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Caracterização do ciclo de estudos
Perguntas A.1 a A.10
A.1. Instituição de ensino superior / Entidade instituidora:
Universidade De Coimbra
A.1.a. Identificação da instituição de ensino superior / Entidade instituidora (proposta em associação):
Universidade De Coimbra
A.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação (UC)
A.2.a. Identificação da unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Faculdade De Psicologia E De Ciências Da Educação
A.3. Ciclo de estudos:
Licenciatura em Serviço Social
A.3. Study cycle:
Social Work
A.4. Grau:
Licenciado
A.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (nº e data):
<sem resposta>
A.5. Publication of the study plan in the Official Journal (nº and date):
<no answer>
A.6. Área científica predominante do ciclo de estudos:
Trabalho Social e Orientação
A.6. Main scientific area of the study cycle:
Social work and Orientation
A.7.1 Classificação da área principal do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF):
762
A.7.2 Classificação da área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de Março
(CNAEF), se aplicável:
-A.7.3 Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos de acordo com a Portaria nº 256/2005, 16 de
Março (CNAEF), se aplicável:
--
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A.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau:
210
A.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 Decreto-Lei 74/2006, de 24 de Março):
7 semestres
A.9. Duration of the study cycle (article 3rd of Decreto-Lei 74/2006, March 24th):
7 semesters
A.10. Número de vagas aprovado no último ano lectivo:
35

Relatório da CAE - Ciclo de Estudos em Funcionamento
Pergunta A.11
A.11.1.1. Condições de acesso e ingresso, incluindo normas regulamentares
Existem, são adequadas e cumprem os requisitos legais
A.11.1.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
As condições de acesso estabelecidas estão em conformidade com as normas dos concursos nacionais de
acesso ao ensino superior.
A.11.1.2. Evidences that support the given performance mark.
The access conditions are established according with the standards of national contests of access to higher
education,
A.11.2.1. Designação
É adequada
A.11.2.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
A designação do ciclo de estudos é adequada tendo em conta a área científica principal e o perfil profissional de
formação visado.
A.11.2.2. Evidences that support the given performance mark.
The name of the course is appropriate in the light of the main scientific area and aimed professional profile.
A.11.3.1. Estrutura curricular e plano de estudos
Satisfaz as condições legais
A.11.3.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
O ciclo de estudos (CE) tem a duração de 7 semestres , o que está conformidade com os requisitos exigidos
para o ensino superior universitário.
A IES apresenta no quadro do RAA uma proposta de revisão do PE que consubstancia uma reestruturação
globalmente positiva do PE traduzida num maior equilíbrio das áreas científicas complementares ; no reforço
da ACP; no reforço da componente experencial /estágio e na UC Laboratório de Investigação.
No entanto, considera-se que subsistem algumas fragilidades a corrigir, designadamente:
i. o reforço do modelo de organização pedagógica da formação experiencial;
ii. superação de limitações das UC que integram a fileira teórica da formação em SS nas componente de teorias
e fundamentos;
iii. maior equilíbrio no peso das distintas das áreas complementares no campo das CSH.
A.11.3.2. Evidences that support the given performance mark.
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The study cycle (SC) has a duration of 7 semesters, which meets the requirements for university education.
The HEI presents under the AAR a proposal to revise the SP that represents a reorganization generally positive
translated into a greater balance of complementary scientific areas, the strengthening of the MSA; the
enhancement of the experiential / internship component and CU Research Laboratory.
However, it is considered that there are still some weaknesses to correct, namely:
i. strengthening the organizational model of pedagogical experiential training;
ii. overcoming limitations of Cu that integrate th theoretical row of training in the SS relatively to the component
theory and fundamentals;
iii. a better balance on the weight of different areas in the field of complementary SS & H.
A.11.4.1 Docente(s) responsável(eis) pela coordenação da implementação do ciclo de estudos
Foi indicado e tem o perfil adequado
A.11.4.2. Evidências que fundamentam as classificações de cumprimento assinaladas.
A coordenação é assegurada por uma docente doutorada na área científica principal (ACP) do CE.
A.11.4.2. Evidences that support the given performance mark.
The responsible for the Coordination is a professor with PhD in Social Work, main scientific area of the Study
Cycle.

Pergunta A.12
A.12.1. Existem locais de estágio e/ou formação em serviço.
Sim
A.12.2. São indicados recursos próprios da instituição para acompanhar os seus estudantes no período de estágio
e/ou formação em serviço.
Sim
A.12.3. Existem mecanismos para assegurar a qualidade dos estágios e períodos de formação em serviço dos
estudantes.
Sim
A.12.4. São indicados orientadores cooperantes do estágio ou formação em serviço, em número e qualificações
adequadas (para ciclos de estudos de formação de professores).
Sim
A.12.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
De acordo com a proposta de revisão do PE os estágios passam a ter um total de 530 H, operando um reforço
da componente de formação experencial que passa de 425 H (22 ECTS) para 530 H (30 ECTS). Esta alteração
positiva, de reforço da componente experencial, não impede no entanto que esta componente estruturante da
formação em Serviço Social, se situe neste CE, abaixo do limiar mínimo a nível internacional.
Existe uma estrutura de coordenação de estágios e o modelo pedagógico de enquadramento dos estudantes é
adequado, baseando-se na prática de supervisão individual e de grupo por docentes da especialidade.
Os orientadores cooperantes são na sua totalidade profissionais com formação na ACP do CE.
As normas regulamentares de estágio e vertentes conexas encontram-se estabelecidas e são adequadas.
A.12.5. Evidences that support the given performance mark.
According to the proposed revision of the SP internships now have a total of 530 H, operating an enhanced of
experiential training component that goes from 425 H (22 ECTS) 530 H (30 ECTS). This positive change
reinforcing the experiential component, but does not preclude, however, that this structuring component of
training in Social Work, is in this SC, below the minimum threshold internationally.
There is a coordination of internships and pedagogic model framework is suitable for students, based on the
practice of individual and group supervision by faculty staff of the scientific area of the SC.
The external supervisors are in full professional training in the the ACP of EC.
Regulatory standards of internship and related aspects are well established and are adequated.
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A.12.6. Pontos Fortes.
Necessidade assumida de melhoria da componente de formação experencial / estágio.
A.12.6. Strong Points.
Assumed need of improvement of experiential training component / internship.
A.12.7. Recomendações de melhoria.
Reforço da componente de formação experencial /estágio, com aumento das horas de estágio, o que se afigura
possível, quer através de um reajustamento das horas de contacto de algumas UC, quer por via da redução de
UC opcionais, quer ainda pela redução do peso de algumas áreas científicas, no quadro de uma reponderação
global da proposta de revisão do PE.
A.12.7. Improvement recommendations.
Strengthening experiential training / internship with increasing hours of internship, which seems possible, either
through a readjustment of contact hours of some CU, either by reducing optional CU, or by treduction he weight
of some scientific areas, as part of a global reweighting of the proposed revision of the SP.

