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INTRODUÇÃO	

	

O	 presente	 Relatório	 de	 Atividades	 tem	 por	 objetivo	 apresentar	 uma	 síntese	 das	

atividades	desenvolvidas	no	ano	 letivo	2016/17,	na	Escola	Superior	de	Saúde	Jean	

Piaget	de	Viseu	(ESS	Jean	Piaget/	Viseu)	dando	cumprimento	ao	estabelecido	no	art.º	

159º	do	Regime	Jurídico	das	Instituições	do	Ensino	Superior,	Lei	62/2007,	de	10	de	

setembro,	 e	 de	 acordo	 com	previsto	no	 art.º	 10	dos	 seus	 estatutos	publicados	 em	

Diário	da	República,	2.ª	série	-	N.º	157	-	14	de	agosto,	Despacho	n.º	18938/2009.	

A	Escola	para	a	execução	das	atividades	contou	com	a	colaboração	dos	seus	órgãos	de	

gestão,	 o	 Conselho	 Técnico-científico	 e	 o	 Conselho	 Pedagógico	 que	 em	 reunião	 se	

pronunciaram	sobre	o	presente	Relatório	Anual	de	Atividades.	

Assim,	 o	 relatório	 incorpora	 na	 sua	 estrutura	 um	 conjunto	 de	 alíneas,	 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. Do	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	estrangeiros;	

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

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



 
CAMPUS	UNIVERSITÁRIO	DE	VISEU	

ESCOLA	SUPERIOR	DE	SAÚDE	JEAN	PIAGET	DE	VISEU	
 

 

RELATÓRIO	ANUAL	DE	ATIVIDADES	2016-17	 Página	4	

1. DO	GRAU	DE	CUMPRIMENTO	DO	PLANO	ESTRATÉGICO	E	DO	PLANO	ANUAL	
	

A	ESS	Jean	Piaget/	Viseu	desenvolve	o	seu	projeto	educativo,	científico	e	cultural	de	

acordo	com	a	sua	Missão	–	“a	criação,	desenvolvimento,	transmissão	e	difusão	da	

cultura,	 nomeadamente	 das	 artes,	 técnicas,	 ciências	 e	 demais	 saberes,	 numa	

perspetiva	transdisciplinar”	dentro	dos	seguintes	objetivos:	

a) Participar,	 de	 forma	 ativa	 e	 inovadora,	 no	 reforço	 do	 desenvolvimento	

humano,	integral	e	ecológico,	dos	diferentes	grupos	etários	e	sociais,	em	cada	

sociedade,	e	das	diferentes	etnias,	comunidades	e	povos;		

b) Promover	e	defender	um	conceito	e	prática	social	do	desenvolvimento,	num	

sentido	integral,	diversificador,	ecológico,	humanista	e	criativo	de	indivíduos	

e	sociedades;	

c) 	Promover	a	formação	humana,	ao	mesmo	tempo	cultural,	científica	e	técnica;	

d) Promover	 o	 intercâmbio	 científico,	 técnico	 e	 cultural,	 com	 instituições	

congéneres,	nacionais	e	estrangeiras;	

e) Contribuir	para	o	desenvolvimento	do	país	e,	particularmente,	da	região	onde	

está	instalada;	

f) Realizar	e	 implementar,	projetos	de	educação	graduada	e	pós-graduada,	de	

investigação,	de	divulgação	científica	e	cultural,	e	de	intervenção	comunitária,	

promovendo	o	desenvolvimento	humano	e	social.	

	

A	 orientação	 estratégica	 da	 ESS	 para	 o	 ano	 letivo	 2016/2017	 foi	 prosseguida	 de	

acordo	 com	 os	 vetores	 estratégicos	 de	 ação	 traçadas	 no	 Plano	 de	 Atividades:	

Formação,	Investigação,	Gestão	Interna	da	Qualidade,	Extensão	e	Relações	com	

a	Comunidade	e	Mercado	de	Trabalho.	

Verificou-se	 que	 as	 ações	 previstas	 em	 cada	 vetor	 foram	 parcialmente	 cumpridas	

como	a	seguir	evidenciamos.		
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2. DA	REALIZAÇÃO	DOS	OBJETIVOS	ESTABELECIDOS	
2.1. VETOR	FORMAÇÃO		

A) 1º	ciclo	de	estudos	
Relativamente	ao	vetor	estratégico	da	formação	da	Escola,	no	ano	letivo	de	2016/17,	

os	objetivos	definidos	foram:	

I. Consolidar	 a	 oferta	 formativa	 dos	 1º	 ciclos	 de	 estudos	 de	 enfermagem	 e	

fisioterapia;	

II. Alargar	o	número	de	protocolos	para	a	realização	do	ensino	clínico;	

III. Consolidar	e	alargar	a	formação	contínua	e	profissional.	

Quanto	 ao	 primeiro	 objetivo,	 o	 ano	 letivo	 iniciou-se	 com	 o	 processo	 da	

avaliação/acreditação	do	1,º	ciclo	de	estudos	de	enfermagem,	tendo	a	ESS	recebido	a	

visita	da	CAE,	nos	dias	10	e	11	de	outubro.	Neste	sentido,	foram	planeadas	reuniões	

previamente	acordadas	com	a	ESS,	de	forma	a	cumprir	o	programa	base	da	Agência	

de	 Avaliação	 e	 Acreditação	 do	 Ensino	 Superior	 (A3ES).	 A	 instituição	 colaborou	

ativamente	quer	na	preparação,	quer	na	realização	das	reuniões	planeadas	e	facilitou	

em	todo	o	momento	o	trabalho	da	Comissão.	À	data	da	elaboração	deste	relatório	já	

foram	emitidas	as	decisões	finais	do	CA	da	A3ES	tendo	sido	o	1º	ciclo	de	estudos	de	

enfermagem	acreditado	por	6	anos	e	o	1º	ciclo	de	estudos	de	fisioterapia	por	1	ano.	

Em	julho	foi	submetido	o	guião	de	autoavaliação	institucional	prevendo-se	a	visita	da	

Comissão	de	Avaliação	Externa	no	decorrer	do	ano	letivo	de	2017/18.	

Quanto	 ao	 2º	 objetivo,	 foram	 revistos	 e	 alargados	 os	 protocolos	 existentes	 com	

instituições	de	saúde	ou	prestadoras	de	cuidados,	de	forma	a	aumentar	a	oferta	dos	

locais	 do	 ensino	 clínico	 para	 os	 estudantes	 de	 ambos	 os	 cursos.	 Destes	 contactos	

resultaram	 diversas	 novas	 parcerias,	 proporcionando	 um	 maior	 leque	 de	 novas	

oportunidades	 para	 os	 estudantes,	 não	 só	 ao	 nível	 de	 experiências	 mais	

diversificadas,	mas	também	potencializando	futuras	oportunidades	de	emprego.	

Em	relação	ao	3º	objetivo,	a	Escola	disponibilizou	formação	em	Supervisão	Clínica	a	

todos	os	supervisores	e	orientadores	que	colaboram	nos	Ensinos	Clínicos,	bem	como	

divulgou	as	ações/seminários	realizados	durante	o	ano	letivo	na	ESS,	emitindo	um	

certificado	de	presença.	
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A	oferta	formativa	para	o	ano	letivo	2016/17	foi	a	seguinte:	

1º	Ciclo	de	Estudos	

Enfermagem		

Fisioterapia	

	

B) Formação	não	graduada	
A	 Escola	 tem	 apostado	 numa	 oferta	 formativa	 diferenciada	 e	 como	 tal	 foram	

aprovados	dois	Cursos	Técnicos	Superiores	Profissionais:	o	Curso	Técnico	Superior	

Profissional	em	Gerontologia	e	o	Curso	Técnico	Superior	Profissional	em	Cuidados	e	

Apoio	Familiar	e	Comunitário.	

 
C) Formação	pós-graduada	

Quanto	a	oferta	de	formação	pós-graduada,	a	ESS	Jean	Piaget/	Viseu	disponibilizou	os	

seguintes	cursos:	

• Ergonomia;	

• Enfermagem	de	Urgência	e	Emergência;	

• Supervisão	Clínica	em	Enfermagem;	

• Gerontologia/	Geriatria;	

• Fisioterapia	Aplicada	à	Geriatria.	

	

D) Atividades	Extracurriculares	
De	 forma	 a	 complementar	 a	 formação	 dos	 estudantes	 foram	 organizadas	 várias	

atividades,	como	visitas	de	estudo,	seminários	e	conferências.	

