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

extracurriculares desenvolvidas nesta instituição e reportadas ao exercício do ano letivo 

2017/2018 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 ISEIT/Viseu é uma estrutura social destinada à concretização das finalidades essenciais 

da entidade instituidora, e em especial, à criação, ao desenvolvimento, e à transmissão e 

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

perspetiva transdisciplinar, com vista ao desenvolvimento humano, integral e ecológico, dos 

diferentes grupos etários e sociais em cada sociedade e das diferentes etnias, comunidades 

e povos (artº 3.º dos Estatutos – DR - III Série, n.º 235, 09/12/2005). 

O ISEIT/Viseu tem como missão participar de forma ativa e inovadora no desenvolvimento 

humano, integral e ecológico dos indivíduos de diferentes grupos etários, etnias, 

comunidades e povos, nomeadamente através da formação académica, científica, 

pedagógica, cultural, social e pessoal, tanto ao nível inicial como ao longo da vida. 

Esta participação é pautada pela justiça social, equidade de oportunidades, integridade e 

responsabilidade e pelo respeito pelos direitos de interpelação livre e o questionamento 

intelectual, com uma contínua ligação às comunidades envolventes. 

O ISEIT/Viseu desenvolve um conjunto de atividades de natureza educativa, de produção 

científica e de promoção cultural orientadas para a concretização da sua missão e estratégia 

global, procurando formar profissionais com bases de conhecimento científico e técnico 

sólidas e coerentes, capazes de refletir e adequar a sua ação a diferentes contextos 

culturais, sociais, políticos e económicos e às diversas necessidades, individuais e coletivas; 

e capazes de realizar pesquisas e participar em projetos de investigação. 

Na concretização da sua missão, o ISEIT/Viseu orienta-se por valores éticos e educacionais 

adequando o processo ensino-aprendizagem a ministrar às competências a adquirir em cada 

ciclo de estudos, procurando promover a integração e evolução dos estudantes na instituição 

e no mercado de trabalho, disponibilizando recursos na difusão de atividades de fomento da 

cultura humanista, artística, tecnológica e científica junto da comunidade envolvente. Sendo 

o desenvolvimento humano e integral dos sujeitos um dos objetivos plasmados na 

designação da entidade instituidora e estando este ISEIT em consonância com a mesma, é 

dada uma ênfase particular à formação pessoal e ética dos estudantes, valorizando desta 

forma competências transversais a qualquer plano de estudos. Assim, pretende-se fomentar 
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a cidadania para que qualquer profissional saiba estar e partilhar uma vivência de valores 

humanistas.  

Incorporando as metas estratégicas da entidade instituidora, que definiu como principal 

objetivo para os próximos anos a consolidação do Projeto Piaget nas comunidades onde se 

implantou e no meio académico português e internacional, no Plano Estratégico do ISEIT 

foram assumidos os eixos de ação em que o Instituto Piaget e os seus Campi enquadram 

os projetos locais, regionais, nacionais e internacionais: Formação; Investigação; Gestão 

Interna da Qualidade e Extensão e relações com a comunidade e mercado de trabalho. 

No que respeita ao plano anual de atividades 2017/2018, a avaliar pelos balanços feitos 

pelos coordenadores de curso e pela análise dos instrumentos de acompanhamento do 

processo pedagógico e científico da instituição, considera-se que se deu cumprimento à 

maioria das atividades planeadas (plano de atividades 2017/2018 em anexo ao relatório): 

 

Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

Formação 

Implementação das atividades 
letivas. 

De out.17 a 
set.18 

Realizado em conformidade 
com o calendário letivo 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos 

Desenvolvimento das atividades 
da Prática de Ensino 
Supervisionada. 

De out.17 a 
set.18 

Cumprido dentro do 
programado 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos 

Organização e programação das 
Provas Públicas dos Mestrados 
em funcionamento na Instituição 

De out.17 a 
set.18 

Cumprido dentro do 
programado 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos 

Primeiro ano de funcionamento 
do mestrado em Saúde e 
Intervenção Comunitária: 
Programação e calendarização 
das atividades. 