1. Objectivos gerais do ciclo de estudos
1.1. Os objectivos gerais definidos para o ciclo de estudos foram formulados de forma clara.
Sim
1.2. Os objectivos definidos são coerentes com a missão e a estratégia da instituição.
Sim
1.3. Os docentes envolvidos no ciclo de estudos, bem como os estudantes, conhecem os objectivos definidos.
Sim
1.4. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Os objetivos gerais estabelecem, em linhas gerais um perfil claro de formação de assistentes sociais, em
consonância com a natureza e orientação do CE.
Os objetivos gerais são consistentes com a missão da Universidade de Coimbra particularmente no que
respeita ao lugar do conhecimento e investigação na contribuição para o desenvolvimento económico e social,
cidadania e justiça social.
Os objectivos gerais do CE são divulgados junto dos docentes e discentes, quer através da plataforma da UC,
quer da página web do CE.
1.4. Evidences that support the given performance mark.
The general objectives set out in general terms a clear profile training of social workers, in line with nature and
orientation of the SC.
The general objectives are consistent with the mission of the University of Coimbra particularly with regard to
the place accorded to knowledge and research in contributing to economic and social development, citizenship
and social justice.
The general objectives of the EC are disseminated to teachers and students through the platform of University
either the SC web page.
1.5. Pontos Fortes.
Nada mais a referir.
1.5. Strong points.
Nothing more to mention.
1.6. Recomendações de melhoria.
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Sem referência.
1.6. Improvement recommendations.
Nothing to report.

2. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
2.1. Organização Interna
2.1.1. Existe uma estrutura organizacional adequada responsável pelos processos relativos ao ciclo de estudos.
Sim
2.1.2. Existem formas de assegurar a participação activa de docentes e estudantes nos processos de tomada de
decisão que afectam o processo de ensino/aprendizagem e a sua qualidade.
Sim
2.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Para além das estruturas académicas e operativas gerais, próprias da Universidade, o CE dispõe de um
estrutura de coordenação, que em articulação com os órgãos académicos da Faculdade assegura a gestão e
coordenação do CE. Existem Comissões por ano curricular enquanto estruturas de participação dos
estudantes.
Existe uma prática de auscultação e coordenação com os professores.
2.1.3. Evidences that support the given performance mark.
In addition to the academic and operational structures general, own University, the SC has a coordination
structure, which in conjunction with the Faculty academic bodies is responsible for the management and
coordination of the SC.
There are boards for academic year as structures of student participation.
There is a practice of consultation and coordination with the teachers.
2.1.4. Pontos Fortes.
Reconhecimento da qualidade da coordenação do CE por diferentes actores da comunidade académica.
2.1.4. Strong Points.
Recognition of the quality of the coordination of SC by different actors of the academic community.
2.1.5. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
2.1.5. Improvement recommendations.
Nothing to report.

2.2. Garantia da Qualidade
2.2.1. Foram definidos mecanismos de garantia da qualidade para o ciclo de estudos.
Sim
2.2.2. Foi designado um responsável pelo planeamento e implementação dos mecanismos de garantia da qualidade.
Sim
2.2.3. Existem procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do ciclo de
estudos.
Sim
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2.2.4. Existem formas de avaliação periódica das qualificações e competências dos docentes para o desempenho
das suas funções.
Sim
2.2.5. Os resultados das avaliações do ciclo de estudos são discutidos por todos os interessados e utilizados na
definição de acções de melhoria.
Sim
2.2.6. O ciclo de estudos já foi anteriormente avaliado/acreditado.
Não
2.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existência de um sistema de qualidade e respectivo manual de qualidade.
Procedimentos de auto-avaliação adoptados ao nível do CE, com periodicidade anual, incluindo inquéritos de
avaliação pedagógica e satisfação dos estudantes bem como estudos de eficácia do ensino-aprendizagem,
visando processos de melhoria das práticas de formação e ensino aprendizagem.

2.2.7. Evidences that support the given performance mark.
Existence of a quality system and its quality manual.
Self-assessment procedures adopted within the EC, on an annual basis, including surveys of teacher
assessment and student satisfaction and efficacy study of the teaching-learning process, aiming to improve
training practices and teaching and learning.
2.2.8. Pontos Fortes.
Existência de uma cultura e estruturas de avaliação.
2.2.8. Strong Points.
Existence of a culture and assessment structures.
2.2.9. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
2.2.9. Improvement recommendations.
Nothing to report.