	

• Visitas	de	estudo	
	

Instituição	 Objetivo	 Participantes	

UCC	Santa	Casa	da	Misericórdia	
de	Vouzela	

Conhecer	o	funcionamento	da	UCC	
no	âmbito	da	Introdução	à	
Profissão	

Alunos	1ºano	de	Fisioterapia	da	
ESS	Jean	Piaget/	Viseu	

Centro	de	Medicina	de	
Reabilitação	da	Região	Centro	–	
Rovisco	Pais	

Conhecer	o	funcionamento	da	UCC	
no	âmbito	da	Introdução	à	
Profissão	

Alunos	1ºano	de	Fisioterapia	da	
ESS	Jean	Piaget/	Viseu	

Centro	Hospitalar	Tondela-
Viseu	

Conhecer	o	funcionamento	da	UCC	
no	âmbito	da	Introdução	à	
Profissão	

Alunos	1ºano	de	Fisioterapia	da	
ESS	Jean	Piaget/	Viseu	
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• Seminários	
	

Título		 Preletor	

Trabalho	de	Parto	
Cuidados	Imediatos	ao	Recém-Nascido	

Nuno	Miguel	de	Oliveira	Ferreira	
Enfermeiro,	Especialista	em	Enfermagem	de	Saúde	
Materna,	Obstetrícia	e	Ginecologia,	Mestre	em	
Gestão	dos	Serviços	de	Saúde,	Docente	da	ESS	Jean	
Piaget	/	Viseu	

Recursos	Bibliográficos	
Integração	com	Software	Mendeley	

Ricardo	Manuel	Soares	Fernandes	
Licenciado	em	Administração	Pública,	Mestre	em	
Planeamento	Regional	e	Urbano	

Publicação	de	informação	científica		
Normas	de	elaboração	de	trabalho	científico	

Cristina	da	Silva	Vale	
Licenciada	em	Francês	e	Inglês	

Saúde	em	Portugal	e	nos	países	de	língua	
Portuguesa		

Zaida	de	Aguiar	Sá	Azeredo	Rebelo	
Médica,	Doutorada	em	Ciências	Biomédicas,	Saúde	
na	Comunidade),	Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

Aleitamento	materno	
Cuidados	de	enfermagem	à	puérpera	

João	Rui	Duarte	Farias	Nogueira	
Enfermeiro	Especialista	em	Enfermagem	de	Saúde	
Materna,	Obstetrícia	e	Ginecologia,	Mestre	em	
Enfermagem	de	Saúde	Materna	Obstetrícia	e	
Ginecologia	

Suporte	Básico	de	Vida	
Belmiro	Fernandes	Sequeira	
Enfermeiro	Especialista	em	Enfermagem	Médico-
Cirúrgica,	Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

A	Organização	dos	serviços	de	Pediatria	
Patologias	do	foro	Gastrointestinal	em	Pediatria	

Cesaltina	Pereira	Rodrigues	
Enfermeira,	Especialista	em	Pediatria	e	Saúde	
Infantil,	Mestre	em	Enfermagem	em	Pediatria	e	
Saúde	Infantil,	Docente	da	ESS	Jean	Piaget	/	Viseu	

Saúde	Reprodutiva	–	Prevenção	de	Doenças	
Sexualmente	Transmissíveis	

Maria	Isabel	de	Almeida	Martins		
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	de	Saúde	
Materna,	Obstetrícia	e	Ginecologia,	Mestre	em	Saúde	
Materna	Obstetrícia	e	Ginecologia,	Docente	da	ESS	
Jean	Piaget/Viseu	

Emergências	Obstétricas	
Parto	Instrumentado	

Nuno	Miguel	de	Oliveira	Ferreira	
Enfermeiro,	Especialista	em	Enfermagem	de	Saúde	
Materna,	Obstetrícia	e	Ginecologia,	Mestre	em	
Gestão	dos	Serviços	de	Saúde,	Docente	da	ESS	Jean	
Piaget	/	Viseu	

Patologia	cardíaca:	Prevenção	

Ana	Margarida	Cardoso	Barreiros	
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	Médico-
Cirúrgica.	Mestre	em	Ciências	da	Enfermagem,	
Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

Prevenção	de	IACS	

Magda	Susana	Pinto	dos	Santos	Guerra	
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	Médico-
Cirúrgica,	Mestre	em	Enfermagem	Médico-Cirúrgica.	
Mestre	em	Gestão	e	Administração	de	Unidades	de	
Saúde,	Doutoranda	em	Enfermagem	na	UCP	–Porto,	
Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

Prevenção	das	Úlceras	por	pressão	

Magda	Susana	Pinto	dos	Santos	Guerra	
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	Médico-
Cirúrgica,	Mestre	em	Enfermagem	Médico-Cirúrgica.	
Mestre	em	Gestão	e	Administração	de	Unidades	de	
Saúde,	Doutoranda	em	Enfermagem	na	UCP	–Porto,	
Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

Tipos	de	Cirurgias.	Cirurgia	Laparoscópica	–	
Litíase	vesicular	

Araújo	Teixeira	
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Título		 Preletor	
Licenciado	em	Medicina	Doutorado	em	Medicina	e	
Cirurgia	

Noções	Básicas	de	Pilates	na	Bola	para	Grávidas	
Tânia	Socorro	Amorim	Soares	
Doutorada	em	Ciências	do	Desporto,	Mestre	em	
Psicologia	

O	Processo	de	Enfermagem,	Pensamento	Crítico	e	
tomada	de	decisão	

Providência	Pereira	Marinheiro	
Doutorada	em	Ciências	da	Enfermagem,	Mestre	em	
Saúde	Pública	

Sistemas	de	Informação	em	Enfermagem	

Paula	Maria	de	Alegria	Pinho	
Enfermeira	Especialista	em	Pediatria	e	Saúde	
Infantil,	Mestre	em	Gestão	e	Administração	de	
Unidades	de	Saúde	

Processo	informatizado	dos	registos	em	
Enfermagem	

Rui	Pedro	Lopes	
Licenciado	em	Enfermagem,	responsável	pelo	
processo	informatizado	dos	registos	em	
Enfermagem	do	CHTViseu	

Síndrome	Coronário	Agudo	-	Intervenção	do	
Enfermeiro	numa	UCIC	

Dina	Gabriela	Pinto	dos	Santos	
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	Médico	
Cirúrgica,	Mestre	em	Enfermagem	Médico-Cirúrgica	

Introdução	ao	Word,	Excel	e	Power	Point	no	
auxílio	à	elaboração	de	trabalhos	académicos	

Ricardo	Manuel	Soares	Fernandes	
Licenciado	em	Administração	Pública,	Mestre	em	
Planeamento	Regional	e	Urbano	

Microbiologia	no	Mundo	Atual	
Ana	Margarida	Caldeira	
Licenciada	em	Bioquímica,	Docente	da	ESS	Jean	
Piaget/Viseu	

Ensinos	Clínicos	em	Enfermagem:	Objetivos,	
Competências	e	Avaliação	

Magda	Susana	Pinto	dos	Santos	Guerra	
Enfermeira	Especialista	em	Enfermagem	Médico-
Cirúrgica,	Mestre	em	Enfermagem	Médico-Cirúrgica.	
Mestre	em	Gestão	e	Administração	de	Unidades	de	
Saúde,	Doutoranda	em	Enfermagem	na	UCP	–Porto,	
Docente	da	ESS	Jean	Piaget/Viseu	

	

• Jornadas	e	Conferências	
	

Título	 Preletor	 Público-alvo	

“A	Importância	 da	 Nutrição	
nos	Ciclos	de	Vida”	

	

Adriana	de	Sousa	Nagahashi	
Lourenço	Nutricionista,	
Especialista	em	Saúde,	Nutrição	e	
Alimentação	Infantil,	Mestre	e	
Doutoranda	em	Ciências,	docente	
da	Faculdade	Piaget	(SP/Brasil)	

Estudantes	do	Curso	de	Enfermagem,	
Fisioterapia,	Psicologia,	funcionários	
do	IP,	estudantes	da	Faculdade	de	
Ciências	da	Saúde	da	Universidade	
Jean	Piaget/Angola	do	4º	ano,	curso	
de	Enfermagem	e	Obstetrícia	e	
estudantes	do	6º	ano	do	curso	de	
Medicina	

Ciclo	de	conferências	em	
Saúde	
-		"O	papel	do	profissional	de	
saúde	na	prevenção	de	
IACS"-	Mestre	Especialista	
Elisabete	Figueiredo;		
-	"Intervenção	em	Unidade	
de	Cuidados	Continuados"-	
Mestre	Nuno	Carvalho;		
-	“Café	Memória:	Um	espaço	
para	pessoas	com	problemas	

Diversos	preletores	 Estudantes	do	Curso	de	Enfermagem,	
Fisioterapia	
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Título	 Preletor	 Público-alvo	
de	memória”	-	Prof.	Doutora	
Lia	Araújo;		
-	“Avaliar	a	dor	em	doentes	
com	Alzheimer”	-		Enf.	
Especialista	Renato	Santos.		
	
	

2.2. VETOR	INVESTIGAÇÃO	

No	vetor	estratégico	da	Investigação,	os	objetivos	definidos	foram:		

I. Desenvolver	 as	 atividades	 de	 investigação	 através	 da	 concretização	 dos	

projetos	de	investigação	em	curso;	

II. 	Aumentar	a	publicação	científica	por	parte	dos	docentes;		

III. Facilitar/promover	o	contato	dos	estudantes	com	as	metodologias	de	criação	

de	conhecimento;	

IV. Estimular	a	aproximação	de	potenciais	futuros	investigadores	e	os	grupos	de	

I&D	 do	 Instituto	 Piaget,	 favorecendo	 o	 despertar	 de	 vocações	 para	 a	

investigação	científica;		

V. Fomentar	 a	 discussão	 pública	 dos	 resultados	 dos	 trabalhos	 desenvolvidos,	

apoiando	 a	 participação	 dos	 estudantes	 da	 Escola	 em	 encontros	 científicos	

interdisciplinares;		

VI. Estimular	 o	 desenvolvimento/participação	 na	 RECI	 (Research	 in	 Education	

and	Community	Intervention),	unidade	de	investigação	que	tem	como	objetivo	

central	contribuir	para	a	produção	de	conhecimento	e	de	medidas	concretas	

que	promovam	a	coesão	social	e	reduzam	as	desigualdades	entre	indivíduos	e	

sociedades;	

VII. Consolidar	o	trabalho	do	CIS	–	Centro	de	Inovação	em	Saúde.	

Para	 a	 concretização	 destes	 objetivos	 a	 ESS	 propôs-se	 a	 aumentar	 os	 projetos	 de	

investigação,	 incrementando	 a	 produção	 e	 a	 divulgação	 científica	 dos	 docentes	 e	

estudantes.	Neste	âmbito	as	unidades	curriculares	do	plano	de	estudos	dos	cursos	de	

Enfermagem	e	Fisioterapia	permitem	aos	estudantes	dar	os	primeiros	passos	neste	

vetor	estratégico,	envolvendo-os	em	atividades	de	I&D.	

