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Relatório do Curso por ano letivo 
 
 
Proposta de organização do relatório, por curso /ano letivo (2016-2017), de acordo com 
os itens contemplados no guião de autoavaliação da A3ES (ACEF 2017-2022), conforme 
nota 1i. 

 
I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior  
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior  
2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, 
designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE 
3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos 
(alterações não incluídas no ponto 2) 
4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de 
ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2) 
 
II. Autoavaliação do ciclo de estudos 
1. Caracterização geral do ciclo de estudos 
2. Estrutura curricular 
3. Corpo docente 
4. Pessoal não-docente  
5. Estudantes 
6. Resultados 
7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade 
8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria  
9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo) 
 
Os presidentes dos Conselhos Pedagógico e Científico consideram oportuna a existência 

de procedimentos simultâneos que visam agilizar o processo de avaliação dos cursos, 

como os constantes nas notas 2ii e 3iii.  

i  Nota1: Consultar guião ACEF 2017-2022. Adaptar o guião de forma a incluir o máximo de informação, sem contudo tornar 

inexequível a tarefa de efetivação deste relatório interno nos prazos previstos (exemplo não incluir, para este efeito, fichas docentes 

e fichas das UC mas apenas dois mapas ver anexos I e II).  
ii Nota2: Confirmação da existência dos programas no link da ESEV (http://www.esev.ipv.pt/inqueritos/ficha/entrada.aspx). Ter em 

atenção se correspondem aos últimos programas aprovados em Comissão Científica de Departamento e entregues no 

secretariado do CTC em versão papel e assinados (anexo II). 
iii Nota 3: Verificação das comunicações e publicações dos docentes no repositório do IPV (http://repositorio.ipv.pt/). 
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