De out.17 a 
set.18 

Atividade realizada, 
registando-se 17 alunos 
matriculados neste primeiro 
ano. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Coordenação dos Ciclo de 
Estudos 

Apresentação do pedido de 
renovação da Acreditação de 
Ciclos de Estudos Não-alinhados 
(PERA) e elaboração dos 
respetivos Relatório de 
Autoavaliação do 1º ciclo de 
estudos em Ciências da Nutrição 
a submeter à A3ES, com a 
síntese das principais 
alterações/melhorias introduzidas 

De nov.17 a 
mar.18 

Pedido submetido à A3ES a 
20/03/2018, com a síntese 
das principais 
alterações/melhorias 
introduzidas no desde o 
processo de acreditação 
prévia. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Coordenação do Ciclo de 
Estudos em avaliação e os 
Conselhos Científico e 
Pedagógico 
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Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

no desde o processo de 
acreditação prévia. 

Processo de avaliação dos 1ºs 
ciclos em Psicologia e em 
Educação Física e Desporto, no 
âmbito do novo ciclo de avaliação 
dos ciclos de estudos pela A3ES. 

A 
calendarizar 
pela A3ES 

- A avaliação dos 1ºs CE 
em Psicologia foi adiada 
pela A3ES para dezembro 
de 2018; 
- Por decisão institucional o 
1º CE em Educação Física 
e Desporto foi 
descontinuada. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos; Direção do 
Instituto Piaget. 

Preparação e submissão à A3ES 
do novo 2º ciclo em Psicologia 
Clínica, especialização Cognitivo-
Comportamental. 

até out. 17 

Cumprido dentro do 
programado. Foi submetido 
à A3ES em outubro de 
2017 o mestrado em 
Psicologia Clínica, 
especialização Cognitivo-
comportamental 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Coordenação e docentes 
do Ciclo de Estudos em 
Psicologia 

Reflexão sobre nova oferta 
formativa a submeter, 
nomeadamente à A3ES, e 
elaboração das respetivas 
propostas. 

até jul. 18 

Foi abordada a questão nas 
reuniões dos Conselhos 
Científico e Pedagógico, 
realizadas reuniões com as 
coordenações dos CE, o 
DCO e a Direção do 
Instituto Piaget no sentido 
de avaliar as necessidades 
atuais deformações no País 
e Europa em geral, no 
entanto, não foi tomada, 
ainda nenhuma decisão. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Coordenação e docentes 
dos Ciclos de Estudos 

Realização e participação em 
ações de formação dirigidas a 
colaboradores internos PIAGET e 
inseridas no Plano de Formação 
do IPIAGET. 

De out.17 a 
jun.18 

Foram realizadas ações 
que contaram com a 
participação de 
colaboradores internos 
PIAGET 

Docentes, em estreita 
ligação com a Direção do 
ISEIT e Direção de 
Campus 
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Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

Lançamento da pós-graduação 
em Educação Especial: Domínio 
Cognitivo e Motor, aprovada pelo 
Conselho Científico-Pedagógico 
de Formação Contínua (CCPFC). 

De nov.17 a 
jun.18 

A PG foi aprovada pelo 
CCPFC em nov. de 2017, 
pelo que não foi possível 
divulgar e dar início em 
2017. Foi, entretanto, 
pedido a alteração de 
edição, tendo sido 
acreditada pelo CCPFC no 
dia 8 de janeiro de 2018 a 
edição de 2018. Apesar da 
divulgação e abertura de 
períodos candidaturas não 
foi possível reunir, neste 
período, um número de 
candidatos que justificasse 
o seu funcionamento. 

Direção do ISEIT em 
ligação com a coordenação 
da PG e docentes da áreas 

Submissão à OPP - Ordem dos 
Psicólogos Portugueses, de 
cursos de Formações para 
acreditação, nomeadamente 
(processo iniciado em anos 
anteriores mas adiado): 
Ø Curso de Formação Contínua 
em Avaliação Psicológica 
Forense de vítimas e de 
agressores conjugais; 
Ø Curso de Formação Contínua 
em Psicoterapia Psicanalítica. 
Ø Mestrado em Saúde e 
Intervenção Comunitária 
Ø Curso de Pós-Graduação em 
Psicologia da Saúde 
Ocupacional. 

De jan. a set. 
18 

Processo não concluído e 
novamente adiado para o 
próximo ano. 

