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Introdução 

 

O presente Relatório Anual de Atividades refere-se às atividades curriculares e extracurriculares 

desenvolvidas no Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares de Almada 

(ISEIT/Almada), no ano letivo 2016/2017, a que alude o art.º 159º do RJIES1 que, no seu preâmbulo, 

determina que as instituições de ensino superior aprovem e façam publicar um relatório anual 

consolidado sobre as suas atividades, acompanhado dos pareceres e deliberações dos órgãos 

competentes. 

Assim, o relatório incorpora na sua estrutura o conjunto de alíneas do referido artigo que lhe 

conferem a objetividade necessária, designadamente: 

1. Do grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual; 

2. Da realização dos objetivos estabelecidos; 

3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira; 

4. Da evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da instituição; 

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente; 

6. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados; 

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos; 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados; 

9. Da internacionalização da instituição e do número de estudantes e docentes estrangeiros; 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas; 

11. Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus resultados. 

 

 

                                                        

1 Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior, Lei 62/2007, de 10 de setembro. 
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1. Do grau de cumprimento do plano estratégico e do plano anual 

 

O Instituto Piaget (IP) tem como missão participar de forma ativa e inovadora no desenvolvimento 

humano, integral e ecológico dos sujeitos de diferentes grupos etários, etnias, comunidades e 

povos, através da formação académica, científica, pedagógica, cultural, social e pessoal, tanto ao 

nível inicial como ao longo da vida. Decorrente da sua missão, o Instituto Piaget traçou como visão, 

a realização e implementação, através das suas Unidades Orgânicas, de projetos de educação 

graduada e pós-graduada, de investigação, de divulgação científica e cultural, e de intervenção 

comunitária, promovendo o desenvolvimento humano e social. 

 

O ISEIT/Almada é uma das unidades orgânicas destinadas à concretização da missão da entidade 

instituidora, e em especial à criação, desenvolvimento, transmissão e difusão do conhecimento e 

cultura, através das artes, técnicas, ciências e demais saberes, numa perspetiva transdisciplinar. 

 

O plano estratégico do ISEIT/Almada é concretizado num conjunto de atividades previstas no plano 

anual de atividades, as quais decorrem dos principais Vetores do Plano Estratégico: 

- Formação; 

- Investigação; 

- Gestão Interna da Qualidade; 

- Extensão e relações com a comunidade e mercado de trabalho. 

 

Durante o ano letivo 2016/17 deu-se cumprimento à maioria das atividades mencionadas no Plano 

de Atividades do ISEIT, elaborado com base nas competências indicadas nos seus Estatutos e 

vetores estratégicos, bem como na missão e visão da sua entidade instituidora, o Instituto Piaget. 

As atividades de formação, a realização de estágios e seminários curriculares propostos 

concretizaram-se em concordância com o previsto.  
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2 . Da realização dos objetivos estabelecidos 

 

No vetor estratégico da Formação, os objetivos definidos foram: 

1 – Continuar a consolidação da formação conferente de grau respondendo aos critérios da Agência 

de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior; 

2 – Alargar o número de parcerias e de protocolos para a realização de estágios; 

3 – Promover ações de formação contínua e profissional. 

 

Para a concretização do primeiro objetivo:  

- Reforço do corpo docente dos ciclos de estudos, pela contratação de novos docentes, e aumento 

dos incentivos à publicação de artigos científicos; 

- Aplicação dos inquéritos de Ensino-Aprendizagem dos ciclos de estudos em funcionamento, de 

forma a um maior conhecimento do processo; 

- Adequação dos planos de estudos de Mestrados de Ensino de acordo com a legislação. 

 

A oferta formativa para o ano letivo 2016/17 foi a seguinte: 

Licenciatura (1º Ciclo – 180 ECTS) em Gestão; 

Licenciatura (1º Ciclo – 180 ECTS) em Motricidade Humana;  

Licenciatura (1º Ciclo – 180 ECTS) em Psicologia; 

 

Mestrado (2º Ciclo – 120 ECTS) em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário; 

Mestrado (2º Ciclo – 120 ECTS) em Ensino de Música; 

Mestrado (2º Ciclo – 120 ECTS) em Psicologia Clínica e da Saúde; 

Mestrado (2º Ciclo – 120 ECTS) em Psicologia Social e das Organizações. 

 



 

Campus Universitário de Almada 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares  

Decreto-Lei n.º 210/96, de 18 de novembro 

 

 6 

 

Pós-graduação em Fisioterapia: Especialização em Intervenção Músculo-Esquelética (30 ECTS) 

 

Em relação ao 2º objetivo foram estabelecidos contactos de forma a efetivar mais parcerias entre 

instituições e a comunidade envolvente, bem como revistos os protocolos para a realização de 

estágios de 1º e de 2ºciclos de estudos. As parcerias estabelecidas encontram-se descritas no 

capítulo da “prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas”. 

 

Apresentam-se de seguida as atividades dinamizadas pelo ISEIT ou em parceria. 