No	âmbito	da	atividade	desenvolvida	em	articulação	com	a	unidade	de	Investigação	

&	 Desenvolvimento	 do	 IP	 (RECI),	 a	 ESS	 JP/Viseu,	 tem	 atualmente	 dois	 projetos	

formalizados:	i)	o	FRAGILIPREV	com	o	objetivo	de	identificar	os	idosos	fragilizados	e	

pré-fragilizados	na	comunidade	e	avaliar	o	impacto	de	uma	intervenção	preventiva	
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de	fragilidade	num	grupo	de	idosos	com	pré	fragilidade;	ii)	o	KIDSMOVE,	relativo	à	

avaliação	do	impacto	de	um	Programa	de	Exercícios	na	Condição	Física	e	Postural	em	

Adolescentes.	De	ambos	os	projetos,	resultaram	as	seguintes	produções:	i)	Azeredo,	

Z.;	Laranjeira,	C.;	Guerra,	M.	&	Barbeiro,	(2016)	-	Frailty:	what	the	elderly	think?	BMC	

Health	Services	Research,	16(3):	101	https://doi.org/10.1186/s12913-016-1423-5;	

ii)	Azeredo	Z;	Barbeiro	AP;	Varela	M;	Lepeleire	J	(Outubro	2016)	–	Elderly	Frailty	:	an	

emergente	reality,	European	General	Practice	Research	Network	General	Practice/	

Family	Medicine	in	a	changing	world	Leipzig	(Alemanha)	Livro	de	actas	do	EGPRN,	

p64;	iii)	Azeredo	Z;	Laranjeira	C;	Guerra	M;	Barbeito	AP	(Maio	2016)–	Frailty:	What	

the	 elderly	 think?	 3rd	 Health@IPLeiria	 (IPLeiria’s	 International	 Congress:	 Health,	

Demografique	 changes	 and	 well-being	 Leiria-)	 https://doi.org/10.1186/s12913-

016-1423-5;	 iv)	Azeredo,	Z,	Barbeiro,	AP,	Varela,	M,	Lepeleire,	 J.	 (Outubro	2015)	–	

FRAIL	 Scale	 and	 its	 validity	 to	 Portugal	 The	 10th	 IAGG	 –Asia/Oceania	 Congress	

Chiang	Mai,	Tailândia,	Outubro	2015);	v)	Azeredo,	Z.,	&	Barbeiro,	A.	P.	(2015).	O	Idoso	

fragilizado	 no	 domicílio.	Hospitalidade,	 49	 (307),	 36-9;	 vi)	 Barbeiro,	 A;	 Varela,	M;	

Azeredo,	Z	(Maio	2014)	-	Idoso	Institucionalizado	-	da	Fragilidade	à	Prevenção	–	2º	

Encontro	sobre	envelhecimento	no	século	XXI:	Desafios	para	a	investigação,	educação	

e	 intervenção	 comunitária	 “	 envelhecimento	 e	 desafios	 comunitários	 (Viseu);	 vii)	

Desouzart	G,	Gagulic	S	(2017)	Analysis	of	Postural	Changes	in	2nd	Cycle	Students	of	

Elementary	School.	J	Spine	6:	357.	doi:10.4172/2165-	7939.1000357;	viii)	Desouzart,	

G.	and	Matos,	R.,	(Maio	2017)	Analysis	between	musculoskeletal	pain	and	postural	

habits	in	the	female	students	of	elementary	school,	IV	International	Meeting	of	New	

Health	 Researchers,	 Leiria,	 Portugal;	 ix)	 Desouzart,	 G.,	 Filgueiras,	 E.,	 Matos,	 R.,	 &	

Dagge,	 R.	 (2016).	 Postural	 Education:	 Correlation	 Between	 Postural	 Habits	 and	

Musculoskeletal	Pain	 in	School	Age	Children.	 In	Advances	 in	Ergonomics	 in	Design	

(pp.	255-263).	Springer	International	Publishing.	(DOI.	10.1007/978-3-319-41983-

1_23);	X)	Desouzart,	G.,	Matos,	R.,	Bordini,	M.	and	Mouroço,	P.,	(2016)	Musculoskeletal	

pain	and	postural	habits	in	children	and	teenagers.”	In	BMC	Health	Services	Research	

2016	 16	 (Suppl	 3):200.	 DOI:	 10.1186/s12913-016-1423-5;	 xi)	 Rodrigues,	 R.;	

Loureiro,	 L.	 M.	 J.;	 Silva,	 S.;	 Azeredo,	 Zaida;	 Silva,	 C.	 (2014).	 Avaliação	

Multidimensional:	recursos	sociais	e	intervenção	comunitária	em	população	idosa.	In	

Responsabilidade	Social,	Respeito	e	Ética	na	Vida	em	Sociedade,	120	¬	138.	Porto:	

Civeri	Publishing.		
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Em	articulação	entre	a	RECI	e	o	Centro	de	Inovação	em	Saúde,	encontra-se	ainda	em	

desenvolvimento,	dois	projetos	em	parceria	com	a	UTAD	(Engenharia	de	Materiais	e	

Engenharia	de	Reabilitação),	nomeadamente	para	o	Desenvolvimento	de	palmilhas	

de	 nanocelulose	 para	 adolescentes	 com	 queixas	 de	 raquialgias	 e	 o	 Ajuste	 de	 uma	

cadeira	 fixa	 para	 um	 banco	 sit-stand	 no	 trabalho	 industrial.	 Destes,	 resultaram	 já	

comunicações	 científicas	 de	 resultados	 preliminares,	 apesar	 das	 fases	 seguintes	

estarem	relacionadas	com	o	desenvolvimento	tecnológico	dos	produtos	em	estudo:	i)	

Barata,	 S.;	Gagulic,	 S.;	Carvalho,	N.	 Sitting	or	 standing	posture	 in	 industrial	 sewing	

workers	by	electromyographic	evaluation	and	muscle	strength,	Occupational	Saphety	

and	Hygiene	SHO2015	–	Proceedings	book,	20-22,	Feb.	2015,	ISBN	978-989-98203-	

3-3;	ii)	Barata,	S.,	Gagulic,	S.,	&	Arezes,	P.	M.	Influence	of	pedal	use	in	developing	of	

chronic	low	back	pain	and	work	disability.	Paper	presented	at	the	Occupational	Safety	

and	Hygiene	II	-	Selected	Extended	and	Revised	Contributions	from	the	International	

Symposium	Occupational	Safety	and	Hygiene,	SHO	2014;	iii)	J.	Pires,	S.	Gagulic,	P.	L.	

Silva,	C.	M.	Reis	Desenvolvimento	de	palmilha	pediátrica	usando	gel	de	nanocelulose,	

7º	Congresso	Nacional	de	Biomecânica,	Universidade	do	Minho,	Polo	de	Guimarães,	

10	e	11	de	fevereiro	de	2017.	
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• Projetos	em	desenvolvimento	

Projeto		 Atividades	 Instituições	parceiras	

KIDMove	-	Definir	e	implementar	
um	programa	de	exercícios;	
Avaliar	o	impacto	do	programa	
implementado	na	postura,	na	dor	
e	condição	física		-	Adolescentes	
idade	compreendida	entre	10	a	14	
anos		

Workshop"A	importância	da	
atividade	física";	Agrupamento	de	
escolas	do	Mundão	e	Agrupamento	
de	Escolas	Infante	D.	Henrique		

Acão	de	sensibilização	"	Cuide	das	
suas	costas"	Professores	e	Alunos		
Agrupamento	de	Escolas	Infante	D.	
Henrique		

	

Agrupamento	de	Escolas	Infante	
D.	Henrique	de	Viseu	e	
Agrupamento	de	Escolas	de	
Mundão	2º	ciclo		

Desenvolvimento	de	palmilha	
pediátrica	usando	gel	de	
nanocelulose	

Apresentação	no	7º	Congresso	
Nacional	de	Biomecânica	
Guimarães,	Portugal,	10	e	11	de	
fevereiro	de	2017	3.		

Joana	Pires,	Paula	Braga	Silva,	
Sandra	Gagulic,	Cristina	Reis	Silva,	
Application	of	A	Nanocellulose	Gel	
To	Pediatric	Plantar	Orthotics,	
Conference:	Conference	On	
Structural	Integrity,	Icsi,	At	
Funchal,	September	2017	

Universidade	de	Trás	os	Montes	
e	Alto	Douro	Engenharia	
Biomédica	

Intervenção	postural	-	Prevenção	
da	dor	musculoesquelética	e	das	
alterações	posturais	de	crianças	
do	2º	ciclo	do	ensino	básico	

Validar	uma	Escala	de	avaliação	de	
hábitos	Posturais	(Rebolho,	2005)	
em	alunos	do	2.º	ciclo	do	ensino	
básico,	possibilitando	uma	melhor	
estruturação	dos	programas	de	
intervenção	postural	nestas	faixas	
etárias;	Avaliar	o	efeito	de	um	
programa	de	educação	postural	e	
sua	influência	na	flexibilidade	e	nas	
boas	práticas	de	comportamento	
postural	durante	as	atividades	da	
vida	diária;	Avaliar	o	efeito	de	um	
programa	de	educação	postural	e	
sua	influência	nas	dores	
musculoesqueléticas	referidas	
durante	as	atividades	da	vida	
diária;	Avaliar	o	efeito	de	um	
programa	de	intervenção	postural	
através	de	videojogos	e	sua	
influência	na	flexibilidade	e	nas	
boas	práticas	de	comportamento	
postural	durante	as	atividades	da	
vida	diária;	Avaliar	o	efeito	de	um	
programa	de	intervenção	postural	
através	de	videojogos	e	sua	
influência	nas	dores	
musculoesqueléticas	referidas	
durante	as	atividades	da	vida	
diária.	-Crianças	e	adolecentes	do	
2º	ciclo	do	ensino	básico	com	
idades	compreendidas	entre	os	9	e	
os	12	anos	

Escola	EB	2/3	Dr.	Azeredo	
Perdigão	
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Projeto		 Atividades	 Instituições	parceiras	

Saúde	no	desporto	–	a	intervenção	
da	Fisioterapia	na	prevenção	de	
lesões	músculo-esqueléticas	

Avaliar	os	participantes	de	grupos	
desportivos	(Futebol,	Andebol	e	
Basquetebol)	da	cidade	de	Viseu;	
aplicar	um	programa	específico	às	
condições	especificas	da	atleta	de	
alta	competição	em	diferentes	
escalões	(Amador	ou	Profissional) 
Adolescentes	e	jovens	adultos	
atletas	de	diferentes	categorias	
desportivas	(Futebol,	Andebol	e	
Basquetebol)	

Clube	Desportivo	de	Tondela	
(CDT);	Instituição	Escola	de	
Andebol	de	Moimenta	da	Beira;	
Equipa	de	basquetebol	“O	
Gumirães”;	Lusitano	Futebol	
Clube.	