Coordenação de Psicologia 
e Coordenação do 
Mestrado em Saúde e 
Intervenção Comunitária 
em estreita ligação com a 
Direção do ISEIT 

Divulgação e implementação da 
pós-graduação em Saúde Pública 
e Gestão da Qualidade Alimentar, 
em parceria com a empresa 
Piaget Alimentar e a Sociedade 
Geral de Superintendência 
(SGS), que confere certificado de 
Auditor de sistemas de gestão da 
segurança alimentar. 

De out.17 a 
jul.18 

Foi divulgada, mas não 
funcionou por falta de 
candidatos. 

Direção do ISEIT em 
ligação com a 
Coordenação do 1º ciclo 
em Ciências da Nutrição, 
as Direções do Piaget 
Alimentar e da SGS 

Divulgação e implementação da 
Pós-Graduação em Psicologia 
Clínica e da Saúde, em 
associação com o ISEIT/Almada. 

De out. a 
nov.17 

A PG em PCS não reuniu o 
número mínimo de 
candidatos que justificasse 
a sua abertura. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com o 
Grupo de Psicologia 
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Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

Criação de novas Pós-
graduações, nomeadamente na 
área da Psicologia, tais como:  
- Psicologia da Saúde 

Ocupacional  
- Psicologia da Reabilitação. 

De jan. a 
jul.18 

Realizada. 
Foram criadas e colocadas 
em divulgação as duas 
PGs. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com o 
Grupo de Psicologia 

Promoção e apoio à realização 
de visitas de estudo a 
desenvolver no âmbito dos ciclos 
de estudo. 

De out.17 a 
jun.18 

Realizadas, 
nomeadamente, à HUF 
Portuguesa, em Tondela 
(14 de junho), no 1º CE em 
Psicologia, ao Núcleo de 
Atendimento às Vítimas de 
Violência Doméstica (17 de 
julho), ao CRI de Viseu (12 
de julho), à Raríssimas (16 
de julho) e à Unidade de 
Cuidados Continuados 
ACREDITA Viseu (11 de 
julho), pelos estudantes do 
2º CE SIC 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos, bem como 
com a Direção de Campus 

Divulgação e realização de ações 
de formação de curta duração 
nas áreas dos ciclos de estudos, 
com certificação ao abrigo do 
artigo 7º do Despacho nº 
5741/2015, de 29 de 
maio, ratificado pela Declaração 
de Retificação nº 470/2015, de 11 
de junho, referente às ações de 
curta duração destinadas a 
Educadores de Infância e 
Professores de Ensino Básico e 
Secundário, tais como: 

Ø Música a um palmo do nariz 
Ø Música (Bem) temperada 
Ø Musicoterapias 
Ø Música Tradicional no Ensino 
Ø promoção da literacia em 

alimentação 
Ø alimentação e imagem corporal 
Ø alimentação saudável na 

escola 

De jan. a 
jun.18 

As da área da música foram 
criadas e divulgadas, tendo, 
no entanto, reunido o 
número mínimo de alunos 
para funcionar apenas as 
ações: Música (Bem) 
temperada (17/02/18), 
sensibilizar para a 
Musicoterapia (24/03/18) 
As ações da área alimentar 
foram adiadas. 

Coordenação do 2º Ciclo 
de Estudos em Ensino da 
Música e Coordenação do 
1º Ciclo de Estudos em 
Ciências da Nutrição, 
respetivamente, em ligação 
com a Direção do ISEIT 

Promoção e realização de 
seminários, workshops e outras 
atividades dirigidas aos nossos 
estudantes e à comunidade nas 
diferentes áreas dos cursos 
ministrados no ISEIT/Viseu  

De out.17 a 
set.18 

Atividade realizada. 
Regista-se um conjunto 
eventos/atividades, no 
âmbito dos diferentes CE 
ministrados. 

Coordenações dos Ciclos 
de Estudos, em estreita 
ligação com a Direção do 
ISEIT 
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Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

Promoção e realização de 
Formação Pré-Universitária, de 
integração e preparação de 
estudantes estrangeiros oriundos 
dos PALOP, para ingresso no 
ensino superior português e 
integração na vida académica e 
cultura portuguesa.  