Quadro n.º 1 – Atividades desenvolvidas pelo ISEIT no ano letivo 2016-2017 

Datas Iniciativas Vetores 
estratégicos Tipologias 

26-09-2016 

Aplicações da sociometria na investigação e na educação, no 
âmbito da unidade curricular de Seminários em Ciências da 
Educação do Mestrado em Ensino de Educação Física dos 

Ensinos Básico e Secundário (Doutora Amália Rebolo) 

Investigação; 
Formação; 
Extensão e 

relações com a 
comunidade e 

mercado de 
trabalho 

- Extracurricular 

08-10-2016  
Participação nas Jornadas de Intervenção Precoce, no âmbito 
do Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário 
- Formação  - Curricular  

 
03-11-2016 

 “Primeiros Socorros Psicológicos” Seminário com Susana 
Gouveia da Cruz Vermelha Portuguesa de Lisboa no âmbito da 

licenciatura em Psicologia 

 
- Formação 

 
- Curricular 

 
04-11-2016 

Seminário com Vasco Cordeiro, Associação de Respostas 
Terapêuticas – ART no âmbito da licenciatura em Motricidade 

Humana 

 
- Formação 

 
- Curricular 

 
10-11-2016 

Seminário com Rui Gama e Simone Fragoso sobre desporto 
adaptado no âmbito da licenciatura em Motricidade Humana 

 
- Formação 

 
- Curricular 

25-11-2016 
Visita de estudo ao treino de pólo aquático (piscina de 

Corroios) no âmbito do Mestrado em Ensino de Educação 
Física nos Ensinos Básico e Secundário 

- Formação  - Curricular  

26-11-2016 

"As escolhas da criança e do jovem na escola e no clube" 
seminário no âmbito da unidade curricular de Seminários em 

Ciências da Educação do Mestrado em Ensino de Educação 
Física dos Ensinos Básico e Secundário (Carlos Neto, Frederico 

Lopes, Amália Rebolo, Miguel Nery) 

- Formação  - Curricular  
- Extracurricular 

30-11-2016 Participação no Seminário Internacional Desenvolvimento da 
Atividade Física: entre a escola e a comunidade realizado na - Formação  - Curricular  

- Extracurricular 
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FMH 

12-12-2016 
Concerto de Natal pelos alunos de Mestrado do ISEIT.Concerto 
com duração de 50 minutos e repertório de Natal. - Formação - Curricular  

- Extracurricular 

fevereiro de 
2017  

 

Concerto de alunos do 1.º ano de Mestrado em Ensino da 
Música. - Formação - Curricular  

- Extracurricular 

 
fevereiro de 

2017  
 

Seminário no âmbito da unidade curricular de Seminários em 
Ciências da Educação do Mestrado em Ensino de Educação 

Física dos Ensinos Básico e Secundário 

     - Formação 
  

 

- Curricular  
- Extracurricular 

Abril de 
2017 

Visita de estudo ao Parque da Paz no âmbito do Mestrado em 
Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário - Formação  - Curricular  

Abril de 
2017 

A Educação no Séc. XXI – um desafio, uma saída profissional no 
âmbito da unidade curricular de Estágio e Relatório Final da 

licenciatura em Motricidade Humana (Doutora Amália Rebolo) 
- Formação  - Curricular  

Fevereiro-
março de 

2017 

Ação de formação “Jogo e Expressão Físico-motora” (30 horas) 
dinamizada pela Doutora Amália Rebolo - Formação 

Formação acreditada ao 
abrigo do art.º 5 do RJFCP 

para educadores de 
infância e professores de 

1º ciclo do EB (1,2 créditos) 

Abril-maio 
de 2017 

Ação de formação “Bullying escolar prevenção e intervenção” 
(25 horas) dinamizada por Doutora Amália Rebolo  - Formação 

Extracurricular; Formação 
acreditada ao abrigo do 

art.º 5 do RJFCP para 
docentes de educadores 
de infância e professores 

do EB e S (1 crédito) 
 

Maio de 
2017 

Master classe de Violoncelo com Pavel Gomziakov, com alunos 
nacionais e estrageiros http://www.tempo-
management.com/en/artists/pavel-gomziakov/biography 

 

     - Formação 

 
- Curricular  

- Extracurricular 

Maio de 
2017 

XI Jornadas de Psicologia no âmbito da licenciatura em 
Psicologia 

     - Formação - Curricular 

Maio ou 
Junho de 

2017 

Fórum “Olhares sobre a Psicologia” no âmbito da licenciatura 
em Psicologia 

     - Formação - Curricular 

Junho de 
2017 

Visita de estudo à Lagoa de Albufeira para realização de 
atividades de ar livre no âmbito da unidade curricular de DEFD 

II do Mestrado em Ensino de Educação Física dos Ensinos 
Básico e Secundário 

- Formação  - Curricular  

Junho de 
2017 

Concerto de alunos do 1.º ano de Mestrado em Ensino da 
Musica. - Formação 

 
- Curricular  
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Julho de 
2017 

Master classe de Piano com Caio Pagano, professor emérito 
em Arizona State University, USA  
http://herbergerinstitute.asu.edu/faculty/selectone.php?ID=75 
com alunos nacionais e estrangeiros. 