	

2.3. VETOR	GESTÃO	INTERNA	DA	QUALIDADE		

A	 Gestão	 Interna	 da	 Qualidade	 constitui	 uma	 prioridade	 institucional.	 O	 Sistema	

Interno	 de	 Garantia	 da	 Qualidade(SIGQ)	 é	 transversal	 a	 todas	 as	 Instituições	 de	

Ensino	 Superior	 (IES)	 do	 Instituto	 Piaget	 (IP)	 e	 tem	 como	 base	 os	 referenciais	

europeus	e	nacionais	para	os	sistemas	internos	de	garantia	da	qualidade	nas	IES.	Cabe	

a	cada	IES	garantir	localmente	a	sua	implementação,	envolvendo	toda	a	comunidade	

académica	e	respetivos	stakeholders,	num	compromisso	com	a	garantia	da	qualidade	

e	 a	 sua	melhoria	 contínua,	 como	 suporte	 ao	 desenvolvimento	 de	 uma	 cultura	 da	

qualidade.	O	SIGQ	assume	assim	o	duplo	propósito	de	prestação	de	contas	e	melhoria	

contínua.	A	política	institucional	para	a	garantia	da	qualidade	é	parte	integrante	da	

gestão	 estratégica	 da	 Escola,	 constituindo	 um	 dos	 eixos	 do	 seu	 Plano	 Estratégico.	

Nesse	eixo	traduz-se	a	política	da	qualidade	para	os	programas	e	graus	oferecidos	e	

para	 as	 restantes	 dimensões	 da	 missão	 institucional.	 O	 desenvolvimento	 e	

implementação	 desta	 política	 é	 da	 responsabilidade	 de	 toda	 a	 comunidade	

académica,	 reforçando-se	 a	 preocupação	 em	 envolver	 os	 stakeholders	 externos.	 O	

Manual	 de	 Qualidade	 (MQ)	 do	 IP	 (https://www.ipiaget.org/uploads/	

assets/files/manual-qualidade.pdf	),	constitui	o	documento	formal	onde	se	descreve	

o	 SIGQ,	 a	 organização,	 as	 responsabilidades	 dos	 diferentes	 órgãos	 e	 serviços,	 as	

formas	 de	 envolvimento	 dos	 agentes	 académicos	 e	 dos	 stakeholders	 externos,	 e	 o	

modo	 de	 implementação,	 acompanhamento	 e	 revisão	 do	 próprio	 sistema.	 Este	

documento,	 publicado	 em	 maio	 de	 2013,	 encontra-se	 em	 revisão,	 num	 processo	

participativo	que	envolve	a	comunidade	académica	e	stakeholders	externos,	e	 será	

publicado	em	2018.	Esta	revisão	irá	traduzir	a	atual	visão	estratégica	da	instituição	

no	domínio	da	política	da	qualidade,	e	incorporar	a	evolução	do	SIGQ	nos	últimos	4	
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anos.	 A	 conceção	 da	 oferta	 formativa	 é	 realizada	 por	 grupos	 de	 trabalho	

multidisciplinares,	maioritariamente	constituídos	por	docentes	da	área	científica.	A	

partir	dos	objetivos	de	aprendizagem,	os	programas	são	concebidos	em	consonância	

com	a	estratégia	institucional	e	com	as	recomendações	do	Conselho	da	Europa	quanto	

aos	propósitos	do	ES:	i)	preparação	para	uma	cidadania	ativa;	ii)	preparação	para	as	

futuras	carreiras	profissionais,	contribuindo	para	a	empregabilidade	dos	graduados;	

iii)	apoio	ao	desenvolvimento	pessoal;	e	 iv)	criação	de	uma	base	de	conhecimento	

abrangente	e	 avançada,	 estimulando	a	 investigação	e	 a	 inovação.	A	aprovação	dos	

programas	 passa	 pela	 análise	 da	 Diretora	 da	 ESS,	 nas	 vertentes	 científica	 e	 de	

enquadramento	 na	 missão	 da	 ESS,	 e	 pelos	 Conselhos	 Técnico-Científico	 (CTC)	 e	

Pedagógico	(CP)	para	análise	e	pronúncia.	O	IP	também	se	pronuncia,	ao	nível	da	sua	

integração	na	estratégia	 institucional,	 e	promove	mecanismos	de	apoio	para	a	 sua	

consolidação.	A	coordenação	encarrega-se,	em	colaboração	com	o	Responsável	Local	

para	a	Implementação	da	Qualidade	(RLIQ),	de	monitorizar	a	avaliação	do	programa,	

conforme	os	procedimentos	previstos	no	SIGQ.	As	propostas	de	revisão	e	atualização	

dos	conteúdos	programáticos	são	da	responsabilidade	da	coordenação,	com	base	nos	

dados	recolhidos	nesse	sistema,	sendo	alvo	de	análise	e	emissão	de	parecer	pelo	CP	e	

CTC.	O	subsistema	de	Avaliação	das	Unidades	Curriculares	(UC)	assume	relevância	

central	no	SIGQ,	estando	focado	no	ensino,	aprendizagem	e	a	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	 na	 criação	 do	 processo	 de	 aprendizagem,	 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	
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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.	 No	 que	 diz	

respeito	à	admissão	de	estudantes,	progressão,	reconhecimento	e	certificação,	a	ESS	

dispõe	de	regulamentos	pré-definidos	e	publicitados,	cobrindo	todas	as	fases	do	ciclo	

de	vida	do	estudante	na	instituição.	São	também	garantidos	procedimentos	justos	de	

reconhecimento	 de	 qualificações,	 períodos	 de	 estudos	 e	 aprendizagens	 prévias,	

incluindo	 aprendizagens	 informais	 e	 não-formais,	 bem	 como	 de	 processos	 de	

certificação	 elucidativos	 quanto	 aos	 resultados	 de	 aprendizagem	 alcançados	 e	 ao	

contexto,	 nível,	 conteúdos	 e	 estatuto	 dos	 estudos	 completados.	 O	 SIGQ	 dispõe	

atualmente	 de	 processos	 e	 ferramentas	 para	 recolher	 informação	 relativa	 à	

progressão	dos	estudantes,	estando	em	desenvolvimento	um	mecanismo	que	permita	

monitorizar	 essa	 informação	 de	 forma	 individualizada,	 e	 atuar	 em	 tempo	 útil.	 A	

monitorização	contínua	e	revisão	periódica	dos	programas	assenta	nas	estruturas	e	

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

de	 Coordenação	 de	 Ciclo	 de	 Estudos	 (RCCE)	 o	 seu	 instrumento	 principal.	 Este	

instrumento	 é	 elaborado	 anualmente	 pelo	 Coordenador	 do	 Curso	 com	 base	 na	

informação	agregada	proveniente	dos	RUC,	e	de	outras	fontes	como	questionários	de	

empregabilidade	e	questionários	de	internacionalização,	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.	As	políticas	de	

investigação	e	desenvolvimento	da	instituição	traduzem-se,	ao	nível	do	SIGQ,	em	

mecanismos	 que	 promovem	 a	 articulação	 entre	 o	 ensino	 e	 a	 investigação,	

designadamente	 no	 que	 se	 refere	 ao	 contacto	 dos	 estudantes	 com	 atividades	 de	

investigação	 e	 inovação	 desde	 os	 primeiros	 anos,	 e	 em	 procedimentos	 de	

monitorização,	 avaliação	 e	 melhoria	 dos	 recursos	 humanos	 e	 materiais	 afetos	 à	

investigação	e	desenvolvimento,	da	produção	científica,	 tecnológica	e	artística,	dos	

resultados	da	valorização	do	conhecimento	e	dos	resultados	da	articulação	entre	o	

ensino	e	a	investigação.	Esta	informação	encontra-se	agregada	no	RCCE.	A	informação	

relativa	 às	 atividades	 de	 colaboração	 interinstitucional	 e	 com	 a	 comunidade,	 os	

mecanismos	 que	 as	 promovem	 e	 a	 sua	 avaliação,	 nomeadamente	 quanto	 ao	 seu	

contributo	para	o	desenvolvimento	regional	e	nacional,	estão	consagrados	no	SIGQ,	e	

agregados	ao	nível	do	RCCE.	Está	em	desenvolvimento	um	mecanismo	que	permita	
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integrar	 e	 monitorizar	 essa	 informação	 ao	 nível	 da	 ESS.	 As	 atividades	 de	

internacionalização	 são	 promovidas	 através	 dos	 órgãos	 institucionais	 (DRIIP	 e	

Gabinete	de	Mobilidade)	e	de	mecanismos	do	SIGQ	(também	no	RCCE)	que	permitem	

monitorizar	e	avaliar	a	sua	dimensão	e	impacto,	ao	nível	das	parcerias,	participação	

em	projetos	internacionais	e	mobilidade	de	estudantes,	docentes	e	não	docentes.	

