUES

Professor
Convidado

Licenciatura Gestão de Empresas - 71.5h

MARIA JOSE LISBOA
ANTUNES

Professor Adjunto Doutoramento Linguística - 39h

Miguel Cardoso Machado de
Oliveira

Assistente 1º
Triénio

Licenciatura Agronomia - 28.6h

NUNO RAFAEL DE
OLIVEIRA BASTOS

Professor Adjunto Doutoramento Matemática - 39h

ODETE MARIA MATOS
PAIVA

Professor Adjunto
Convidado

Doutoramento Turismo, Lazer e Cultura >
Património e Cultura

- 19.5h

Sonia Isabel de Azevedo
Rodrigues Soares

Assistente
Convidado

Licenciatura Marketing e publicidade ->
Marketing

- 39h

Susana Soares da Silva
Rocha Relvas

Professor Adjunto
Convidado Doutoramento

Línguas e literaturas
estrangeiras -> Línguas e

Literaturas Românicas
- 78h
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2019/20 2020/21 2021/22

número total de docentes 0 16 16

número total de docentes ETI 0 12.1 13

número de docentes em tempo integral 0 8 8

número de docentes doutorados em tempo integral 0 7 7

número de professores de carreira 0 7 7

número de docentes em tempo integral por um período superior a 3 anos 0 1 1

número total de docentes doutorados ETI 0 8.2 8.2

número de docentes especialistas de reconhecida experiência e competência profissional ETI (não
doutorados)

0 0.8 0.8

número de docentes especialistas de reconhecida experiência e competência profissional ETI (incluindo
doutorados)

0 0.8 0.8

número de docentes inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano - - -

número total de estudantes 0 20 18

2019/20 2020/21 2021/22

percentagem de docentes em tempo integral 0.00% 66.12% 61.54%

percentagem de docentes doutorados em tempo integral 0.00% 57.85% 53.85%

percentagem de professores de carreira 0.00% 43.75% 43.75%

percentagem de docentes em tempo integral por um período superior a 3 anos 0.00% 8.26% 7.69%

percentagem de docentes doutorados 0.00% 67.77% 63.08%

percentagem de docentes especialistas de reconhecida experiência e competência profissional 0.00% 6.61% 6.15%

percentagem de docentes inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano - - -

docentes e doutores especialistas por cada 30 estudantes 0.0 11.7 13.0

rácio estudantes/docentes ETI 0.0 1.7 1.4

Índice de envelhecimento do corpo docente

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO IE NÚMERO IE NÚMERO IE

Índice de envelhecimento do corpo docente <30 0

0.000

0

8.000

0

8.000

>=30 A <40 0 1 1

>=40 A <50 0 7 7

>=50 A <60 0 7 7

>=60 0 1 1
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Estudantes

2019/20 2020/21 2021/22

    NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Por ano curricular 1º Ano 13 36.11% 7 35.00% 10 55.56%

2º Ano 23 63.89% 13 65.00% 8 44.44%

3º Ano 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Total 36   20   18  

 

 

2019/20 2020/21 2021/22

    NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Por género Feminino 19 52.78% 10 50.00% 11 61.11%

Masculino 17 47.22% 10 50.00% 7 38.89%

Total 36   20   18  

 

 

 

 

2019/20 2020/21 2021/22

    NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Por idade

<20 11 30.56% 0 0.00% 3 16.67%

>=20 A <24 18 50.00% 14 70.00% 11 61.11%

>=24 A <28 4 11.11% 5 25.00% 4 22.22%

>=28 3 8.33% 1 5.00% 0 0.00%

Total 36   20   18  
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Informação Adicional Sobre os Estudantes

No que diz respeito à caracterização dos estudantes, embora o número de candidatos seja superior ao número de vagas, tal não se
traduziu no aumento de alunos matriculados no 1.º ano do curso. Assim, houve um decréscimo de alunos inscritos no 1.º ano do curso.
Embora tenha havido uma elevada procura por parte de estudantes internacionais, mormente da Guiné e Angola, nenhum destes alunos 
acabou por frequentar as aulas. Por outro lado, o curso conta com alunos internacionais oriundos do Brasil que efetivaram a matrícula e
frequentam o 1.º ano do curso. Dos alunos que ingressaram pela primeira vez em 2021/2022, a maioria é proveniente do Ensino
Profissional. No que diz respeito à distribuição por idades, existe uma prevalência de alunos do sexo feminino (11) e 7 de sexo masculino.
Em relação à distribuição por idades, a faixa etária com mais alunos situa-se entre os 20 e os 24 anos. 