- Formação - Curricular  
- Extracurricular 

Verão de 
2017 

Festival de Verão de Desporto e Musica, com os vários 
departamentos do ISEIT. Festival aberto à comunidade com 
concertos, eventos artísticos e desportivos. 

- Formação 
Extensão e 

relações com a 
comunidade e 

mercado de 
trabalho 

- Extracurricular 

Ao longo do 
2º semestre 

Convidados nas diferentes Unidades Curriculares no âmbito da 
licenciatura em Gestão - Formação - Curricular  

 

Ao longo do 
2º semestre 

Ações de divulgação da Organização AIESEC (Association 
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et 
Commerciales) no âmbito da licenciatura em Gestão 

- Formação - Curricular  
 

Ao longo do 
2º semestre 

Visitas às empresas da região no âmbito da licenciatura em 
Gestão  - Formação - Curricular  

 

Ao longo do 
2º semestre 

Palestra com Associação Casa Estrela do Mar no âmbito da 
licenciatura em Psicologia - Formação 

 
- Curricular  

 

Ao longo do 
2º semestre 

Visita de estudo ao Laboratório de Psicologia Experimental – 
ISCTE no âmbito da licenciatura em Psicologia  - Formação - Curricular  

 

Ao longo do 
2º semestre 

Visita de estudo ao Lar de Infância e Juventude – LIJ no âmbito 
da licenciatura em Psicologia - Formação 

 
- Curricular 

 

Ao longo do 
2º semestre 

Visita de estudo à Academia das Ciências no âmbito da 
licenciatura em Psicologia - Formação - Curricular 

 

Ao longo do 
2º semestre 

Visita de estudo à NUCLISOL no âmbito da licenciatura em 

Psicologia - Formação - Curricular 
 

 

 
Apresentam-se as atividades que decorreram ao longo do ano letivo, organizadas por outras 
instituições com o apoio do ISEIT de Almada e com interesse para os cursos de 1º e 2º ciclo.  
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Quadro n.º 2 - Atividades realizadas por outras instituições com apoio do ISEIT 

Datas Iniciativas Vetores estratégicos Tipologias 

19-03-2017 Workshop sobre Judo 
- Extensão e relações com a 
comunidade e mercado de 
trabalho 

- Extracurricular 

09 a 11-04-2017 Mostra de Ensino Superior, Secundário e 
Profissional de Almada 

-Divulgação, Extensão e 
relações com a comunidade e 
mercado de trabalho 

- Extracurricular 

março, abril e maio 
de 2017 

Representação no júri do 7º concurso de 
jovens talentos de Almada  

- Extensão e relações com a 
comunidade e mercado de 
trabalho 

- Extracurricular 

 
 
No vetor estratégico da Investigação, os objetivos definidos foram: 

1. Desenvolver a RECI -  Unidade de Investigação tutelada pelo Instituto Piaget. 

2. Desenvolver as atividades de investigação através da concretização dos projetos de 

investigação já existentes e da submissão de novos projetos de investigação;  

3. Aumentar a publicação científica por parte dos docentes;  

4. Estabelecer protocolos para atividades de investigação e realização de eventos científicos.  

Para a concretização do primeiro objetivo: 

A Unidade de Investigação “Research in Education and Community Intervention - RECI”, que articula 

duas linhas de investigação: 1) Inclusão e aprendizagem ao longo da vida e 2) Práticas sociais e 

bem-estar e qualidade de vida comunitária, aprovada pela FCT com uma classificação de “Muito 

Bom”, esteve durante o ano letivo 2016/2017 a promover a dinamização entre docentes de forma a 

aumentar o número de projetos de investigação submetidos no âmbito da RECI. 

 

No que se refere ao objetivo de aumento das Publicações Científicas: 
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- Continuou-se a incentivar os docentes a integrarem a Unidade de Investigação do Instituto Piaget 

RECI, ou outros Centros de Investigação das demais instituições de ensino superior, de forma a 

incrementar as redes de investigação; 

- Foram também registadas várias publicações em revistas científicas nacionais e internacionais da 

autoria de docentes do ISEIT (constam do CV arquivado no processo dos docentes). 

 

Em relação às parcerias e realização de eventos científicos salienta-se:  

- Participação de docentes nos Corpos Sociais de Sociedades Científicas, nomeadamente da 

Associação Portuguesa das Ciências da Saúde e do Comportamento, Sociedade Portuguesa de 

Motricidade Humana, Associação Nacional de Docentes em Educação Especial e a Associação de 

Psicologia do Trabalho e das Organizações. 

- Participação regular em júris de provas de Mestrado e Doutoramento de várias instituições de 

ensino superior públicas e privadas. 

- Incentivo à participação em congressos científicos, sendo de registar que os docentes 

participaram em diversos eventos científicos nacionais e internacionais, com apresentação de 

comunicações orais e de poster. 