3. Recursos materiais e parcerias
3.1. Recursos materiais
3.1.1. O ciclo de estudos possui as instalações físicas necessárias ao cumprimento sustentado dos objectivos
estabelecidos.
Sim
3.1.2. O ciclo de estudos possui os equipamentos didácticos e científicos e os materiais necessários ao
cumprimento sustentado dos objectivos estabelecidos.
Sim
3.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Instalações adequadas
Dinâmica reconhecida de melhoria da Biblioteca ao nível do fundo bibliográfico da ACP e sua actualização e
acesso a fundos bibliográficos importantes de outras AC.
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3.1.3. Evidences that support the given performance mark.
Adequate facilities
Dynamic recognized for improving the level of library bibliographic resources of the MSA and its update and
access to other important bibliographical resources from other scientific areas.
3.1.4. Pontos Fortes.
Qualidade alcançada ao nível dos recursos bibliográficos na ACP, considerando a recente criação do CE.
3.1.4. Strong Points.
Quality achieved at the level of bibliographic resources in the MSA, considering the recent creation of the SC.
3.1.5. Recomendações de melhoria.
Necessidade de reforço do fundo bibliográfico, designadamente com obras clássicas de Serviço Social e
enciclopédias da especialidade.
Melhorar o acervo da produção nacional em serviço Social (publicações e teses).
3.1.5. Improvement recommendations.
Need to strengthen the background literature, including classical works with of Social Work and encyclopedias
of the specialty.
Improve the collection of national production in Social Work (publications and theses).

3.2. Parcerias
3.2.1. O ciclo de estudos estabeleceu e tem consolidada uma rede de parceiros internacionais.
Em parte
3.2.2. O ciclo de estudos promove colaborações com outros ciclos de estudo dentro da sua instituição, bem como
com outras instituições de ensino superior nacionais.
Sim
3.2.3. Existem procedimentos definidos para promover a cooperação interinstitucional no ciclo de estudos.
Em parte
3.2.4. Existe uma prática de relacionamento do ciclo de estudos com o seu meio envolvente, incluindo o tecido
empresarial e o sector público.
Sim
3.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O CE tem vindo a estabelecer um conjunto de parcerias internacionais, designadamente com universidades
europeias, visando a mobilidade e intercâmbio de professores e estudantes. De modo similar o CE tem
estabelecido laços de cooperação com CE nacionais na mesma área científica e com outras universidades no
âmbito da investigação.
Regista-se a prática de cooperação e parceria com outras Faculdades e CE da Universidade de Coimbra, quer
ao nível de 2.os ciclos, quer ao nível de 3.os ciclos, merecendo destaque a parceria estabelecida com a
Faculdade Economia no âmbito do Mestrado Intervenção Social, Inovação e Empreendedorismo Social.
Existe uma prática continuada de relação com o meio envolvente, designadamente com instituições públicas e
do terceiro sector, no âmbito dos estágios e no domínio da prestação de serviços e projectos de intervenção
social.
3.2.5. Evidences that support the given performance mark.
The SC has established a set of international partnerships, particularly with European universities, for mobility
and exchange of teachers and students. Similarly, the CE has established links of cooperation with some
national Sc in the same scientific area or in the context of research.
There is a practice of cooperation and partnership with other Colleges and SC of the University of Coimbra, both
in terms of 2.the cycles, both in terms of 3.The cycles, with special emphasis for the partnership with the
Faculty of Economics in the Master Social Intervention, Innovation and Social Entrepreneurship.
There is a continued practice of relationship with the environment, particularly with public and third sector, in the
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context of the internships and in the provision of services and projects of social intervention.
3.2.6. Pontos Fortes.
Dinâmica de estabelecimento de parcerias e cooperação quer no âmbito científico que no âmbito da relação
com o meio envolvente.
3.2.6. Strong Points.
Dynamic partnerships and cooperation both within the scientific scope of the relationship with the social
environment.
3.2.7. Recomendações de melhoria.
Continuidade e reforço da cultura e prática de parceria.
3.2.7. Improvement recommendations.
Continuity and strengthening the culture and practice of partnership.

4. Pessoal docente e não docente
4.1. Pessoal Docente
4.1.1. O corpo docente cumpre os requisitos legais.
Sim
4.1.2. Os membros do corpo docente (em tempo integral ou parcial) têm a competência académica e experiência de
ensino adequadas aos objectivos do ciclo de estudos.
Sim
4.1.3. O número e o regime de trabalho dos membros do pessoal docente correspondem às necessidades do ciclo
de estudos.
Em parte
4.1.4. É definida a carga horária do pessoal docente e a sua afectação a actividades de ensino, investigação e
administrativas.
Sim
4.1.5. O corpo docente em tempo integral assegura a grande maioria do serviço docente.
Sim
4.1.6. A maioria dos docentes mantém a sua ligação ao ciclo de estudos por um período superior a três anos.
Sim
4.1.7. Existem procedimentos para avaliação da competência e do desempenho dos docentes do ciclo de estudos.
Sim
4.1.8. É promovida a mobilidade do pessoal docente, quer entre instituições nacionais, quer internacionais.
Em parte
4.1.9. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O corpo docente é integrado por 29 professores a tempo integral (TI) correspondendo a 92,2 %.
28 docentes são titulares do grau de doutor (89,1 % ETI)
Existe um número significativo de docentes doutorados na ACP do ciclo de estudos (3) e ainda de docentes
habilitados com o mestrado em SS em processo de doutoramento (2).
Estes indicadores configuram um pessoal docente qualificado, com um número elevado de doutorados na
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=457edaf7-fd85-858e-dc1d-4f26ed01170f&formId=a2768cc7-789c-727c-a8f5-50e565506be0