Procura

  2019/20 2020/21 2021/22

número de vagas 20 20 20

número de candidatos 16 58 31

número de colocados 16 24 14

número de estudantes inscritos no 1º ano pela 1ª vez 13 20 13

nota mínima de entrada (CNA) Não Aplicável* Não Aplicável* Não Aplicável*

nota média de entrada (CNA) Não Aplicável* Não Aplicável* Não Aplicável*

 

* As condições de acesso a um Curso Técnico Superior Profissional na ESTGV são reguladas pelo Artigo 40.º -E do Decreto-Lei n.º
74/2006, de 24 de março e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 65/2018 de 16 de agosto.
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Estratégias Adotadas para Aumentar a Procura

Ao longo dos anos têm sido adotadas estratégias diversificadas para aumentar a procura, elencando-se algumas:  

- Participação de professores e funcionários em ações de divulgação da oferta formativa;  

- Parceria com a Inspiring Future para divulgação de toda a oferta formativa do Instituto Politécnico de Viseu;  

- Criação em novembro de 2019 da Rede PEPER - Promoção do Ensino Profissional em Rede que integra 18 agrupamentos de escolas
com cursos profissionais, 12 escolas profissionais e 3 escolas secundárias com cursos profissionais da região Dão Lafões e Alto Douro;  

- Forte ligação de docentes com o ensino profissional, recebendo alunos na ESTGV ou indo às escolas profissionais dinamizando sessões
ou participando nos júris das Provas de Aptidão Profissional;  

- Organização e dinamização de eventos para os quais são convidados alunos do ensino secundário e profissional de toda a região. De
entre estes eventos destacam-se as 3 edições do Seminário de Enoturismo do Dão que tem como objetivo primordial a divulgação do
CTeSP em Enoturismo junto dos alunos do ensino secundário e profissional da região. 
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Sucesso Académico

2019/20 2020/21 2021/22

número de diplomados 0 6 4

diplomados em n anos** 0 3 4

diplomados em n+1 anos 0 2 0

diplomados em n+2 anos 0 1 0

diplomados em mais do que n+2 anos 0 0 0

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO MÉDIA NÚMERO MÉDIA NÚMERO MÉDIA

média de estudantes aprovados às unidades curriculares

estudantes inscritos 0 199 179

estudantes aprovados 0 0.000 128 0.643 114 0.637

estudantes avaliados 0 0.000 129 0.992 128 0.891

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO RAZÃO NÚMERO RAZÃO NÚMERO RAZÃO

razão entre estudantes avaliados e estudantes não
avaliados nas unidades curriculares

estudantes
avaliados

0
0

129
1.84

128
2.51

estudantes não
avaliados

0 70 51

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

percentagem de unidades curriculares com
taxa de aprovação <= 30,00%

unidades curriculares com taxa de
aprovação <= 30,00%

0
0.00%

1
4.76%

0
0.00%

unidades curriculares 0 21 21
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Estratégias Adotadas para Combate ao Insucesso

No sentido de se promover o sucesso escolar foram, à semelhança de anos letivos anteriores, adotadas diferentes metodologias,
designadamente a metodologia do trabalho de projeto e o trabalho colaborativo. O regresso ao ensino presencial foi manifestamente
positivo, mas foi necessário trabalhar um conjunto de soft skills que, no ensino online, não eram passíveis de ser trabalhadas, como a
postura em sala de aula, a pontualidade, entre outros aspetos. No entanto, o facto de ser uma turma com poucos alunos, permitiu que, se
conseguisse fazer um acompanhamento personalizado, indo ao encontro das dificuldades e necessidades de cada aluno e dando apoio
individualizado. Houve ainda um conjunto de alunos que, embora figurando na lista de alunos inscritos, nunca frequentaram a totalidade das
unidades curriculares, o que pode ajudar a explicar a percentagem de alunos que se submeteram a avaliação. Logo no primeiro semestre
do curso e partindo do nível de conhecimentos dos alunos, foi promovida a aquisição de diversas competências, quer científicas, quer
técnicas, quer comportamentais. Os alunos foram motivados para a realização de diversos trabalhos práticos, com vista ao
desenvolvimento de competências linguísticas e comunicativas, área onde revelam lacunas graves. Na generalidade das unidades
curriculares foram praticadas metodologias de ensino que incentivavam a participação ativa e colaborativa dos alunos nas aulas. Houve
ainda a preocupação de envolver os alunos em atividades e tarefas fora da sala de aula, tais como visitas de estudo e participação em
conferências, para consolidarem os conhecimentos teóricos, de um modo mais apelativo. De realçar ainda a implementação de
metodologias de ensino dinâmicas e focadas nos alunos e nas suas necessidades de aprendizagem, a utilização de materiais/recursos
pedagógico-didáticos atuais, apelativos e motivadores e, ainda, a aplicação diversificada de instrumentos de avaliação com prática regular
de avaliação formativa e frequente feedback aos alunos. Foi dado tempo aos alunos para que, em aula, pudessem realizar atividades de
caráter prático, designadamente a análise de estudos de caso, atividades de interação oral, para se poder fazer um acompanhamento mais
personalizado e dar feedback atempado. De realçar que os docentes se revelaram sempre disponíveis para o esclarecimento de qualquer
dúvida que surgisse durante o semestre e ainda dedicaram algumas aulas práticas para o apoio ao desenvolvimento dos trabalhos finais. 
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Abandono Escolar