 

No âmbito das atividades do Gabinete de Apoio às Metodologias de Investigação (GAMI) foram 

dinamizados vários seminários, como consta do quadro1, com o objetivo de promover a 

investigação dos docentes e dos estudantes. 

 

Ainda neste vetor, é de salientar que a iniciação à investigação científica é um dos objetivos dos 

cursos de 1º e 2º ciclo. Nos planos de estudo referentes aos 2º ciclos, existem Unidades 

Curriculares que fazem uma primeira abordagem à investigação e outras onde os estudantes já 

realizam trabalhos de investigação, como é o caso das Unidades Curriculares de Dissertação, nos 

mestrados de Psicologia Clínica e da Saúde e Psicologia Social e das Organizações, e de Relatório 

Final da Prática de Ensino Supervisionada dos Mestrados de Ensino de Música e Ensino de Educação 
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Física nos Ensinos Básico e Secundário. Também no 1º ciclo de Motricidade Humana com a UC de 

Estágio e Relatório Final e no 1º ciclo de Gestão com a UC de Projeto, os alunos são incentivados a 

iniciar um trabalho de investigação que poderá ter continuidade caso pretendam ingressar no 2º 

ciclo de estudos.   

 

O vetor da Gestão Interna da Qualidade constitui uma prioridade institucional. No ano letivo 

2011/2012, o Departamento para a Garantia da Qualidade (DGQ) do Instituto Piaget deu início à 

revisão do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), expresso no Manual de Qualidade 

disponível em https://www.ipiaget.org/id/126. 

O subsistema de avaliação das UC assume relevância central no SIGQ, estando focado no ensino, 

aprendizagem e avaliação centrados no estudante, enquanto processos nucleares da missão 

institucional. Este subsistema inclui mecanismos que promovem processos de ensino e 

aprendizagem centrados no estudante, a criação de ambientes de aprendizagem que encorajem 

um papel ativo do estudante, e processos de avaliação dos estudantes que reflitam essa 

abordagem e sejam capazes de demonstrar os resultados de aprendizagem alcançados face aos 

objetivos de aprendizagem definidos. O instrumento agregador da informação e reflexão relevante 

nestes processos é o Relatório da UC (RUC), preenchido pelos docentes no final da UC. Este 

instrumento integra a avaliação relativa à organização e planeamento da UC, condições de ensino e 

aprendizagem, avaliação dos estudantes, eficiência formativa, avaliação da carga de trabalho, 

avaliação do funcionamento da UC (no caso dos Estágios inclui a perceção de estudantes, 

orientadores internos e orientadores externos), avaliação do ensino e da aprendizagem 

(autoavaliação do docente, reflexão sobre os resultados dos inquéritos pedagógicos aplicados aos 

estudantes e o relatório preenchido pelo delegado de turma – onde se apresenta a reflexão da 

turma relativamente aos pontos críticos, sendo apresentadas sugestões de melhoria), reflexão 

sobre a prática pedagógica e uma reflexão geral sobre a UC. 
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A monitorização contínua e revisão periódica dos Ciclos de Estudos assenta nas estruturas e 

mecanismos de suporte à garantia da qualidade previstas no MQ, tendo no Relatório de 

Coordenação dos Ciclos de Estudos (RCCE) o seu instrumento principal. Este instrumento é 

elaborado anualmente pelo Coordenador dos Ciclos de Estudos com base na informação agregada 

proveniente dos RUC, e de outras fontes como os inquéritos de empregabilidade (dirigidos a 

diplomados e a entidades empregadoras), inquéritos de avaliação dos serviços, e inquéritos de 

internacionalização (incoming e outgoing), de forma a assegurar que os programas alcançam os 

objetivos fixados e respondem às necessidades dos estudantes e da sociedade, contribuindo para a 

sua melhoria contínua. 

O SIGQ promove o envolvimento e o compromisso de todos os agentes locais no processo de 

melhoria contínua dos Ciclos de Estudos, incluindo-os nos procedimentos para a recolha de 

informação, acompanhamento e avaliação periódica dos Ciclos de Estudos. Neste processo o RLIQ 

promove reuniões de acompanhamento local com a coordenação dos Ciclos de Estudos e com os 

órgãos legalmente estatuídos, onde têm assento os representantes dos estudantes. 

Os resultados da avaliação dos Ciclos de Estudos, incorporados no RCCE, são discutidos pela 

Coordenação dos Ciclos de Estudos, RLIQ, CP, CTC e Diretor da UO, de onde resulta a explicitação 

detalhada do plano de melhoria, os pontos concretos que o requerem, a sua calendarização e 

recursos necessários à sua implementação. Este plano é encaminhado pelo Diretor da UO para 

apreciação e aprovação do CP e do CTC, para posterior disseminação junto de toda a comunidade 

académica. 