8/20

18/7/2014

ACEF/1112/10157 — Relatório final da CAE

generalidade das AC, que cumpre os requisitos legais e de acreditação.
A maioria dos docentes está integrada em Unidades de Investigação.
Estão estabelecidos os procedimentos de avaliação do pessoal docente.
4.1.9. Evidences that support the given performance mark.
The faculty staff is composed of 29 full-time teachers (IT) equivalent to 92.2 %.
28 teachers are holders of a PhD degree (89.1% FTE)
There is a significant number of PhD faculty in the ACP cycle studies (3) and also of teachers qualified with a
Masters in SS doctoral process (2).
These indicators correspond to a qualified teaching staff with a high number of doctorates in most AC that
meets the legal requirements and accreditation.
Most teachers are integrated in Research Units.
Are established assessment procedures of the teaching staff.
4.1.10. Pontos Fortes.
Qualificação e qualidade global do corpo docente.
4.1.10. Strong Points.
Quallification and general quality of faculty staff.
4.1.11. Recomendações de melhoria.
Reforço da equipa docente do CE com professores com doutoramento em Serviço Social em face do número
de estudantes dos ciclos de estudo nesta area ou afins.
Conclusão da formação avançada pelos docentes a frequentar doutoramento.
4.1.11. Improvement recommendations.
Strengthening the teaching staff of the SC with teachers with a PhD in Social Work facing the number of
students in courses of this area or similar.
Completion of advanced training for teachers attending doctorate.

4.2. Pessoal Não Docente
4.2.1. O pessoal não docente tem a competência profissional e técnica adequada ao apoio à leccionação do ciclo de
estudos.
Sim
4.2.2. O número e o regime de trabalho do pessoal não docente correspondem às necessidades do ciclo de
estudos.
Sim
4.2.3. O desempenho do pessoal não docente é avaliado periodicamente.
Sim
4.2.4. O pessoal não docente é aconselhado a frequentar cursos de formação avançada ou de formação contínua.
Sim
4.2.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existência dos recursos humanos suficientes para as tarefas de suporte ao funcionamento do CE.
4.2.5. Evidences that support the given performance mark.
Existence of sufficient human resources to support tasks for the functioning of the SC.
4.2.6. Pontos Fortes.
Nada mais a referenciar.
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4.2.6. Strong Points.
Nothing more to report.
4.2.7. Recomendações de melhoria.
Sem referência
4.2.7. Improvement recommendations.
No mention.

5. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem
5.1. Caracterização dos estudantes
5.1.1. Existe uma caracterização geral dos estudantes envolvidos no ciclo de estudos, incluindo o seu género,
idade, região de proveniência e origem sócio-económica (escolaridade e situação profissional dos pais).
Sim
5.1.2. Verifica-se uma procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes ao longo dos últimos 3 anos.
Sim
5.1.3. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O CE apresenta uma procura elevada de estudantes, cerca de 10 vezes em média do numerus clusus, o qual
tem sido preenchido desde a sua entrada em funcionamento em 2006.
5.1.3. Evidences that support the given performance mark.
The EC has a high demand of students, about 10 times on average numerus clusus, which has been completed
since its functioning in 2006.
5.1.4. Pontos Fortes.
Elevado número de candidatos de primeira opção
Nota mínima e média de entrada elevadas
5.1.4. Strong Points.
High number of first choice candidates.
Minimum and average entrance mark high.
5.1.5. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
5.1.5. Improvement recommendations.
No mention.

5.2. Ambiente de Ensino/Aprendizagem
5.2.1. São tomadas medidas adequadas para o apoio pedagógico e o aconselhamento sobre o percurso académico
dos estudantes.
Sim
5.2.2. São tomadas medidas para promover a integração dos estudantes na comunidade académica.
Sim
5.2.3. Existe aconselhamento dos estudantes sobre a possibilidade de financiamento e de emprego.
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Sim
5.2.4. Os resultados de inquéritos de satisfação dos estudantes são usados para melhorar o processo de
ensino/aprendizagem.
Sim
5.2.5. A instituição cria condições para promover a mobilidade dos estudantes.
Sim
5.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A Faculdade em que se integra o CE e a Universidade dispõem de um conjunto de estruturas de apoio e suporte
aos estudantes quer no plano do acompanhamento pedagógico, quer de informação no domínio do emprego e
apoio económico, quer ainda em termos de apoio à mobilidade.
Os inquéritos de satisfação dos estudantes são considerados no quadro do relatório anual de actividades do
CE, suportando a adopção de medidas de melhoria e correcção.
5.2.6. Evidences that support the given performance mark.
The Faculty that integrates the SC and the University have a number of support structures to the students both
at the level of educational support or information on employment and economic support, and also in terms of
support for mobility.
Satisfaction surveys of students are considered in the framework of the annual activities of the EC, supporting
the adoption of improvement measures and correction.
5.2.7. Pontos Fortes.
Dinâmica pedagógica rica: proximidade, estímulo ao trabalho autónomo e iniciativa dos estudantes, abertura e
relação com o meio profissional e local, oportunidades de voluntariado social e estágios de verão e, ainda,
incentivo à produção escrita e continuação de estudos (algumas destas dinâmicas enquadradas e potenciadas
pelo OCIS).
5.2.7. Strong Points.
Pedagogical dynamic rich: proximity, stimulating independent work and initiative of students, open and
professional relationship with the environment and local volunteer opportunities and social summer internships,
and also encourage the production written and continuation of studies (some of these dynamic framed and
underpinned by OCIS).
5.2.8. Recomendações de melhoria.
Nada mais a referenciar.
5.2.8. Improvement recommendations.
Noting more to report.