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Total
número de abandonos 0

0.00%
20

58.82%
8

36.36%
número de inscritos 0 34 22

1º Ano número de abandonos 
número de inscritos

0 
0

0.00% 13 
20

65.00% 5 
13

38.46%

2º Ano número de abandonos 
número de inscritos

0 
0

0.00% 7 
14

50.00% 3 
9

33.33%

3º Ano número de abandonos 
número de inscritos

0 
0

0.00% 0 
0

0.00% 0 
0

0.00%

4º Ano número de abandonos 
número de inscritos

0 
0

0.00% 0 
0

0.00% 0 
0

0.00%

2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Motivo Apontado para o
Abandono

Doença 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Fatores Económicos 0 0.00% 2 10.00% 0 0.00%

Incompatibilidade com Horários de Trabalho 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Mudança para um Curso de Outra Instituição de
Ensino Superior

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Mudança para um Curso de Outra Unidade
Orgânica do IPV

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Mudança para um Curso na Mesma Unidade
Orgânica

0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

Não Identificação com o Curso 0 0.00% 1 5.00% 0 0.00%

Outro Motivo 0 0.00% 17 85.00% 8 100.00%
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Estratégias Adotadas para Combate ao Abandono

A utilização de metodologias ativas que envolvam o estudante no seu processo de aprendizagem, de atividades que promovam a
colaboração entre estudantes e destes com os principais players do setor do enoturismo são, sem dúvida a melhor estratégia para motivar,
envolver os estudantes e, consequentemente, prevenir o abandono escolar. Paralelamente, a coordenadora do CTeSP procura contactar os
estudantes sempre que se verifica uma elevada taxa de absentismo, no sentido de conhecer as razões do mesmo e de conhecer as
situações que motivam o abandono. Algumas das respostas vão no sentido da perceção que os estudantes têm relativamente à falta de
conhecimentos anteriores para poderem conseguir completar com aproveitamento as UCs do curso. Importa também referir que a situação
pandémica em que vivemos há alguns anos tem levado ao agravamento das dificuldades económicas de algumas famílias e ao aumento de
restrições de viagens o que também tem sido causa de abandono escolar, especialmente para os alunos internacionais. No sentido de fazer
face ao abandono escolar, elegeu-se em cada turma um representante de turma que reúne periodicamente com a coordenadora do curso
para se identificarem alguns problemas sentidos por alguns estudantes e de se desenvolverem estratégias conducentes à sua superação.
Os alunos do 1.º ano são também acolhidos pelo núcleo de alunos do curso de Licenciatura em Turismo, que desenvolvem atividades que
potenciam a integração na vida académica. Os estudantes são também aconselhados a utilizar o horário destinado à orientação tutorial dos
diferentes docentes para exporem as suas dúvidas. 

Internacionalização dos Estudantes

 

ESTUDANTES 2019/20 2020/21 2021/22

 

  NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Estudantes estrangeiros matriculados 3 8.33% 0 0% 2 11.1%

Estudantes em programas internacionais de mobilidade (Recebidos) 0 0% 0 0% 0 0%

Estudantes em programas internacionais de mobilidade (Enviados) 0 0% 0 0% 0 0%

Número total de estudantes 36 100% 20 100% 18 100%
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Internacionalização dos Docentes

 

DOCENTES 2019/20 2020/21 2021/22

 

  NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Docentes estrangeiros incluindo em mobilidade 0 0 0 0 0 0

Docentes em programas internacionais de mobilidade (Enviados) 0 0 0 0 4 25

Número total de docentes 15 100 16 100 16 100

 

Estratégias Adotadas para Incrementar a Internacionalização

No ano letivo 2021/2022 o número de docentes que participaram em programas internacionais de mobilidade foi bastante satisfatório (25%).
Tal poderá resultar em novas parcerias para projetos e investigação colaborativa que poderá beneficiar os estudantes e docentes do curso.
No que diz respeito aos docentes estrangeiros, a especificidade do curso poderá ser um dos fatores impeditivos. 