O	 SIGQ	 consagra	 também	mecanismos	para	 a	 gestão	dos	 recursos	 humanos	 e	 dos	

recursos	materiais	e	serviços.	Os	primeiros	garantem	a	definição	de	processos	justos	

e	 transparentes	 para	 o	 recrutamento	 e	 desenvolvimento	 profissional	 do	 pessoal	

docente	 e	 não	 docente.	 O	 sistema	 disponibiliza	 a	 informação	 com	 base	 na	 qual	

assentam	os	modelos	de	avaliação	do	desempenho	do	pessoal	docente	(ADPD)	e	do	

pessoal	não	docente	(ADPND).	Os	segundos	fornecem	informação	para	planear,	gerir	

e	melhorar	os	serviços	e	recursos	materiais,	de	forma	a	garantir	o	desenvolvimento	

das	aprendizagens	dos	estudantes,	assim	como	as	atividades	científico	pedagógicas.	

Nos	últimos	4	anos,	o	SIGQ	teve	um	desenvolvimento	substancial	no	que	respeita	à	

gestão	 da	 informação,	 ampliando	 os	 mecanismos	 e	 abrangência	 das	 fontes	 de	

informação	que	alimentam	o	sistema,	envolvendo	 toda	a	comunidade	académica	e	

stakeholders	externos	e	desmaterializando	mecanismos	e	processos	que	permitem	

agilizar	o	sistema,	disponibilizar	informação	para	a	tomada	de	decisão	em	tempo	útil	

e	planear	atividades	de	follow-up.	

	

2.4. VETOR	EXTENSÃO	E	RELAÇÕES	COM	A	COMUNIDADE	E	MERCADO	DE	

TRABALHO	

A	extensão	à	comunidade	é	um	importante	vetor	das	atividades	desta	Escola	e,	em	

muitas	situações,	funciona	como	uma	interface	com	as	atividades	de	investigação.		

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	e	acompanhar	a	integração	dos	diplomados	no	mercado	de	trabalho	de	

modo	mais	efetivo;	

Para	a	concretização	do	primeiro	objetivo:	

-	 Promoveu-se	 o	 estabelecimento	 de	 relações	 com	 a	 comunidade	 a	 vários	 níveis,	

nomeadamente	através	da	realização	de	diversas	parcerias/atividades:	
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• Protocolo	 com	 a	 Associação	 de	 Desenvolvimento	 Dão	 Lafões	 e	 Alto	 Paiva	

(ADDLAP)	no	Laboratório	de	Inovação	Sócio	Territorial	de	Viseu	(LIST),	em	

conjunto	com	o	Instituto	Politécnico	de	Viseu	e	com	a	Universidade	Católica.	

Encontram-se	em	curso	os	projetos:	i)	Big	DATA	in	Health,	com	o	objetivo	de	

definir	estratégias	de	gestão,	integração	e	interpretação	de	dados	complexos	

para	criação	de	uma	plataforma	de	multi	dados	moleculares	e	ambientais	da	

população	 de	 Viseu;	 ii)	 Haven-HeAlthy	 VisEu	 Network	 para	 o	

desenvolvimento	 de	 estudos	 técnicos	 através	 da	 prestação	 de	 serviços	 de	

consultoria	ao	nível	da	caracterização	de	parâmetros	sociais	e	de	saúde.	

• Protocolo	no	âmbito	do	Projeto	“Viseu	Aconchega”,	entre	o	Instituto	Piaget	de	

Viseu,	o	Município	de	Viseu,	o	Instituto	Politécnico	de	Viseu,	a	Universidade	

Católica	 Portuguesa	 -	 Centro	 Regional	 das	 Beiras,	 a	 Escola	 Profissional	

Mariana	 Seixas,	 a	 Escola	 Profissional	 de	 Torredeita,	 a	 Escola	 Profissional	

Profitecla,	 a	 Cáritas	 Diocesana	 de	 Viseu,	 a	 Associação	 Académica	 do	 IPV,	 a	

Federação	Académica	de	Viseu,	a	Sociedade	de	Reabilitação	Urbana	Viseu	SRU	

e	PSP	Viseu	–	Comando	Distrital;	

• Parceria	como	o	CLAS	–	Viseu	no	Projeto:	“Promover	estilos	de	vida	saudáveis	

e	capacitar	para	o	envelhecimento	ativo”;	

• Parceria	como	o	CLAS	e	o	Teatro	Viriato	no	Projeto	“Por	Delicadeza”;	

• Colaboração	com	a	Comunidade	Intermunicipal	de	Viseu	Dão	Lafões	na	“Rede	

de	Empresas,	Emprego	e	Empreendedorismo”	e	na	 “Rede	de	Qualificação	e	

Mercado	de	Trabalho”,	desenvolvendo	projetos	em	parcerias	com	os	parceiros	

destas	Redes;	

• Participação	 num	 grupo	 de	 trabalho	 de	 instituições	 da	 área	 de	 Saúde	 do	

Concelho	de	Viseu,	 liderado	pela	Câmara	Municipal	de	Viseu	e	denominado	

“Gerações	Saudáveis”;	

• Parceria	 com	 a	 Câmara	 Municipal	 de	 Viseu:	 participação	 no	 “Orçamento	

Participativo	Jovem	Escolar”,	projetos	destinados	à	intervenção	no	concelho	

de	 Viseu	 apresentadas	 pelas	 Escolas	 de	 Ensino	 Secundário,	 Profissional	 e	

Superior	do	Concelho.	
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Atividades	Prestação	de	serviços	à	comunidade	 Parcerias	

Participação	 na	 III	Meia	Maratona	 do	Dão/Viseu	 –	
Hospital	de	Campanha	e	“Running	Care”	

Câmara	Municipal	de	Viseu,	Global	Sports	e	Casa	de	
Saúde	de	São	Mateus	

Participação	nas	Manhãs	Desportivas	no	Parque	de	
Santiago	 durante	 os	 meses	 de	 Maio	 e	 Junho,	 no	
âmbito	de	promoção	de	hábitos	de	vida	saudáveis.		

Câmara	 Municipal	 de	 Viseu	 e	 UCC	 da	 Aces	 Dão	
Lafões	

Sessões	 educativas	 sobre	 Consumo	 de	 Substâncias	
Psicoativas	(tabaco,	álcool	e	outras	drogas)	–	Educar	
e	Promover	Estilos	de	Hábitos	Saudáveis	(dirigida	a	
alunos	do	10ºano)	

Escola	 Secundária	 Alves	 Martins;	 Escola	
Secundária	 Viriato;	 Escola	 Secundária	 Emídio	
Navarro	

Sessões	educativas	sobre	“Envelhecimento	Activo:	O	
papel	do	cuidador	na	melhoria	da	qualidade	de	vida	
do	cliente”.		

Centro	Social	e	Paroquial	de	Carregal	do	Sal;	UCC	
Mangualde	

Sessões	educativas	sobre	“Como	Lidar	com	a	Morte”	
para	 os	 assistentes	 operacionais	 Cuidados	 Básicos	
de	Saúde	–	Suporte	Básico”	–	Unidade	de	Cuidados	
Continuados	de	Farminhão	

Unidade	de	Cuidados	Continuados	de	Farminhão	
	

Participação	 na	 11ª	 Edição	 do	 Programa	 de	
Atividade	Sénior		

CMViseu;	 IPV;	Universidade	Católica	Portuguesa	 -
Polo	das	Beiras;	ACES	Dão	Lafões;	Beira	Amiga	

Participação	 na	 11ª	 Edição	 do	 Programa	 de	
Atividade	 Sénior	 –	 Formação	 aos	 técnicos	 do	
programa,	 “Educação	 para	 a	 Saúde	 Funcional	 em	
Indivíduos	com	Mobilidade	Física	Reduzida”.	

CMViseu	e	ESE-IPV	

Comemoração	Dia	Mundial	da	Fisioterapia	Rastreios	
de	Avaliação	Postural	e	Classe	de	Movimento	

Palácio	do	Gelo	

Apoio	a	Peregrinos	de	Fátima	–	Curso	de	Fisioterapia	
e	Enfermagem	

Centro	Paroquial	de	Viseu	

Palestra	Postura	e	Coração	–	Curso	de	Fisioterapia	 Escola	Secundária	de	Canas	de	Senhorim	
Participação	na	II	Semana	Solidária	da	Freguesia	de	
Viseu	-	Feira	da	Saúde	-30	de	maio	2017,	no	âmbito	
do	Curso	de	Fisioterapia	

Freguesia	de	Viseu-	CMViseu	

Workshop	Postura	e	Saúde	–	Curso	de	Fisioterapia	 ACT	de	Viseu	
Parceria	 com	 a	 Câmara	 Municipal	 de	 Viseu:	
participação	 no	 “Orçamento	 Participativo	 Jovem	
Escolar”,	 projetos	 destinados	 à	 intervenção	 no	
concelho	 de	 Viseu	 apresentadas	 pelas	 Escolas	 de	
Ensino	 Secundário,	 Profissional	 e	 Superior	 do	
concelho	

CMViseu	

Participação	num	grupo	de	trabalho	de	instituições	
da	área	de	Saúde	do	Concelho	de	Viseu,	liderado	pela	
Câmara	 Municipal	 de	 Viseu	 e	 denominado	 –	
“Gerações	Saudáveis”.	