6. Processos
6.1. Objectivos de Ensino, Estrutura Curricular e Plano de Estudos
6.1.1. Estão definidos os objectivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver
pelos estudantes e foram operacionalizados os objectivos permitindo a medição do grau de cumprimento.
Em parte
6.1.2. A estrutura curricular corresponde aos princípios do Processo de Bolonha.
Sim
6.1.3. Existe um sistema de revisão curricular periódica que assegura a actualização científica e de métodos de
trabalho.
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Sim
6.1.4. O plano de estudos garante a integração dos estudantes na investigação científica.
Em parte
6.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
O RAA apresenta (6.1.) uma descrição detalhada das competências transversais que devem ser adquiridas
pelos estudantes.
O CE está organizado de acordo com os princípios de Bolonha, quer no que respeita à sua duração, quer às
diferentes modalidades de horas de contacto e sistema de créditos ECTS, quer ainda quanto às dimensões
estruturantes do PE (cf. 6.1.2.).
Estão presentes mecanismos de revisão regular do PE, por via dos dispositivos de avaliação da qualidade e
coordenação científica, e que pode ver-se consubstanciada no próprio RAA (cf. 10).
O PE integra UC de iniciação à investigação científica gerando oportunidades de desenvolvimento de
competências neste domínio no quadro dos objectivos próprios do 1º ciclo.
6.1.5. Evidences that support the given performance mark.
The AAR has (6.1.) a detailed description of the soft skills that must be acquired by the students.
The SC is organized according to the principles of Bologna, both with regard to its duration, whether the different
methods of contact hours and ECTS credit system, and also about the structural dimensions of the EP (cf. 6.1.2.)
.
Are present mechanisms for regular review of the SP, by the devices of quality assessment and scientific
coordination, which can be seen embodied in the RAA itself (cf. 10).
The PE integrates scientific research CU initiation generating opportunities for skills development in this field in
the context of their own objectives in the 1st cycle.
6.1.6. Pontos Fortes.
Descrição detalhada das competências transversais.
6.1.6. Strong Points.
Detailed description of the soft skills.
6.1.7. Recomendações de melhoria.
Melhorar a definição dos objectivos de aprendizagem em termos conhecimentos específicos.
6.1.7. Improvement recommendations.
Improve the definition of the learning objectives in terms of specific knowledge.
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6.2. Organização das Unidades Curriculares
6.2.1. São definidos os objectivos da aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) que os estudantes
deverão desenvolver em cada unidade curricular.
Sim
6.2.2. Existe coerência entre os conteúdos programáticos e os objectivos de cada unidade curricular.
Em parte
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6.2.3. Existe coerência entre as metodologias de ensino e os objectivos de cada unidade curricular.
Sim
6.2.4. Existem mecanismos para assegurar a coordenação entre as unidades curriculares e os seus conteúdos.
Sim
6.2.5. Os objectivos de cada unidade curricular são divulgados entre os docentes e os estudantes.
Sim
6.2.6. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Num plano geral, como se referiu, a proposta de revisão do PE consubstancia uma reestruturação globalmente
positiva, considerando-se no entanto que subsistem algumas fragilidades (cf. A.11.3.2.).
Em termos de UC, existem algumas incongruências em termos da fileira de formação em Serviço Social (e.g.:
Social Social Organizacional, Paradigmas Serviço Social Contemporâneo),extensão dos conteúdos
programáticos (Política Social) e desadequação e/ou desactualização nas bibliografias (e.g.: Serviço Social I ,
Laboratório de Competências e Identidade Profissional, Políitca Social e Serviço Social I, ...).
Existem UC sem uma consistente fundamentação na proposta de novo PE (e.g. Planeamento da Intervenção
Socioeducativa e Psicossociologia da Educação, ...)
Existem mecanismos formais de coordenação científica e pedagógica (cf. 2.1.)
Existem mecanismos gerais de divulgação sobre as UC e boas práticas de interconhecimento entre docentes.
6.2.6. Evidences that support the given performance mark.
On a general level, as noted, the proposed revision of the SP embodies a restructuring generally positive,
considering however that there are still some weaknesses (cf. A.11.3.2.). In terms of CU, there are some
inconsistencies in terms of the row of training in Social Work (eg: Social Social Organizational, Paradigms of
Contemporary Social Work), extension of the syllabus (Social Policy) and inadequacy and/or obsolescence in
the bibliographies (eg: Social Services I Laboratory Skills and Professional Identity, Social and Human Services
Políitca I, ...). There are CU without a consistent basis in the proposal of new SP (eg Planning Intervention Socio
Educational and Social Psychology of Education, ...)
6.2.7. Pontos Fortes.
Melhoria geral introduzida pela proposta de alteração do PE
6.2.7. Strong Points.
General improvement introduced by amendment of the SP
6.2.8. Recomendações de melhoria.
Melhorar consistência fileira de formação Serviço Social.
Adequação e actualização da bibliografia base de algumas UC.
6.2.8. Improvement recommendations.
Improve consistency row training Social Services.
Adequacy and updated bibliography of some base UC.

6.3. Metodologias de Ensino/Aprendizagem
6.3.1. As metodologias de ensino e as didácticas estão adaptadas aos objectivos de aprendizagem das unidades
curriculares.
Sim
6.3.2. A carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Sim
6.3.3. A avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objectivos da unidade curricular.
Sim
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6.3.4. As metodologias de ensino facilitam a participação dos estudantes em actividades científicas.
Em parte
6.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Atendendo ao RAA e aos testemunhos recolhidos no decurso da visita da CAE, particularmente nas reuniões
com os estudantes e graduados, considera-
se que, na maioria das UC, as metodologias de ensino
aprendizagem estão ajustadas aos seus objectivos e que proporcionam contextos estimulantes de
aprendizagem.
Existem UC que promovem especificamente actividades de ensino-
aprendizagem de iniciação à investigação
científica mas a CAE não recolheu evidência de participação significativa dos estudantes em actividades
científicas.
6.3.5. Evidences that support the given performance mark.
Given the RAA and testimonies gathered during the visit of CAE, particularly in meetings with students and
graduates, it is considered that, in most UC, teaching methodologies are adjusted to their learning objectives.
There are some CU that promote specific teaching-
learning activities of introduction to scientific research but
CAE did not collect evidence of meaningful participation of students in scientific activities.
6.3.6. Pontos Fortes.
Diversidade e riqueza das metodologias de ensino-aprendizagem.
6.3.6. Strong Points.
Diversity and richness of teaching-learning methodologies.
6.3.7. Recomendações de melhoria.
Reforço da participação dos estudantes em actividades de investigação
6.3.7. Improvement recommendations.
Strengthening the participation of students in research activities

