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PROGRAMA PARA ORGANIZAÇÃO DE VISITA VIRTUAL 
 

 
DIA 1  

 
 

Horário Interlocutores da reunião Conteúdo da reunião 

09:00 às 09:45 
Autoridade académica máxima, ou quem 

esta designar. 

- Apresentação; 

 

- Discussão sobre o processo de autoavaliação e a estratégia da instituição. 

10:00 às 10:45 Equipa responsável pela autoavaliação. - Discussão sobre o processo de autoavaliação e os seus resultados. 

11:00 às 11:45 

Equipa responsável pela gestão dos ciclos 

de estudos em avaliação e do departamento 

que os promove. 

- Perspetivas sobre as forças e fraquezas, oportunidades e constrangimentos 

identificados no Relatório de Autoavaliação; 

 

- Análise e discussão das propostas de melhoria. 
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DIA 2, manhã  

 
 

Horário Interlocutores da reunião Conteúdo da reunião 

09:00 às 09:45 Docentes 
- Análise dos curricula, dos objetivos e finalidades dos ciclos de estudos, dos métodos de avaliação 

dos estudantes, do trabalho pedagógico docente e dos projetos de investigação com relevância para o 
ensino. 

10:00 às 10:30 Graduados 

- Registo das perspetivas dos graduados sobre a sua inserção no mercado de trabalho;  
 

- A correspondência entre as competências adquiridas no ciclo de estudos e as exigências do mercado 
de trabalho;  

 
- As necessidades do mercado de trabalho na área científica em que se insere o ciclo de estudos. 

10:45 às 11:30 Pessoal não docente 

- Discussão sobre o contributo para o funcionamento dos ciclos de estudos;  

 

- A articulação com a atividade docente;  

 

- Os recursos existentes e necessários ao desenvolvimento do trabalho letivo. 
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DIA 2, tarde  

Horário Interlocutores da reunião Conteúdo da reunião 

14:00 às 14:45 
Empregadores, representantes da 
comunidade envolvente, 
parceiros, etc. 

- Registo das perspetivas sobre a correspondência entre as competências dos graduados e as 
necessidades do mercado de trabalho;  
 

- O contributo do ciclo de estudos para o desenvolvimento e a resolução de problemas do meio 
envolvente;  

 
- A articulação do ciclo de estudos com os potenciais empregadores. 

15:00 às 15:45 Estudantes  

- Registo das perspetivas dos estudantes sobre a inserção nos ciclos de estudos/IES (1.o ano), o 
processo de ensino/aprendizagem, o funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu envolvimento 
nas estruturas pedagógicas;  
 

- Discussão dos objetivos da avaliação e recolha de opiniões sobre os relatórios de autoavaliação. 

16:30 às 17:30 
Autoridade académica máxima, 
ou quem esta designar e seus 
convidados  

- Discussão das principais conclusões para verificar se não existem informações incorretas; 
 

- Apresentação do relatório oral; 
 

- Relatório oral no qual serão referidas as conclusões preliminares da avaliação externa e os 
principais itens que fundamentam essas conclusões. 