CMViseu	e	instituições	ligadas	à	Saúde	do	
Concelho	de	Viseu	

Colaboração	 com	 a	 Comunidade	 Intermunicipal	 de	
Viseu	 Dão	 Lafões,	 na	 participação	 das	 Rede	 de	
Empresas,	Emprego	e	Empreendedorismo	e	na	Rede	
de	 Qualificação	 e	 Mercado	 de	 Trabalho,	
desenvolvendo	 projetos	 em	 parcerias	 com	 os	
parceiros	destas	Redes;	

CIM	Dão	Lafões	

Parceria	como	o	CLAS	–	Viseu:	Promover	estilos	de	
vida	 saudáveis	 e	 capacitar	 para	 o	 envelhecimento	
ativo;	

CLAS	-	CMViseu	
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Atividades	Prestação	de	serviços	à	comunidade	 Parcerias	

Constituição	 de	 um	 grupo	 na	 área	 da	 Saúde	 no	
âmbito	 do	 Protocolo	 com	 a	 Associação	 de	
Desenvolvimento	Dão	Lafões	e	Alto	Paiva	(ADDLAP)	
no	 Laboratório	 de	 Inovação	 Sócio	 Territorial	 de	
Viseu	 (LIST),	 em	 conjunto	 com	 o	 Instituto	
Politécnico	de	Viseu	e	com	a	Universidade	Católica;	

ADDLAP,	IPV,	UC	

Projeto	 de	 saúde	 escolar,	 no	 âmbito	 do	
desenvolvimento	psicomotor	para	crianças	entre	os	
4	 e	 os	 10	 anos	 -	 	projeto	AGILidades	 consistiu	 na	
criação	 de	 um	 conjunto	 de	 Jogos	 de	 Movimento	 e	
Postura,	 estes	 Jogos	 Terapêuticos	 foram	 depois	
validados	 com	 duas	 turmas	 dos	 alunos	 da	 Escola	
Básica	1	de	Jugueiros	-	Viseu	no	dia	18	de	maio	de	
2017	–	Curso	de	Fisioterapia.	

Agrupamento	de	Escola	Infante	D.	Henrique	

Participação	na	10º	Feira	do	Desporto	com	diversas	
atividades	

CMViseu	

	

Em	relação	ao	mercado	de	trabalho,	no	ponto	8	deste	documento,	é	apresentada	a	

atividade	desenvolvida	pelo	GAIVA.	

3. DA	EFICIÊNCIA	DA	GESTÃO	ADMINISTRATIVA	E	FINANCEIRA	
	

A	 gestão	 administrativa	 e	 financeira	 desta	 Escola	 é	 da	 responsabilidade	 da	 sua	

entidade	 instituidora,	 o	 Instituto	 Piaget,	 conforme	 estabelecido	 legalmente	 e	 nos	

Estatutos	respetivos.	

O	Instituto	Piaget	garantiu,	ao	longo	do	ano	letivo	2016/2017,	os	meios	e	recursos,	

humanos	e	materiais,	necessários	para	a	gestão	administrativa	e	financeira	da	Escola	

com	 especial	 ênfase	 para	 os	 meios	 e	 recursos	 que	 dizem	 respeito	 aos	 vetores	

estratégicos	supracitados.	
	

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	
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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	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	e	 certificadas	por	um	

Revisor	Oficial	de	Contas,	de	acordo	com	o	RJIES	–	Regime	Jurídico	das	Instituições	de	

Ensino	Superior.	

5. DOS	MOVIMENTOS	DO	PESSOAL	DOCENTE	E	NÃO	DOCENTE	

 
5.1. PESSOAL	DOCENTE	

A	ESS	 Jean	 Piaget/Viseu	 considera	 que	 a	 estabilidade	 do	 seu	 corpo	 docente	 é	 um	

ponto	 essencial	 para	 o	 sucesso	 das	 suas	 atividades.	 Anualmente,	 o	 corpo	 docente	

sofre	 ajustamentos	 pontuais	 face	 às	 necessidades	 da	 Escola,	 dos	 projetos	 a	 serem	

desenvolvidos	e	do	n.º	de	estudantes	matriculados.	

A	 ESS	 tem	um	 corpo	 docente	 próprio,	 qualificado	 na	 área	 de	 cada	 um	dos	 cursos	

ministrados,	constituído	maioritariamente	por	doutores,	especialistas	e	mestres.	O	

corpo	docente,	no	que	se	refere	a	professores	a	TI,	é	relativamente	estável.		

A	afetação	do	corpo	docente	é	validada	pelo	Conselho	Técnico-científico,	sob	proposta	

da	Diretora	consideradas	as	sugestões	da	coordenação	de	cada	curso.	A	distribuição	

do	serviço	docente	é	realizada	tendo	em	conta	a	formação	académica	do	docente,	a	

especificidade	do	currículo	e	a	experiência	profissional	na	atribuição	de	cada	Unidade	

Curricular;	o	número	de	docentes	acompanha	a	evolução	havida	nas	matrículas	dos	

estudantes,	e/ou	com	a	abertura	de	novos	cursos.	

A	ESS	Jean	Piaget/	Viseu	aposta	cada	vez	mais	na	qualificação	do	corpo	docente	o	que	

garante	uma	formação	qualificada	nos	cursos	lecionados.		

	

	

	

Graus	académicos	 N.º	docentes	 N.º	de	docentes	que	
colaboram	pela	1ª	vez	
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Doutoramento	 9	 4	

Mestrado	 19	 2	

Licenciado	 3	 1	

Outros	(DEA)	 1	 ---	

Total	 32	 7	

	

Categorias	 N.º	docentes	 N.º	de	docentes	que	
colaboram	pela	1ª	vez	

Professor	Coordenador	 7	 3	

Professor	Associado	 1	 1	

Professor	Adjunto	 5	 ---	

Assistente	 20	 3	

Total	 33	 7	
	

5.2. PESSOAL	NÃO	DOCENTE	
	

A	ESS	Jean	Piaget/Viseu,	instalada	no	Campus	Universitário	de	Viseu,	para	além	das	

estruturas	físicas	também	partilha	recursos	humanos	com	o	ISEIT/Viseu	e	dispõe	de	

13	colaboradores	não	docentes,	os	quais	exercem	atividade	em	todas	as	áreas	que	

permitem	 a	 dinamização	 das	 várias	 atividades	 académicas	 e	 que	 asseguram	

plenamente	 as	 funções	 que	 lhe	 estão	 adstritas,	 sendo	 considerado	 adequado	 em	

número	e	em	qualificação.	Os	recursos	encontram-se	distribuído	por	setores	para	o	

desenvolvimento	 das	 atividades	 letivas,	 tais	 como:	 Assessoria	 (1)	 Serviços	

Académicos/Ação	Social	(2),	SDI	(1),	DT	(2),	Secretariado	da	Direção	da	IES	(1),	Gab.	

Estágios/Horários	(1),	Manutenção	e	Segurança	(3),	Logística	e	Transportes	(2)	.	

Alguns	serviços,	como	o	bar,	cantina	e	residência	universitária	são	assegurados	por	

empresas	externas.	

	

6. DA	EVOLUÇÃO	DAS	ADMISSÕES	E	DA	FREQUÊNCIA	DOS	CICLOS	DE	ESTUDOS	
MINISTRADOS	

	

No	ano	letivo	de	2016/17	nos	1.º	ciclos	de	estudos	estiveram	matriculados	162	

estudantes,	tendo	sido	admitidos	neste	ano	letivo	44	estudantes.	

A	 procura	 do	 ciclo	 de	 estudos	 tem-se	 mantido	 constante	 nos	 dois	 últimos	 anos,	

embora	 os	 números	 de	 candidatos	 e	matriculados	 de	 1.ª	 opção	 da	 1.ª	 fase	 sejam	
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reduzidos.	Esta	situação	deve-se	ao	facto	das	primeiras	fases	terminarem	em	agosto,	

fase	 em	 que	 muitos	 candidatos	 ainda	 não	 decidiram	 qual	 a	 instituição	 onde	

pretendem	ingressar.		

Consideramos	 também	 importante	 salientar	 neste	 ponto	 os	 dados	 relativos	 ao	

aproveitamento	 e	 sucesso/insucesso	 escolar	 dos	 ciclos	 de	 estudos	 em	

funcionamento,	no	ano	letivo	2016/17,	de	acordo	com	art.º	162	do	RJIES.	

O	sucesso	escolar	do	ciclo	de	estudos	de	Enfermagem	é	representado	pela	relação	

entre	estudantes	aprovados	e	estudantes	inscritos	a	cada	UC.	Neste	ciclo	de	estudos	

foi	atingido	o	valor	máximo	de	100%	de	sucesso	escolar	nas	UC	de	Ensino	Clínico,	

exceto	na	UC	de	Ensino	Clínico	de	Fundamentos	de	Enfermagem	em	que	existiu	uma	

reprovação	 e	 o	 valor	 mínimo	 nas	 UC	 de	 Microbiologia	 (70%)	 e	 de	 Bioquímica	 e	

Biofísica	(80	%).		

Em	relação	à	taxa	de	sucesso	por	áreas	científicas,	verificou-se	que,	nas	UC	da	área	

científica	predominante,	os	valores	são	elevados,	variando	entre	os	85%,	na	UC	de	

Fundamentos	de	Enfermagem	II	e	os	100%	na	UC	de	Ensino	Clínico.		

No	que	diz	respeito	às	UC	das	Ciências	da	Saúde	e	áreas	afins,	a	 taxa	de	sucesso	é	

superior	a	80%.		

Também	nas	UC	das	áreas	das	Ciências	Sociais	e	Humanas	o	índice	é	bastante	elevado.	

Já	no	ciclo	de	estudos	de	Fisioterapia,	o	sucesso	escolar	atingiu	o	valor	máximo	de	

100%	 nas	 UC	 de	 Ensino	 Clínico,	 exceto	 no	 Ensino	 Clínico	 III	 em	 que	 existiu	 uma	

reprovação	e	o	valor	mínimo	de	77	%	na	UC	de	Patologia	I.		

Em	relação	à	taxa	de	sucesso	por	áreas	científicas,	os	valores	são	elevados	na	área	

científica	predominante	do	CE,	variando	entre	os	80%,	na	UC	de	Biomecânica	e	os	

100%	na	UC	de	Ensino	Clínico.	