7. Resultados
7.1. Resultados Académicos
7.1.1. O sucesso académico da população discente é efectivo e facilmente mensurável.
Sim
7.1.2. O sucesso académico é semelhante para as diferentes áreas científicas e respectivas unidades curriculares.
Não
7.1.3. Os resultados da monitorização do sucesso escolar são utilizados para a definição de acções de melhoria no
mesmo.
Em parte
7.1.4. Não há evidência de dificuldades de empregabilidade dos graduados.
Sim
7.1.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Existência de prática de monitorização do sucesso educativo através dos procedimentos de qualidade e outros.
Observam-se taxas diferenciadas de sucesso escolar em função das áreas científicas e UC (cf. RAA 7.1.2.)
Existe evidência de que os resultados da monitorização do sucesso educativo têm sido utilizados sobretudo no
aperfeiçoamento dos processos de avaliação de conhecimentos e menos noutras dimensões do processo de
ensino-aprendizagem.
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Observam-se elevadas taxas de empregabilidade entre os diplomados, quer no que respeita à obtenção de
emprego na área de formação, quer no que se refere à obtenção de emprego até um anos após a conclusão do
CE.
7.1.5. Evidences that support the given performance mark.
Existence of practical monitoring of educational success through quality procedures and others.
We observed differential rates of educational attainment according to scientific areas and CU (RAA cf. 7.1.2.).
There is evidence that the results of monitoring of educational success have been mainly used in the
improvement of knowledge assessment and less on other dimensions of teaching and learning.
We observed high rates of employment among graduates, both with regard to obtaining employment in the field
of training, both in relation to obtaining employment until one year after the completion of the EC.
7.1.6. Pontos Fortes.
Elevadas taxas de empregabilidade dos diplomados do CE.
7.1.6. Strong Points.
High rates of employability of graduates.
7.1.7. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
7.1.7. Improvement recommendations.
Nothing to report.

7.2. Resultados da actividade científica, tecnológica e artística
7.2.1. Existem Centro(s) de Investigação reconhecido(s), na área científica do ciclo de estudos onde os docentes
desenvolvam a sua actividade.
Em parte
7.2.2. Existem publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão
por pares, nos últimos 3 anos e na área do ciclo de estudos.
Sim
7.2.3. Existem outras publicações científicas relevantes do corpo docente do ciclo de estudos.
Sim
7.2.4. As actividades científicas, tecnológicas e artísticas têm uma valorização e impacto no desenvolvimento
económico.
Sim
7.2.5. As actividades científica, tecnológica e artística estão integradas em projectos e/ou parcerias nacionais e
internacionais.
Em parte
7.2.6. Os resultados da monitorização das actividades científica, tecnológica e artística são usados para a sua
melhoria.
Em parte
7.2.7. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
A maioria dos docentes está integrada em unidades de I&D, designadamente o IPCDVS-UC (Class. FCT-Bom) ,
CES-UC (Class. Excel.), CESNOVA (UNL, “Muito Bom”).
Participação de docentes do CE, e da ACP, em projectos de investigação europeus.
Bom nível de produção científica, com particular relevância por parte dos docentes da ACP do CE.
Impactes positivos das actividades científicas e de intervenção social associadas ao CE.
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7.2.7. Evidences that support the given performance mark.
Most teachers are integrated in units of R & D, namely IPCDVS-UC (Good), CES-UC (Excellent), CESNOVA-UNL
(Very Good).
Participation of teachers from the EC and the ACP in European research projects.
Good level of scientific production, with particular relevance for the teachers of the Main Scientific Area of SC.
Positive impacts of scientific activities and social intervention associated with the SC.
7.2.8. Pontos Fortes.
Bom nível de produção científica, com particular relevância por parte dos docentes da ACP principal do CE.
Integração em unidades de I&D e actividade de investigação dos docentes da ACP.
7.2.8. Strong Points.
Integration in units of R & D and research activity of the faculty of the Main Scientific Area.
Good level of scientific production, with particular relevance for the teachers of the Main Scientific Area of SC.
7.2.9. Recomendações de melhoria.
Consolidação e aprofundamento da actividade e produção científica.
7.2.9. Improvement recommendations.
Consolidation and deepening of activity and scientific production .

7.3. Outros Resultados
7.3.1. No âmbito do presente ciclo de estudos, existem actividades de desenvolvimento tecnológico e artístico,
prestação de serviços à comunidade ou formação avançada.
Sim
7.3.2. O ciclo de estudos contribui para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a acção
cultural, desportiva e artística.
Sim
7.3.3. O conteúdo das informações sobre a instituição, o ciclo de estudos e o ensino ministrado são realistas.
Sim
7.3.4. Existe um nível significativo de internacionalização do ciclo de estudos.
Em parte
7.3.5. Evidências que fundamentem a classificação de cumprimento assinalada.
Associadamente ao CE são desenvolvidos alguns projectos de investigação e intervenção social que se
traduzem em actividades de prestação de serviços à comunidade e formação.
O CE, por via dos estágios curriculares e outras actividades e projectos com a participação dos estudantes,
presta relevantes serviços à comunidade local e regional.
O nível de internacionalização do CE é significativo, designadamente em termos da participação de docentes da
ACP em alguns projectos de investigação europeus.
7.3.5. Evidences that support the given performance mark.
Are developed in association with an SC research projects and social intervention activities that result in the
provision of community services and training.
The SC, through the curricular internships and other activities and projects with the participation of students,
provides important services to the local and regional community.
The level of internationalization of the SC is significant, particularly in terms of participation of academic staff in
the MCA in some European research projects.
7.3.6. Pontos Fortes.
Já referenciados em 7.2.
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7.3.6. Strong Points.
Refered in 7.2.
7.3.7. Recomendações de melhoria.
Nada a referir.
7.3.7. Improvement recommendations.
Nothing to report.