As estruturas de suporte à garantia da qualidade dos Ciclos de Estudos (CE), previstas no Manual da 

Qualidade (MQ), são: o Departamento para a Garantia da Qualidade (DGQ); o Responsável Local 

para a Garantia da Qualidade (RLIQ); a Coordenação do CE; o Diretor da Unidade Orgânica (UO); e a 

Unidade de Auditora Interna (UnAI*). 
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A avaliação do CE segue um ciclo de melhoria contínua, integrando informações dos seguintes 

subsistemas: 1) Avaliação das UC (incluindo os procedimentos de avaliação e melhoria dos 

estágios); 2) Avaliação do desempenho do pessoal docente e não docente; e 3) Avaliação dos 

mecanismos de orientação e monitorização do percurso académico e profissional*. 

Estas estruturas e mecanismos asseguram que o CE cumpre os seus propósitos, garantindo que se 

atingem os objetivos da aprendizagem. 

O responsável pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade no CE é a 

Coordenação do CE, apoiado pelo Diretor da UO, pelo RLIQ e pelo DGQ. 

* Em fase de implementação.   

 

No vetor estratégico da Extensão e Relações com a Comunidade e Mercado de Trabalho os 

objetivos definidos foram: 

1. Consolidar e alargar as relações com a comunidade; 

2. Promover a integração dos diplomados no mercado de trabalho de modo mais efetivo; 

 

Para a concretização do primeiro objetivo: 

Mantiveram-se em vigor as parcerias estabelecidas no âmbito da gestão das atividades de 

enriquecimento curricular, de acordo com o Despacho nº 12 590/2006 (2º série), as quais têm sido 

desenvolvidas através de protocolo entre o Instituto Piaget, com a Câmara Municipal de Amada e 

os agrupamentos verticais de escola. Assim, mantiveram-se as parcerias estabelecidas com os 

Agrupamentos de Escolas de Miradouro de Alfazina, Romeu Correia, Monte Caparica, Emídio 

Navarro. De igual modo, deu-se continuidade às Atividades de Animação e Apoio à Família, que 

decorreram nos Agrupamentos de Escolas Emídio Navarro, Monte de Caparica, Francisco Simões e 

Miradouro de Alfazina.  
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Promoveu-se ainda o estabelecimento de relações com a comunidade a vários níveis 

nomeadamente através da realização de eventos como consta no quadro 1. 

 

No que diz respeito à concretização do segundo objetivo, o Gabinete de Apoio à Inserção na Vida 

Ativa desenvolveu, entre outras, as seguintes atividades:  

- Levantamento e divulgação de solicitações/ofertas de emprego;  

- Apoio a estudantes sobre ofertas de emprego e elaboração de currículos e cartas de 

apresentação; 

- Monitorização do questionário de empregabilidade e posterior tratamento estatístico do mesmo. 

 

3. Da eficiência da gestão administrativa e financeira 

 

A gestão administrativa e financeira deste Instituto é da responsabilidade da sua entidade 

instituidora, o Instituto Piaget, conforme estabelecido legalmente e nos Estatutos respetivos. 

 

4. Da evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da instituição 

 

Nos termos da legislação aplicável, designadamente do Regime Jurídico das instituições do ensino 

superior, compete às entidades instituidoras de estabelecimentos de ensino superior privados criar 

e assegurar as condições para o normal funcionamento do estabelecimento de ensino, assegurando 

a sua gestão administrativa, económica e financeira. Neste sentido, nos termos da referida lei e 

visando assegurar e garantir essas condições de normal funcionamento, as entidades instituidoras 

de estabelecimentos de ensino superior privados devem preencher requisitos apropriados de 

idoneidade institucional e de sustentabilidade financeira, oferecendo, obrigatoriamente, garantias 

patrimoniais ou seguros julgados suficientes». Igualmente neste sentido se refere o Estatuto desta 
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instituição, quando, no seu art.º 8, remete para o Instituto Piaget a obrigatoriedade de assegurar «a 

sua gestão administrativa, económica e financeira». 

Assim, decorrente deste quadro legal, o Instituto Piaget, Cooperativa para o Desenvolvimento 

Humano, Integral e Ecológico, CRL tem as suas contas registadas na CASES – Cooperativa António 

Sérgio para a Economia Social. 

 

5. Dos movimentos de pessoal docente e não docente 

 

Quadro 3: Movimento do pessoal docente no ano letivo 2016/17 

Graus académicos N.º docentes 

N.º de docentes que 

colaboraram pela 1ª vez 

com o ISEIT/Almada 

N.º docentes que já não 

colaboram no ano letivo 

2016/17 

Doutoramento 21 4 7 

Mestrado 22 7 9 

Licenciado 13 3 7 

Total 56 14 23 

 

Categorias N.º docentes 

N.º de docentes que 

colaboraram pela 1ª vez 

com o ISEIT/Almada 

N.º docentes que já não 

colaboram com o 

ISEIT/Almada 

Professor Catedrático 1 0 0 

Professor Adjunto 3 2 0 

Professor Associado 4 0 2 

Professor Auxiliar 12 0 2 

Professor Coordenador 3 0 0 

Assistente 33 12 19 

Total 56 14 23 

  



 

Campus Universitário de Almada 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares  

Decreto-Lei n.º 210/96, de 18 de novembro 

 

 16 

 

O ISEIT/Almada conta com 10 colaboradores não docentes. Estes funcionários exercem atividades 

em todas as áreas que permitem a dinamização das várias atividades (Serviços Académicos, Sala de 

Professores, Gabinete de Mestrados e Pós-Graduações, Secretariado, Apoio Informático, Gabinete 

de Apoio à Inserção na Vida Ativa, Biblioteca, Livraria, Portaria, Limpeza, Manutenção). 