Deve igualmente destacar-se a participação de vários docentes do curso em congressos internacionais. 

A existência de uma fase de candidaturas para Estudantes Internacionais que termina em abril tem permitido que os estudantes
internacionais possam ter tempo para tratar dos vistos atempadamente para começarem as aulas nos finais de setembro. 

Outra iniciativa promotora da internacionalização foi a participação do Instituto Politécnico de Viseu no Salão do Estudante em várias
cidades brasileiras. 

Mais recentemente, em 2022, o Instituto Politécnico de Viseu passou a integrar a EUNICE, European University for Customized Education,
o que permitirá a promoção da mobilidade e do multilinguismo, na colaboração com o setor industrial e com grupos de investigação, bem
como na criação de novos programas de estudos conjuntos. 

Empregabilidade
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  2019/20 2020/21 2021/22

% recém-diplomados do curso
registados no IEFP como
desempregados*

0 0 -

* dados IEFP

 

  2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Diplomados a exercer
atividade profissional em setor
de atividade relacionado com o
curso

- - - - - -

Diplomados a exercer
atividade profissional em setor
de atividade diferente do do
curso

- - - - - -

Diplomados que responderam
ao questionário à satisfação

0 0 0 0 - -

Diplomados a quem foi
solicitada resposta ao
questionário à satisfação

8 100 13 100 - -
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  2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

Entidades
empregadoras
que
responderam
ao
questionário à
satisfação

-

-

0

0

-

-

Entidades
empregadoras
a quem foi
solicitada
resposta ao
questionário à
satisfação

- 14 -

 

  2019/20 2020/21 2021/22

MÉDIA MÉDIA MÉDIA

Grau de satisfação das
entidades empregadoras com
os diplomados do curso

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa
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  2019/20 2020/21 2021/22

justificação principal para o
grau de satisfação atribuído

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa

Competências técnicas face às
necessidades da organização

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa

Conhecimentos face às
necessidades da organização

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa

Capacidade de integração no
espírito e objetivos da
organização

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa

Outro Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não foram obtidas quaisquer
respostas ao questionário

Não existem dados relativos ao
ano letivo em causa

 

 

 

Estratégias Adotadas para Melhorar a Empregabilidade do Curso

 

De acordo com a informação disponibilizada, não existem alunos do CTeSP em Enoturismo inscritos no IEFP. Grande parte dos alunos que
conclui o CTeSP prossegue os seus estudos, ingressando na Licenciatura em Turismo da ESTGV. Importa, no entanto, destacar que
aquando da seleção dos locais de estágio existe uma preocupação em escolher locais que vão ao encontro dos interesses dos alunos.
Sendo o enoturismo uma área que engloba várias valências (visitas guiadas, vendas, provas de vinhos, organização de eventos, etc.), a
coordenadora de curso indaga, junto de cada aluno, quais os seus principais interesses e expectativas relativamente ao estágio. Esta
metodologia de trabalho tem sido eficaz, dado que já vários estudantes foram convidados a ficar no local onde realizaram estágio. No
entanto, como referido, anteriormente, os estudantes estão maioritariamente focados em continuar os seus estudos e aprofundar a sua
formação no setor do turismo. 
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Satisfação

  2019/20 2020/21 2021/22

  NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

TAXA DE RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO À
SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES COM A
UNIDADE CURRICULAR

NÚMERO DE RESPOSTAS AO
QUESTIONÁRIO

-

-

24

12.63%

42

24.42%NÚMERO DE ESTUDANTES
INSCRITOS NA UNIDADE
CURRICULAR

- 190 172

  NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO %

TAXA DE RESPOSTA AO QUESTIONÁRIO À
SATISFAÇÃO DOS ESTUDANTES COM O CURSO

NÚMERO DE RESPOSTAS
AO QUESTIONÁRIO

-
-

2
10%

2
11.11%

NÚMERO DE ESTUDANTES
INSCRITOS NO CURSO

- 20 18

 

 