8. Observações
8.1. Observações:
<sem resposta>
8.1. Observations:
<no answer>
8.2. Observações (PDF, máx. 100kB):
<sem resposta>

9. Comentários às propostas de acções de melhoria
9.1. Objectivos gerais do ciclo de estudos:
São em geral adequadas as medidas propostas no sentido de poderem vir a contribuir para uma mais precisa e
adequada formulação dos objectivos gerais do ciclo de estudos.
9.1. General objectives:
Are generally appropriate measures proposed in the sense that they can come to contribute to a more accurate
and appropriate formulation of the general objectives of the course.
9.2. Alterações à estrutura curricular:
As alterações propostas à estrutura curricular são positivas pois contribuem para uma maior centralidade da
ACP do CE e o equilíbrio das áreas científicas complementares. No entanto, ainda que seja compreensível,
dado o enquadramento do CE na estrutura departamental da UC, o peso atribuído às áreas científicas da
Psicologia e Ciências da Educação, poderá e deverá ser reequacionado e redimensionado.
9.2. Changes to the curricular structure:
The proposed changes to the curricular structure are positive because they contribute to greater centrality of
the MCA of the SC and to the balance of complementary scientific areas. However, even if understandable
given the framework of the SC in the departmental structure of the UC, the weight given to the scientific fields of
Psychology and Educational Sciences, could and should be reworked and resized.
9.3. Alterações ao plano de estudos:
Como referecendiado já neste relatório a proposta de revisão do PE apresentada pela IES consubstancia uma
reestruturação globalmente positiva do PE traduzida num maior equilíbrio das áreas científicas
complementares; no reforço da ACP principal; no reforço da componente experencial /estágio e na UC
Laboratório de Investigação.
No entanto, considera-se que subsistem algumas fragilidades a corrigir, designadamente:
i. o reforço do modelo de organização pedagógica da formação experiencial;
ii. superação de limitações das UC que integram a fileira teórica da formação em SS nas componente de teorias
e fundamentos;
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iii. maior equilíbrio no peso das distintas das áreas complementares no campo das CSH
9.3. Changes to the study plan:
As refered in this report the proposal to revise the SP represents a reorganization generally positive translated
into a greater balance of complementary scientific areas, the strengthening of the ACP principal; the
enhancement of the experiential / internship component and CU Research Laboratory.
However, it is considered that there are still some weaknesses to correct, namely:
i. strengthening the organizational model of pedagogical experiential training;
ii. overcoming limitations of Cu that integrate th theoretical row of training in the SS relatively to the component
theory and fundamentals;
iii. a better balance on the weight of different areas in the field of complementary SS & H.
9.4. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade:
Apresentam-se adequadas e pertinente as propostas de melhoria tendente a aprofundar o conhecimento pelos
estudantes dos direitos e deveres enquanto actores da comunidade académica, bem como das estrutura
orgânica da UC e designadamente a criação de um Guia do estudante de Serviço Social.
9.4. Internal organisation and quality assurance mechanisms:
Presents appropriate and relevant proposals aimed at improving the students deepen their knowledge of the
rights and duties as actors of the academic community, as well as the organizational structure of the UC and
namely the creation of Social Work Student Guidelines.
9.5. Recursos materiais e parcerias:
Propostas adequadas quanto à necessidade de continuidade do investimento em recursos bibliográficos e
especialmente em revistas científicas de referência.
Igualmente no que se refere ao aprofundamento das relações de cooperação com instituições universitárias
nacionais e sobretudo internacionais em termos de ensino e investigação.
9.5. Material resources and partnerships:
Appropriate proposals on the need for continued investment in library resources and especially in scientific
journals of reference.
Also with regard to the deepening of cooperation with national universities and especially international
universities in the domains of education and research.
9.6. Pessoal docente e não docente:
Sublinha-se a adequação e pertinência da proposta de contratação de mais docentes doutorados de carreira
para a área de especialização do CE e o reforço da mobilidade de docentes outgoing e incoming, por via de
novas parcerias com universidades estrangeiras, integração em redes científicas, ciclos de estudos conjuntos
e projetos de investigação.
9.6. Academic and non-academic staff:
Underlines the appropriateness and relevance of the proposed hiring more teachers doctorates career to the
area of specialization of the SC and the enhanced mobility of outgoing and incoming teachers, through new
partnerships with foreign universities, integration scientific networks, joint study cycles and research projects.
9.7. Estudantes e ambientes de ensino/aprendizagem:
Propostas ajustadas em termos de Incremento da mobilidade de estudantes outgoing ; apoio no
aprofundamento de competências em língua estrangeira; incremento de acordos para licenciados (Programa
Leonardo da Vinci) e a promoção de uma maior e mais clara articulação entre ensino, investigação e prestação
de serviços.
9.7. Students and teaching / learning environments:
Proposals adjusted in terms of the development of mobility of outgoing students; support the deepening of
foreign language skills; increase of agreements for graduates (Leonardo da Vinci) and the promotion of a
greater and clearer articulation between teaching, research and provision of services.
9.8. Processos:
As medidas de melhoria apresentadas estão consubstanciadas na proposta de revisão do plano de estudos,
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recomendando-se o seu aprofundamento nos termos indicados em 9.3.
9.8. Processes:
Improvement measures presented are embodied in the proposed revision of the study plan, it is recommended
to deepening in the terms indicated in 9.3.
9.9. Resultados:
Considera-se de grande pertinência a proposta de criação de uma linha de investigação no domínio do Serviço
Social no âmbito de uma das unidades I&D integradas pelos docentes.
9.9. Results:
It is of great relevance to the proposal to create a line of research in the field of social work within an R & D units
integrated by teachers.