No	que	diz	 respeito	às	 restantes	UC	das	Ciências	da	Saúde	e	áreas	afins,	 a	 taxa	de	

sucesso	varia	entre	os	77%	e	os	100%.	

No	que	se	refe	às	UC	das	áreas	das	Ciências	Sociais	e	Humanas,	o	índice	é	bastante	

elevado	variando	entre	os	85%	e	os	100%,	tendo	85%	Psicologia	da	Saúde	e	100%	

UCs	como	Antropossociologia	e	Trabalho	de	Campo.	

	

7. DOS	GRAUS	ACADÉMICOS	E	DIPLOMAS	CONFERIDOS	
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No	ano	letivo	2016/2017,	o	número	de	Diplomados	da	Escola	foi	de	10	estudantes	no	

1.º	ciclo	de	estudos	de	Enfermagem	e	de	33	no	1.º	ciclo	de	estudos	de	Fisioterapia.	

	

8. DA	EMPREGABILIDADE	DOS	SEUS	DIPLOMADOS	
	

O	Gabinete	de	Apoio	à	Inserção	na	Vida	Ativa	(GAIVA)	da	ESS	tem	a	responsabilidade	

de	 fomentar	 um	 conjunto	 de	 ações	 que	 promovam	 a	 empregabilidade	 dos	 seus	

estudantes	 e	 diplomados,	 destacando-se,	 entre	 essas	 atividades,	 os	 contactos	 em	

potenciais	entidades	empregadoras.	

Destacam-se	como	atividades	desenvolvidas	pelo	GAIVA,	no	ano	letivo	2017/18:	
:		

• Recolha	e	divulgação	de	ofertas	de	emprego	e	de	formação	profissional;	

• Registo	de	informação	curricular	dos	estudantes	e	diplomados,	com	vista	à	

adequação	à	bolsa	de	ofertas	de	formação/emprego	e	à	monitorização	da	

empregabilidade;	

• Aconselhamento	e	orientação	profissional	e/ou	formativa	dos	estudantes	

e	 diplomados	da	ESS	 Jean	Piaget/Viseu	 orientadas	 para	 a	 integração	na	

vida	ativa,	auxiliando	na	definição	do	percurso	formativo	e	profissional;	

• Promoção	 de	 ações	 de	 formação/sensibilização	 para	 a	 aquisição	 e	

desenvolvimento	de	competências	no	âmbito	da	procura	de	emprego;	

• Promoção	da	integração	em	estágios	profissionais;	

• Divulgação	de	cursos	pós-graduados	e	outras	formações	de	atualização	do	

conhecimento	e	aprendizagem	ao	longo	da	vida.	

Estratégias:	

•	 Estabelecimento	 de	 redes	 de	 parcerias	 com	 os	 setores	 da	 saúde,	

educação,	social	e	empresarial;		

•	 Definição	de	parcerias,	com	instituições	e	empresas,	orientadas	para	os	

estágios	profissionais	e	outras	oportunidades	de	emprego;		

•	 Cooperação	com	o	setor	da	saúde	ao	nível	do	ensino	clínico	(estágios)	

como	parceiro	para	a	empregabilidade	dos	estudantes	da	IES;		

•	 Programa	 Erasmus+,	 favorecendo	 a	 inserção	 dos	 diplomados	 no	

mercado	de	trabalho	europeu;		
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•	 Disponibilização	 de	 apoio	 e	 propostas	 formativas	 para	 os	 antigos	

estudantes,	em	ordem	à	aprendizagem	ao	longo	da	vida	e	aos	novos	desafios	

profissionais;			

•	 Promoção	 de	 trabalho	 em	 rede	 entre	 antigos	 alunos	 e	 recém-

diplomados;	

•	 Promoção	das	parcerias	a	nível	internacional	com	os	países	da	CPLP	e	

outros,	com	vista	ao	desenvolvimento	da	relação	cada	vez	mais	positiva	entre	

a	formação	e	o	emprego.	

Destaca-se	ainda	a	parceria	do	Instituo	Piaget	com	a	empresa	Vitae	Professional,	onde	

estão	 abrangidas	 todas	 as	 ESS	 do	 IP.	 Esta	 empresa	 é	 responsável	 pela	 criação	 da	

Plataforma	Escolas	de	Saúde,	um	Portal	que	permite	às	Escolas	de	Saúde	Portuguesas	

apresentar	 os	 seus	 cursos	 e	 formações	 especializadas.	 A	 informação	 relativa	 à	

ESS/Viseu	 encontra-se	 disponível	 em	

http://www.escolasdesalud.com/pt/universidades/escola-superior-de-saude-jean-

piaget-em-viseu	.	
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Dados	da	empregabilidade	dos	diplomados	na	ESS	Jean	Piaget/Viseu:	

	

	
Numa	análise	global	dos	dados	de	empregabilidade	entre	2012	a	2016,	através	da	

aplicação	 de	 um	 questionário	 aos	 ex-alunos,	 89,4%	 dos	 diplomados	 estão	

empregados,	que	se	traduz	num	bom	índice	de	empregabilidade,	de	referir	que	92,6%	

tem	emprego	na	área	de	formação	e	89,8%	têm	emprego	em	Portugal.	

Destacamos	que	a	empregabilidade	dos	diplomados	da	IES	é	bastante	positiva,	onde	

relativamente	ao	 tempo	de	 inserção	no	mercado	de	 trabalho,	 após	a	 conclusão	do	

curso	e	perante	a	mesma	amostra	78%	tem	emprego	até	6	meses	após	a	conclusão	do	

curso.	

9. DA	 INTERNACIONALIZAÇÃO	 DA	 INSTITUIÇÃO	 E	 DO	 NÚMERO	 DE	
ESTUDANTES	E	DOCENTES	ESTRANGEIROS	

	

A	ESS	promove	o	intercâmbio	de	estudantes	com	outras	Universidades	Europeias	no	

âmbito	do	Programa	ERASMUS+	através	do	Gabinete	Erasmus.		

Instituições	protocoladas	no	âmbito	da	mobilidade	de	docentes	e	estudantes:		
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• Panstwowa	 Wyzsza	 Szkola	 Zawodowa	 im.	 Stanislawa	 Pigonia	 w	 Krosnie	 -	

Polónia	

• Uniwersytet	Mikolaja	Kopernika	w	Toruniu	(Nicolaus	Copernicus	University	

in	Torun)	-	Polónia	

• UniPiaget	Brasil,	Moçambique,	Angola	e	Cabo	Verde	

• Yeditepe	University	-	Turquia	

• Universidad	de	León	-	Espanha	

• Hochschule	Fresenius	-	Alemanha	

• Ecole	d'Assas	-	França	

• Institut	de	Formation	en	Soins	Infirmiers	de	Troyes	-	França	

• Haute	Ecole	de	Namur-Liège-Luxembourg	-	Bélgica	

• Institut	de	Formation	en	Soins	Infirmiers	de	Vinatier	-	França	

• Universidad	de	Almeria	-	Espanha	

• Universidade	de	Córdoba	-	Espanha	

• University	of	Jaén-	Espanha	

• Universidad	de	La	Rioja-	Espanha	

• Universidad	de	Santiago	de	Compostela	-	Espanha	

• Universidad	de	Sevilla	-	Espanha	

• Università	degli	Studi	di	Udine	–	Itália	

• Universitat	de	Vic	-	Espanha	

• Universidad	de	Vigo	-	Espanha	

• Universidad	de	Huelva	-	Espanha	

• Universida	del	País	Vasco/	Euskal	Herriko	Unibertsitatea-	Espanha	

• Universidad	de	Salamanca	–	Espanha	

• Universidad	 Antonio	 de	 Nebrija	 (Centro	 Universitario	 San	 Rafael-Nebrija)-

Espanha	

	

A	divulgação	do	Programa	ERASMUS+	e	a	recolha	das	pré-inscrições	dos	estudantes	

são	da	responsabilidade	da	Coordenação	do	Gabinete	ERASMUS	da	Escola.		

No	ano	letivo	2016/2017,	a	mobilidade	que	se	registou	na	ESS	foi	a	seguinte:		

• Mobilidade	de	Estudantes	incoming	(SMS	in	ou	SMP	in)		
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Número	de	
estudantes	

Tipo	de	
Mobilidade	

Nome	Instituição	
de	Origem		

Código	Erasmus	
da	IES	de	

acolhimento	

País	de	
Origem	

Duração	da	
Mobilidade	

3	 SMS	
(Enfermagem)	 Univ.	Almeria		 E	Almeria	01	 Espanha	 3	meses	

2	 SMP	
(Enfermagem)	

Haute	Ecole	de	
Namur	 B	Namur	15	 Bélgica	 3	meses	

2	 SMP	
(Fisioterapia)	

Nicolaus	Copernicus	
University	in	Torun	 PL	Turon01	 Polónia	 3	meses	

	

• Mobilidade	de	Estudantes	outgoing	(SMS	out	ou	SMP	out)	

Número	de	
estudantes	

Tipo	de	
Mobilidade	

Nome	
Instituição	
de	Origem		

Código	
Erasmus	da	
IES	de	

acolhimento	

País		 Duração	de	
Mobilidade	

Bolsa	/	
Bolsa	
Zero	

1	 SMP	
(Enfermagem)	

Haute	Ecole	

de	Namur	 B	Namur	15	 Bélgica	 4	meses	 Bolsa	

3	 SMP	
(Fisioterapia)	

Ecole	
d’Assas	 F	PARS	421	 França	 4	meses		 Bolsa	

2	 SMP	SMP	
(Fisioterapia)	

Universidad	
Antonio	de	
Nebrija		

E	Madrid	12	 Espanha	 4	meses		 Bolsa	
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Mobilidade	de	Docentes	da	ESS	em	instituições	Estrangeiras 

Número	de	
docentes	

Tipo	de	
Mobilidade	

Nome	
Instituição	
de	Origem		

Código	
Erasmus	da	
IES	de	

acolhimento	

País		 Duração	de	
Mobilidade	

Bolsa	/	
Bolsa	
Zero	

1	

Job	
Shadowing		
Training	
Course	

Centro	

Perfetti	

Sant	Cugat	
---	 Espanha	 5	dias	 Bolsa	

	

Conforme	aconteceu	nos	anos	 letivos	anteriores,	a	Escola	colaborou	mais	uma	vez	

com	 a	 UniPiaget/Angola	 na	 formação	 dos	 estudantes	 do	 4.º	 ano	 do	 curso	 de	

Enfermagem	e	Obstetrícia,	permitindo	que	realizassem,	em	Portugal,	um	período	de	

estágio	em	Instituições	de	Saúde	na	área	de	influência	desta	Escola.	