Salienta-se que os Serviços de Cantina e Bar, assim como os Serviços de Jardinagem estão 

atribuídos a empresas externas. 

 

6. Da evolução das admissões e da frequência dos ciclos de estudos ministrados 

 

No ano letivo de 2016/2017, estiveram matriculados no 1.º ciclo de estudo 223 estudantes, tendo 

sido admitidos neste ano letivo 91 estudantes. 

Em relação ao 2.º ciclo de estudo, registaram-se 107 estudantes matriculados, tendo tido 65 

admissões neste ano letivo.  

No caso das Pós-graduações estiveram matriculados 17 alunos. 

No que respeita aos parâmetros de avaliação da qualidade relacionados com os dados da atividade 

do ISEIT, nomeadamente em relação às alíneas d) e e) da Lei n.º 38/2007 de 16 de Agosto cumpre-

nos apresentar os resultados referentes ao 1º ciclo e 2º ciclo de formação ministrados na IES. Em 

relação às licenciaturas, vulgo ciclos de Estudo (CE) que fazem parte da oferta curricular do ISEIT, a 

saber: Licenciatura em Psicologia, Licenciatura em Motricidade Humana e Licenciatura em Gestão 

constata-se o seguinte: 

Os alunos (numa população de 43 diplomados) do ciclo de estudos de Psicologia em média 70% 

concluem o mesmo em 3 anos. No ano letivo de 2014/2015, 60% dos diplomados concluíram o 

curso de psicologia no período correspondente aos três anos que constituem o ciclo de estudos, os 

restantes necessitaram de mais tempo, tendo 20% concluído no ano seguinte. O número de 

graduados em 2015/2016 decresceu, mas concluíram no tempo previsto 75% dos estudantes. No 
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ano letivo de 2016/2017 o número de diplomados cresceu cerca de 300%, tendo concluído o curso 

dentro dos três anos letivos 70% dos estudantes e 20% necessitaram de mais ano. 

 

Em relação ao CE em Motricidade Humana constata-se que numa população de 64 diplomados nos 

anos letivos de 2014/15, 15/16 e 16/17, no último ano 91,66% concluíram o curso dentro do tempo 

previsto de 3 anos. Apenas 8,33% dos diplomados precisou de N+2 anos para concluir o seu ciclo de 

estudos. 

No CE de Gestão constata-se que o número de diplomados aumentou substancialmente entre o 

ano letivo 2014/15 e o ano letivo 2016/17, tendo-se registado em 2014/15 6 diplomados e no ano 

16/17 15 diplomados.  Podemos ainda constatar que 60% concluem o curso dentro do prazo 

previsto de N anos, 33,33% concluem em N+1 anos e apenas 6,66% necessitam de 5 anos para 

finalizarem o seu ciclo de estudos. 

 

Em relação aos Mestrados existentes no ISEIT, apresenta-se a síntese dos valores estatísticos 

descritivos que nos permitem ter uma visão do processo de ensino e aprendizagem. Assim no que 

concerne: 

- Ao Mestrado no Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário comprova-se que num 

universo de 22 diplomados em média estes concluem o curso dentro do período previsto de N 

anos. No ano letivo de 2014/2015 finalizaram com sucesso o curso 9 alunos, tendo estes terminado 

no período correspondente à edição do mestrado. No ano letivo de 2015/2016, 40% dos alunos 

precisaram de mais tempo do que aquele que estava consignado à edição do curso e no ano letivo 

de 2016/2017 concluíram o curso 8 estudantes, mas tal como descrito anteriormente, estes 

também terminaram no tempo previsto. 

- Ao Mestrado no Ensino em Música podemos referir que de 34 diplomados, o número de 

diplomado entre os anos letivos 2014/2015 e 2016/2017 duplicou, assim como, verificou-se um 

aumento nos diplomados que conseguiram terminar dentro do prazo previsto para o ciclo de 
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estudos. Porém, estes correspondem a 66.7% e 50% dos diplomados, respetivamente. No ano de 

2015/2016, 86% dos estudantes concluíram dentro do período previsto, mas o total de 

diplomados decresceu comparativamente ao ano letivo precedente. 

- Ao Mestrado em Psicologia Clínica e da Saúde apontam-se os seguintes dados de sucesso escolar: 

Numa População de 11 diplomados, o maior número de diplomados, para este ciclo de estudos, 

deu-se no ano letivo de 2015/2016, tendo concluído dentro do período desta edição do mestrado 

83% dos estudantes.  