10. Conclusões
10.1. Recomendação final.
O ciclo de estudos deve ser acreditado
10.2. Fundamentação da recomendação:
No seu Relatório Preliminar a CAE considerou registar-se uma conformação do ciclo de estudos com os
parâmetros legais, mormente no que se refere à composição do corpo docente, coordenação do curso e
estrutura e duração do ciclo de estudos. Entendeu no entanto a CAE recomendar a acreditação condicional
tendo como fundamento a necessidade da revisão do Plano de Estudos do ciclo de estudo na perspectiva da
sua conformação com os normativos internacionais no que respeita à formação experiencial/estágios, bem
como à sua melhoria na fileira disciplinar da area cientifica principal.
Assim, A CAE sublinhou
1.
O corpo docente é integrado por 29 professores a tempo integral (TI) correspondendo a 92,2 %.
28 docentes são titulares do grau de doutor (89,1 % ETI)
Existe um número significativo de docentes doutorados na ACP do ciclo de estudos (3) e ainda de docentes
habilitados com o mestrado em Serviço Social em processo de doutoramento (2).
Estes indicadores configuram um corpo docente qualificado, com um número elevado de doutorados na
generalidade das AC, que cumpre os requisitos legais e de acreditação.
A maioria dos docentes está integrada em Unidades de Investigação.
Estão estabelecidos os procedimentos de avaliação do pessoal docente.
2.
O ciclo de estudos (CE) tem a duração de 7 semestres, o que está conformidade com os requisitos exigidos
para o ensino superior universitário.
A IES apresentou no quadro do RAA uma proposta de revisão do PE que consubstancia uma reestruturação
globalmente positiva do PE traduzida num maior equilíbrio das áreas científicas complementares; no reforço da
área científica principal; no reforço da componente experencial /estágio e na UC Laboratório de Investigação.
No entanto, considera-se que subsistem fragilidades que devem ser corrigidas.
3. De acordo com a proposta de revisão do PE os estágios passam a ter um total de 530 H, operando um
reforço da componente de formação experencial que passa de 425 H (22 ECTS) para 530 H (30 ECTS). Esta
alteração positiva, de reforço da dimensão experencial, não impede no entanto que esta componente
estruturante da formação em Serviço Social, se situe neste CE, abaixo do limiar mínimo a nível internacional.
4. Nestes termos a IES deve:
i. reforçar a formação experiencial/estágio de modo a conformar-se com os padrões internacionais de
formação em Serviço Social;
ii. superação de algumas limitações na fileira teórica da formação em SS na componente de teorias e
fundamentos;
Em face da pronúncia, a CAE formou a convicção de que as suas recomendações em matéria de PE foram
substancialmente acolhidas, quer quanto à duração da formação experencial/estágios, quer na formação em
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serviço social em geral, mormente face à circunstância do plano de revisão do PE ter sido já aprovado pelos
órgãos académicos da FPCE, aguardando apenas o despacho reitoral para registo da sua alteração.
Nestas circunstâncias a CAE recomenda a acreditação do ciclo de estudos.
10.2. Justification:
The CAE's Preliminary Report considered the conformation of the study cycle with the legal rules, especially as
regards the composition of the faculty, SC coordination and structure and duration of the SC. However CAE
recommend that the study cycle should be accredited with conditions with the fundament of need of the Study
Plan revision in terms of their conformity with international standards regarding the experiential / internship
training, as well as its improvement in the row of the main scientific area.
Thus, CAE stressed
1.
The faculty staff is composed of 29 full-time teachers (IT) equivalent to 92.2 %.
28 teachers are holders of a PhD degree (89.1% FTE)
There is a significant number of PhD faculty in the ACP cycle studies (3) and also of teachers qualified with a
Masters in SS doctoral process (2).
These indicators correspond to a qualified teaching staff with a high number of doctorates in most AC that
meets the legal requirements and accreditation.
Most teachers are integrated in Research Units.
Are established assessment procedures of the teaching staff.
2.
The study cycle (SC) has a duration of 7 semesters, which meets the requirements for university education.
The HEI presents under the AAR a proposal to revise the SP that represents a reorganization generally positive
translated into a greater balance of complementary scientific areas, the strengthening of the ACP principal; the
enhancement of the experiential / internship component and CU Research Laboratory. However, it is considered
that there are still some weaknesses that must be corrected.
3.
According to the proposed revision of the SP internships now have a total of 530 H, operating an enhanced of
experiential training component that goes from 425 H (22 ECTS) 530 H (30 ECTS). This positive change
reinforcing the experiential component, but does not preclude, however, that this structuring component of
training in Social Work, is in this SC, below the minimum threshold internationally.
Thus, the HEI must
i. strengthening the organizational model of pedagogical experiential training;
ii. overcoming limitations of Cu that integrate th theoretical row of training in the SS relatively to the component
theory and fundamentals;
In the face of pronunciation, CAE formed the conviction that its recommendations regarding SP were
substantially upheld, whether the duration of the experiential / internship training, either in training in social work
in general, especially given the fact the SP revision have already been approved by the academic bodies of
FPCE, awaiting only the Rector's order to register the amendment.
In these circumstances the EAC recommended the accreditation of the course.
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