	

10. DA	PRESTAÇÃO	DE	SERVIÇOS	EXTERNOS	E	DAS	PARCERIAS	ESTABELECIDAS	
	

As	 atividades	 de	 prestação	 de	 serviços	 externos	 e	 das	 parcerias	 estabelecidas	

inserem-se	no	vetor	estratégico	da	Extensão	e	relações	com	a	comunidade	e	mercado	

de	trabalho.		

Durante	o	ano	de	2016/2017	foram	concretizados	os	objetivos	constantes	no	Plano	

de	Atividades	no	que	se	refere	à	extensão	e	relações	com	a	comunidade	e	mercado	de	

trabalho:	 estabelecidos	protocolos	 e	 parcerias	 com	diversas	 instituições	de	 saúde;	

promoção	 e	 o	 desenvolvimento	 de	 projetos	 de	 extensão	 em	 colaboração	 com	 as	

instituições	 de	 saúde	 e	 outras	 instituições	 da	 comunidade;	 promoção	 e	

desenvolvimento	 dos	 projetos	 de	 formação	 em	 contexto	 de	 trabalho	 aos	

orientadores/supervisores,	nas	instituições	de	saúde;	apoio	a	projetos	de	prestação	

de	serviços	à	comunidade	e	de	investigação.		

As	parcerias	estabelecidas no	ano	letivo	2016/17	foram	já	enunciadas	no	ponto	2.4	

do	presente	documento.	

A	articulação	dos	três	pilares	da	missão	do	ensino	superior:	ensino,	 investigação	e	

extensão	 foi	 assim	otimizada,	 resultando	numa	maior	 racionalização	dos	 recursos,	

numa	 maior	 integração	 de	 produtos	 e	 serviços	 e	 no	 maior	 envolvimento	 da	

comunidade	académica	e	da	sua	ligação	à	sociedade.		
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11. DOS	PROCEDIMENTOS	DE	AUTO-AVALIAÇÃO	E	DE	AVALIAÇÃO	EXTERNA	E	
SEUS	RESULTADOS	

	

A	Escola	Superior	de	Saúde	Jean	Piaget	de	Viseu	tem	implementado	faseadamente	o	

SIGQ,	de	acordo	com	o	preconizado	no	Manual	de	Qualidade	do	Instituto	Piaget.		

A	avaliação	da	satisfação	dos	estudantes	é	realizada	com	base	nos	resultados	gerados	

pelos	subsistemas	de	avaliação	das	UC	e	do	CE,	que	integram:	inquéritos	pedagógicos	

(aferição	 dos	 ECTS;	 avaliação	 do	 funcionamento	 das	 UC	 e	 dos	 Ensinos	 Clínicos;	

avaliação	do	Ensino	Aprendizagem;	RDis)	e	questionários	de	empregabilidade.	

Os	docentes	têm	oportunidade	através	dos	Relatórios	das	Unidades	Curriculares	de	

propor	um	plano	de	melhoria	para	a	UC	baseado	nos	indicadores	que	resultam	das	

diferentes	 respostas	 dos	 inquéritos	 pedagógicos	 e	 dos	 dados	 estatísticos	 dos	

resultados	da	UC.	

Estes	 resultados	 são	 incorporados	 no	Relatório	 Coordenação	 do	 Ciclo	 de	 Estudos,	

onde	a	Coordenação	propõe	um	plano	de	melhoria	bem	como	a	calendarização	da	sua	

implementação.	Este	Relatório	da	Coordenação	do	Ciclo	de	Estudos	é	discutido	pela	

Coordenação	 do	 CE,	 RLIQ,	 Conselho	 Pedagógico	 (CP)	 (onde	 têm	 assento	 os	

representantes	dos	estudantes),	Conselho	Técnico-Científico	(CTC)	e	Diretor	da	UO,	

de	onde	resulta	a	explicitação	detalhada	do	plano	de	melhoria	do	processo	de	Enzino	

Aprendizagem,	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.	

Assim	é	com	base	em	informação	disponível	no	sistema	de	informação	do	IP	relativo	

à	organização,	planeamento	e	resultados	das	UC	(planificação;	métodos	e	critérios	de	

avaliação;	métodos	de	ensino-aprendizagem;	indicadores	de	sucesso	académico;)	e	

de	 informação	 recolhida	 através	 dos	 instrumentos	 disponíveis	 no	 SIGQ,	 que	

permitem	o	acompanhamento	e	avaliação	periódica	de	cada	UC	e	de	cada	CE.	

	

No	ano	 letivo	2016/2017,	a	ESS	 Jean	Piaget/Viseu	recebeu	os	relatórios	 finais	das	

Comissões	 Externas	 de	 Avaliação	 (CAE)	 dos	 ciclos	 de	 estudo	 em	 Fisioterapia	 e	

Enfermagem,	no	âmbito	do	processo	de	avaliação	da	A3ES.		
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A	acreditação	do	ciclo	de	estudos	em	Fisioterapia	por	um	ano	baseou-se	apenas	em	

nas	 recomendações,	 entretanto	 já	 atendidas,	 nomeadamente	 a	 alteração	 da	 área	

científica	do	ciclo	de	estudos	para	Fisioterapia,	no	reforço	do	acervo	bibliográfico	na	

área	 e	 no	 reforço	 de	 Doutores	 na	 área	 científica	 do	 ciclo	 de	 estudos.	 No	 que	 diz	

respeito	ao	ciclo	de	estudos	em	Enfermagem,	o	mesmo	foi	acreditado	por	seis	anos,	

após	 ter-se	 seguido	 as	 sugestões	 da	 CAE,	 na	 apresentação	 de	 um	 novo	 plano	 de	

estudos	que	entrará	em	vigor	já	em	2017/2018.	

No	final	do	ano	letivo	2016/2017,	a	ESS	Jean	Piaget/Viseu	submeteu	o	relatório	de	

autoavaliação	institucional	à	A3ES,	aguardando,	até	ao	momento,	a	marcação	da	visita	

às	instalações	por	parte	da	CAE.		

	

12. CONCLUSÃO	

 
O	 ano	 letivo	 2016/2017	 foi	 um	 ano	 bastante	 exigente	 em	 termos	 organizacionais	

devido	 à	 necessidade	 de	 responder	 às	 exigências	 dos	 processos	 de	 avaliação	 pela	

Agência	de	Avaliação	e	Acreditação	do	Ensino	Superior.	Entretanto	podemos	afirmar	

que	mais	de	80%	do	que	definimos	como	objetivo	 foi	 concretizado	no	âmbito	dos	

vetores	 estratégicos	 estabelecidos,	 contribuindo	 assim,	 para	 a	 consolidação	 do	

projeto	 de	 formação	 de	 qualidade,	 através	 da	 preparação	 dos	 estudantes	 e	 da	

promoção	 de	 uma	 atitude	 empreendedora,	 baseada	 nos	 princípios	 da	

responsabilidade	 social,	 internacionalização,	 qualidade	 na	 investigação	 e	 nos	

projetos	de	extensão	junto	a	comunidade.	

A	 comunidade	 académica	 correspondeu	 ao	 desafio	 do	 exercício	 da	 partilha	 de	

conhecimentos,	 saberes	 e	 outras	 experiências	 no	 qual	 se	 revelaram	 envolvidos	 e	

comprometidos.		

Reforçámos	 a	 internacionalização	 e	 a	 mobilidade	 dos	 discentes;	 a	 cooperação	

internacional;	 as	 atividades	de	 extensão;	 as	parcerias	 com	as	 autarquias	 regionais	

para	 a	 promoção	 da	 qualidade	 de	 vida	 da	 população	 e	 na	 consolidação	 da	 oferta	

formativa	e	de	preparação	da	Escola	para	os	desafios	futuros.	

	Relativamente	ao	Sistema	de	Garantia	da	Qualidade	continuaram	os	 trabalhos,	no	

sentido	da	sua	implementação	na	totalidade,	sendo	que	a	participação	ativa	de	todos	

os	 agentes	 na	 comunidade	 académica	 é	 sempre	 bastante	 difícil,	 requerendo	 um	

esforço	continuo	para	que	todos	participem	e	colaborem	neste	processo.	
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Ao	nível	das	atividades	de	extensão	à	comunidade,	nomeadamente	pela	prestação	de	

serviços	e	parcerias,	os	objetivos	principais	foram	a	dinamização	de	várias	ações	com	

relevância	 para	 a	 comunidade	 envolvente	 e	 a	 prestação	 de	 serviços	 de	 apoio	

especializado	ao	desenvolvimento,	os	quais	foram	cumpridos	neste	ano	letivo.	

No	vetor	da	investigação,	a	Escola	Superior	de	Saúde	Jean	Piaget	de	Viseu	incentivou	

o	desenvolvimento	de	atividades	de	investigação	em	saúde,	no	sentido	de	otimizar	o	

funcionamento	das	instituições	e	da	comunidade.		

	

	

Viseu,	20	de	novembro	de	2017.	

Lúcia	Marques	Pereira		
(Diretora)	

	
	