  2019/20 2020/21 2021/22

UNIDADES CURRICULARES

NATUREZA - 4.63 4.53

IMPLEMENTAÇÃO - 4.62 4.61

AUTOAVALIAÇÃO - 4.61 4.49

 

 

 

 

  2019/20 2020/21 2021/22

CURSO
PERCEÇÃO GLOBAL - 4.44 4.8

AMBIENTE - 5.00 4.33

 

 

Escala: 0- Não sabe/não aplicável; 1- Completamente desadequado;2- Desadequado;3- Adequado;4- Muito adequado;5- totalmente
adequado.
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Apreciação Global dos Resultados da Satisfação

 

A taxa de resposta ao questionário de satisfação mantém-se baixa; no entanto houve um aumento significativo relativamente ao ano
anterior, tendo a taxa de resposta passado de 12.63% para 24.42%, no que diz respeito ao questionário à satisfação dos estudantes com
as unidades curriculares. Das respostas obtidas, destaca-se a satisfação dos estudantes com as unidades curriculares, situando-se os
valores acima dos 4 para todos os parâmetros. No que diz respeito à satisfação com o curso, a taxa de resposta é ligeiramente inferior,
situando-se nos 11.11%, ligeiramente acima do 10% do ano letivo anterior. Deve referir-se que a opinião dos estudantes é também positiva.
Será necessário continuar a promover o preenchimento dos questionários de satisfação 

Monitorização do Cumprimento dos Mecanismos de Garantia da Qualidade para as
Unidades Curriculares

  2019/20 2020/21 2021/22

NÚMERO % NÚMERO  % NÚMERO  %

Taxa de cumprimento do prazo
para elaboração dos relatórios de
unidade curricular

Relatórios
elaborados
dentro do prazo

-

-

19

90.00%

20

95.00%

Número de
unidades
curriculares

- 21 21

Taxa de cumprimento do prazo
para validação dos relatórios de
unidade curricular

Relatórios
validados dentro
do prazo

-

-

16

84.00%

20

100.00%

Relatórios
elaborados
dentro do prazo

- 19 20
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Análise Crítica do Funcionamento do Curso

O ano letivo permitiu que fossem paulatinamente retomadas as atividades e contactos com a comunidade, que se assumem de importância
basilar para este Curso Técnico Superior Profissional. As relações externas detalhadas anteriormente neste relatório são um exemplo do
esfoço dos docentes em potenciar aos alunos uma aprendizagem mais prática e contextualizada e de mitigar os impactos negativos
provocados pelo ensino exclusivamente online. Destacam-se visitas de estudos a empresas de referência no setor do enoturismo na região
e também a entidades locais que detêm um papel crucial na dinamização do enoturismo na região do Dão. 

No que diz respeito à procura, o CTeSP teve um número de candidatos superior ao número de vagas, mas, mais uma vez, tal não se
materializou num número efetivo de alunos matriculados. Tal deve me merecer uma reflexão conjunta com a criação de uma comissão no
sentido de se conhecerem as razões poderão estar por detrás desta diminuição da procura e de delinearem estratégias que possam fazer
face a esta situação e que pode passar eventualmente por uma reformulação do plano curricular do curso. 

Dada a heterogeneidade da constituição da turma, houve necessidade de adequar as estratégias, com vista a desenvolver competências
essenciais de comunicação dos alunos (no domínio da escrita e de oralidade). Os trabalhos práticos foram relevantes não só para a
aquisição de competências no domínio da elaboração de trabalhos académicos, como para a ligação com a envolvente externa, nas áreas
do enoturismo (possibilitando contactos diretos e personalizados com entidades e agentes do setor). Houve uma preocupação de todos os
docentes em utilizar metodologias ativas e de apostar na avaliação contínua, fazendo um acompanhamento mais personalizado dos
trabalhos realizados e dando feedback atempado.  

O evento presencial que é organizado pelos alunos do 2.º ano do curso voltou a ser realizado de forma presencial, mas ainda de forma
controlada, apenas para um público-alvo interno. Os estudantes realizaram o evento "Once Upon a Wine - watch a movie, enjoy your time!,
que consistiu numa sessão de cinema alusiva ao vinho com uma ligação  aos sentidos. A metodologia adotada revelou-se eficaz, na
medida em que todos os alunos que participaram no evento deram uma avaliação bastante positiva à atividade. 