Verifica-se, de modo geral, que a maior parte dos estudantes do ISEIT conclui os CE no tempo 

previsto. É de referir que existe uma preocupação de todo o corpo docente no sentido de 

diversificar, diferenciar e operacionalizar diferentes modelos de aprendizagem de acordo com as 

teorias contemporâneas da Educação. Os métodos, estratégias e estilos de ensino são 

operacionalizados de acordo com o paradigma centrado no pensamento do aluno, no racionalismo 

académico e nas necessidades sociais em termos de mercado de emprego cumprindo as 

finalidades, objetivos gerais, específicos e operacionais de aprendizagem. 

 

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos 

 

Foram atribuídos 36 diplomas nos 1.ºciclos de estudos, com maior número nos cursos de 

Motricidade Humana e Psicologia. Esta constatação segue a tendência dos anos letivos anteriores. 

No caso dos 2.º ciclos de estudos, verificou-se uma diminuição, relativamente ao ano transato, 

tendo sido atribuídos 16 diplomas. 

 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados 

 

Os estudos revelam que 82% dos diplomados inquiridos do ISEIT/Almada se encontram 

empregados. 
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Os resultados de empregabilidade na área dos cursos em funcionamento no ano letivo a que este 

relatório se refere revelam o seguinte: 

Dos inquiridos diplomados em Gestão, 100% encontram-se empregados e destes, 67% referem 

estar empregados na área do curso; 

Dos inquiridos diplomados em Motricidade Humana, 74% encontram-se empregados e destes, 60% 

estão empregados na área do curso; 

Os diplomados em Música apresentam uma empregabilidade de 100% e todos se encontram a 

trabalhar na área do curso; 

Por sua vez, dos diplomados em Psicologia que foram inquiridos, 67% estão empregados, apesar de 

não ser na área do curso. Salienta-se que os mestrados na área da Psicologia permitem o acesso à 

Ordem dos Psicólogos Portugueses e desta forma ao acesso ao exercício de forma autónoma da 

profissão.  

 

A nível dos mestrados, verifica-se que 67% dos diplomados em Psicologia Clínica e da Saúde estão 

empregados e destes 50% estão a trabalhar na área do seu curso. Nos mestrados de ensino 

(Mestrado em Ensino de Música e Mestrado em Ensino de Educação Física nos Ensinos Básico e 

Secundário) todos os inquiridos estão empregados e a empregabilidade na área do curso é de 

100%. 

 

Dado a periocidade bienal do estudo, os dados apresentados são referentes ao estudo feito 

durante o ano letivo de 2015/2016. 

 

9. Da internacionalização da instituição e do número de estudantes e docentes estrangeiros 

 

No âmbito do Programa LLP (Lifelong Learning Programme), o ISEIT/Almada, através do seu 

Gabinete Erasmus, promove o intercâmbio de estudantes com outras Universidades Europeias. 
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Para este fim, estabeleceu uma série de acordos com: Universidade de Innsbruck, Áustria, 

Universitá Degli Studidi Roma “Foro Itálico” (Istituto Universitário di Scienze Motorie), Universitat 

Autónoma de Barcelona (Facultat de Ciències de l`Educació), University of Dundee (College of 

Education, Social Work and Community Education da School of Arts and Sciences), Universidade de 

Castilla la Mancha, Universidade de Sevilha e Universidade de Madrid (Universidad Camilo José 

Cela). 

Foi ainda constituído um Convénio de cooperação internacional entre o Instituto Piaget e a 

Universidade Valladolid, com participação de docentes do ISEIT. 

 

Em 2016/17, o ISEIT/ Almada recebeu (Incoming), 4 estudantes da Universidade de Huelva (3 para 

Gestão e 1 para Psicologia) de e 1 estudante da Universidade de Innsbruck, Áustria ao abrigo do 

programa ERASMUS.  

 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas 

 

O ISEIT/Almada tem desenvolvido diversas parcerias e protocolos com várias instituições. A nível de 

protocolos estabelecidos, dos quais algumas possibilitaram a realização de estágios curriculares no 

ano letivo a que este relatório se refere, salientam-se as seguintes:  

 

• Academia de Música de Alcobaça 

• Academia de Música de Óbidos 

• Academia de Música Luísa Todi 

• Academia dos Amadores de Musica 

• Academia Música de Lagos 

• Colégio Campo de Flores 

• Agrupamento de Alfazina 
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• Agrupamento de Escolas Bemposta  

• Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté 

• Caixa Futebol Campus (Escola do Benfica – Seixal) 

• Câmara Municipal de Almada- Complexo Desportivo do Feijó 

• Centro Hospitalar Lisboa Norte 

• Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa 

• Clube Desportivo da Cova da Piedade 

• Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro Rouxinol 

• Conservatório das Caldas da Rainha 

• Conservatório de Artes de Loures 

• Conservatório de Música D. Dinis 

• Conservatório de Música de Santarém 

• Conservatório de Música do Choral Phydellius 

• Conservatório de Ourém Fátima 

• Conservatório Regional de Palmela 

• Conservatório Regional de Setúbal 

• Conservatório Regional Silva Marques 

• Direção Geral Reinserção Social- Serviço Regional do Barreiro 

• Escola Básica Carlos Gargaté 

• Escola Básica e Secundária Lima de Freitas  

• Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa 

• Ginásio Level Up 

• Ginásio Pump Fitness 

• Ginásio Solinca - Colombo 

• Instituto Gregoriano de Lisboa 

• Liga Amigos do Hospital Garcia de Horta 



 