 Um aspeto menos positivo está relacionado com o reduzido número de alunos que frequentavam as aulas e fizeram parte da avaliação.
Existe uma diferença substancial entre a percentagem de estudantes inscritos e de estudantes avaliados. Embora a percentagem tenha
diminuído relativamente ao ano letivo anterior, é um aspeto que continua a carecer de reflexão. No entanto e como foi já referido, grande
parte destes alunos nunca frequentou o curso. Deve igualmente destacar-se que, da análise dos RUC, os alunos que frequentavam as
aulas conseguiram obter aproveitamento. Tal vem validar a eficácia das estratégias e metodologias adotadas pelos docentes nas diferentes
UCs.  

No que diz respeito à componente de Formação em Contexto de Trabalho, as classificações obtidas foram, na globalidade, muito boas,
tendo os alunos conseguido pôr em prática os conhecimentos e competências adquiridos ao longo da formação e desenvolvido outras.  

Em suma, pode dizer-se que o ano letivo de 2021/22, decorreu de acordo com o previsto e de forma bastante positiva. 
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Melhorias Identificadas em anos anteriores

ANO DESCRIÇÃO META INDICADORES

RESULTADOS

INDICADORES VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA

2020/21

Incentivar os
alunos
relativamente
ao
preenchimento
dos inquéritos
de satisfação
com as
unidades
curriculares.

Aumento da %
de resposta

Número de
inquéritos
respondidos

O número de respostas ao aumentou
11.79% comparativamente ao ano
letivo anterior.

A medida foi aplicada com sucesso.

2020/21

Incentivar os
diplomados ao
preenchimento
dos inquéritos
de satisfação.

Aumento da %
de resposta

Número de
inquéritos
respondidos

Continuou a não haver respostas dos
diplomados ao inquérito de
satisfação. 

Medida aplicada sem sucesso. Deve ser
mantida nos anos letivos seguintes.

2020/21

Promover um
maior contacto
entre os
estudantes e
os potenciais
empregadores
do setor.

Realização de
visitas de estudo
a empresas do
setor
enoturístico.

Número de
visitas de
estudos
realizadas

De acordo com a informação dos
diferentes Relatório de Unidade
Curricular, foram realizadas 7 visitas
de estudo no ano letivo 2021/22.

A medida foi aplicada com sucesso.

2020/21
Incentivar o
trabalho
multidisciplinar.

Dinamização de
uma atividade /
evento de cariz
multidisciplinar
que envolva
diferentes
unidades
curriculares.

Realização de
um evento /
atividade que
envolva
diferentes UCs.

Realizou-se um evento de natureza
multidisciplinar no final do 2.º
semestre do 1.º ano. Tratou-se uma
atividade de harmonização
enogastronómica. O guião do trabalho
envolvia conhecimento e
competências das diferentes unidades
curriculares do semestre.

A medida foi aplicada com sucesso.

2020/21

Promover a
participação
dos
orientadores
de estágio da
entidade
acolhedora na
defesa do
relatório de
estágio.

Presença dos
orientadores de
estágio da
entidade
acolhedora na
defesa do
relatório de
estágio
(presencialmente
ou via Zoom)

Percentagem de
orientadores de
estágio da
entidade
acolhedora
presentes na
defesa do
relatório de
estágio
(presencialmente
ou via Zoom).

Dois terços dos orientadores
estiveram presentes nas defesas dos
estágios curriculares (66.6%), metade
em formato presencial e a outra
metade em formato virtual, via Zoom.

A medida foi aplicada com sucesso,
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Melhorias Propostas

ANO DESCRIÇÃO META PRIORIDADE
TEMPO DE
IMPLEMENTAÇÃO

INDICADORES

2021/22
Ao nível do CTeSP: incentivar os
diplomados a preencher o
questionário de satisfação.

Aumentar a % de respostas Média
Ano letivo
2022/23 e
2023/24

N.º de
questionários
respondidos.

2021/2022
Ao nível do CTeSP: incentivar o n.º de
entidades empregadoras a responder
aos inquéritos.

Aumentar a % de respostas Média
Ano letivo
2022/23 e
2023/24

N.º de
questionários
respondidos.

2021/2022

Ao nível do CTeSP: reavaliar a
designação e plano curricular do
curso, com vista ao aumento da
procura.

Criação de uma comissão de
avaliação do curso

Alta Ano letivo
2022/23

Relatório da
comissão de
avaliação.

2021/2022
Francês Aplicado I: aumento da
competências comunicativas (oral e
escrita)em 10%

Aumentar a quantidade de
tarefas em sala de aula para a
promoção da oralidade e da
escrita

Média
Durante o
semestre

Melhoria das
classificações
finais dos
alunos em
10%.

           

 

Observações