Campus Universitário de Almada 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares  

Decreto-Lei n.º 210/96, de 18 de novembro 

 

 22 

 

• Orfeão de Leiria Conservatório de Artes 

• Sociedade Artística de Pousos 

• SL Benfica - Seixal 

 

 Colaboração/parcerias do ISEIT/Almada, em conjunto com a Escola Superior de Educação Jean 

Piaget de Almada, em estruturas da comunidade:  

  

• Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Monte Caparica;  

• Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina;  

• Conselho Municipal de Educação de Almada;  

• Conselho Local de Ação Social de Almada;   

• Entre  o Campus Universitário de Almada e outras Instituições de Ensino Superior do Concelho de 

Almada na organização da Mostra de Ensino Superior de Almada no âmbito das atividades da 

Câmara Municipal de Almada;   

• Câmara Municipal de Almada no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

(Despacho nº 12 590/2006 - 2ºsérie) e Atividades de Apoio à  Família (AAF).   

 

11. Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus resultados 

 

O ISEIT/Almada implementou faseadamente o Sistema Interno de Garantia da Qualidade - SIGQ, de 

acordo com o preconizado no Manual de Qualidade do Instituto Piaget, através das seguintes 

ações: 1) Nomeando o Responsável Local pela Implementação da Qualidade - RLIQ, que acompanha 

localmente a implementação do SIGQ, promovendo reuniões periódicas de acompanhamento local 

com a coordenação do CE e com os órgãos legalmente estatuídos, onde têm assento os 

representantes dos estudantes, e garante uma comunicação mais estreita com o DGQ; 2) 

Sensibilizando todos os elementos da comunidade académica para a importância da sua 
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participação no processo; 3) Colaborando na análise crítica dos instrumentos de recolha de dados 

propostos pelo DGQ; 4) Garantindo as condições para a boa aplicação dos instrumentos disponíveis 

no SIGQ: i) Questionário de Caraterização dos Candidatos; ii) Inquéritos Pedagógicos (que incluem a 

aferição dos ECTS; avaliação do funcionamento das UC; e a avaliação do Ensino-Aprendizagem 

(perceção de estudantes e de docentes) e iii) Questionários de Empregabilidade (dirigidos aos 

diplomados). Deste modo, foi dada resposta ao previsto no plano de atividades para este ano 

letivo, dando cumprimento a mais uma fase da implementação do SIGQ. 

 

No ano letivo em apreço, o ISEIT/Almada procedeu à submissão, à A3ES, da autoavaliação (PERA) 

do 2.º ciclo de estudos de Ensino da Música. Até à data de fecho do presente documento não foi 

recebido o resultado deste processo.  

É também de referir o início do processo de autoavaliação institucional, tendo o ISEIT submetido o 

seu guião em julho de 2017. A visita da CAE, realizou-se no passado dia 11 de dezembro. 

 

Conclusão 

 

No ano letivo 2016/2017, as atividades académicas foram desenvolvidas de forma a assegurar os 

padrões de qualidade e rigor próprios da formação oferecida com o objetivo de satisfação dos 

estudantes e de toda a comunidade académica e tendo por referência os critérios definidos pela 

A3ES. 

 

Os cursos de Licenciatura e Mestrado estiveram em funcionamento com o número de estudantes 

próximo do padrão dos últimos anos, fruto da atual conjuntura económica. O corpo docente 

apresentou-se ajustado às especificidades de cada unidade curricular, de acordo com as 

orientações dadas pelo Conselho Científico, em articulação direta com a Direção do ISEIT, seguindo 

as linhas orientadoras do Conselho Diretivo do Instituto Piaget e com base nas orientações da A3ES. 
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As atividades de investigação desenvolvidas pelo corpo docente devem ainda ser aumentadas, o 

que se espera conseguir com o funcionamento em pleno da Unidade de Investigação recentemente 

criada. 

 

Desenvolveu-se um conjunto de atividades curriculares e extracurriculares e de eventos que 

demonstram a dinâmica da Instituição e a preocupação com a formação integral e o 

desenvolvimento humano dos estudantes e docentes, enquanto membros integrantes do ensino 

universitário, e até mesmo de pessoas de outras comunidades académicas e estudantis, e de 

docentes do ensino secundário e profissional. 

 

Ao nível das atividades de extensão à comunidade, nomeadamente pela prestação de serviços e 

parcerias, os objetivos principais foram a dinamização de ações com relevância para a comunidade 

envolvente e para a realização de estágios. Pretende-se, no entanto, fomentar o desenvolvimento 

de mais atividades a este nível e que a prestação destas atividades constituam um apoio 

especializado e que proporcionem um desenvolvimento cada vez mais efetivo.   

 

Almada, 18 de dezembro de 2017 

 

O Diretor 

Fernando António Rodrigues Vieira 