De jan. a 
jul.18 

Formação Pré-Universitária 
realizada nos meses de 
Julho/Agosto e Setembro 
de 2018  

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Direção do Campus e do 
Instituto Piaget, a entidade 
instituidora 

Desenvolvimento das atividades 
formativas do “Instituto Pushkin - 
Centro de Língua Russa e 
Cultura”, um projeto internacional 
desenvolvido ao abrigo do 
Protocolo de Parceria existente 
entre o Instituto Piaget e a 
Universidade de Pytigorsk, 
financiado pelo Ministério da 
Educação e Ciência da 
Federação Russa, que conta já 
com “Centros de Língua Russa e 
Cultura” em diferentes  países, 
destacando-se: 
Ø Criação do site Centro de 

Língua Russa e Cultura 
“Instituto Pushkin” 

Ø Mobilidade de especialista da 
Universidade Estatal de 
Pyatigorsk, altamente 
qualificado no campo da 
linguística  e cultura russa; 

Ø Assinatura do Protocolo de 
colaboração, com vista ao 
ensino da língua russa nas 
escolas do 1º ciclo em Viseu, 
entre a CMV, o Instituto 
Piaget e os cinco 
Agrupamentos de Escolas de 
Viseu,  

Ø Desenvolvimento do projeto 
“Ensino da Língua Russa em 
escolas do 1º ciclo de Viseu”, 
ao abrigo do referido 
protocolo, com o apoio da 
Câmara Municipal de Viseu e 
dos Agrupamentos de 
Escolas que acolhem o 
projeto, no âmbito do 
Programa "Viseu Educa". 

Ø Lançamento dos cursos de 
língua russa (de iniciação e 
de formação avançada) 

De out.17 a 
set.18 

Atividade realizada: 
- foi criado o site Centro de 

Língua Russa e Cultura 
“Instituto Pushkin” 
https://ipiaget.org/instituto-
pushkin/ 

- ao abrigo do Protocolo 
recebemos durante o ano 
letivo a Prof. Olga 
Ponomareva, especialista 
no ensino da língua russa 
para estrangeiros, da 
Universidade de 
Pyatigorsk.; 

- Foi estabelecido um 
Protocolo de colaboração, 
com vista ao ensino da 
língua russa nas escolas 
do 1º ciclo em Viseu, 
entre a CMV, o Instituto 
Piaget e os cinco 
Agrupamentos de Escolas 
de Viseu; 

- Ao abrigo deste protocolo 
o primeiro ano do projeto 
“Ensino da Língua Russa 
nas Escolas do 1º Ciclo 
de Viseu” decorreu de 
outubro de 2017 a junho 
de 2018, tendo sido 
desenvolvido nas Escolas 
do Mundão, Casal do 
Mundão e Repeses (3º e 
4º anos), pela Professora 
Olga Ponomareva; 

- Foi divulgada a oferta 
formativa do Centro de 
Língua Russa e Cultura 
“Instituto Pushkin”, no 
entanto, não houve 
inscrições suficientes para 
o funcionamento dos 
cursos de iniciação e de 
formação avançada. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Universidade de Pyatigorsk  
e a Rede Internacional de 
Instituições Parceiras 
“Instituto Pushkin” 
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Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

Processo de Registo, no 
RENATES, e Depósito de 
Dissertações e Relatórios Finais 
dos Mestrados, no Repositório 
Comum, conforme o disposto na 
Portaria nº 285/2015, de 15 de 
setembro. 

De out.17 a 
set.18 

Deu-se continuidade ao 
trabalho iniciado e 
desenvolvido em 
2016/2017, no entanto, com 
a entrada em vigor, a partir 
de 25 de maio 18, do 
novo Regulamento Geral de 
Proteção de Dados, a 
informação introduzida foi 
retirada da plataforma para 
confirmação e adequação 
aos atuais requisites. 
Processo em curso. 

Direção do ISEIT através 
do seu Gabinete de 
Formação Pós-Graduada e 
Estágios 

Investigação 

Promoção e desenvolvimento de 
atividades de investigação 
associadas às respetivas 
unidades do CIIERT. 

De out.17 a 
set.18 

Publicação de um conjunto 
de artigos em revistas do 
SCI no âmbito da I&D 
CEBioec, associadas a 
bolsas de pós-
doutoramento e 
doutoramento ainda em 
curso. 

Docentes Investigadores 
em articulação com a 
Direção do ISEIT e o 
CIIERT 

Promoção e desenvolvimento da 
RECI, Unidade de I&D financiada 
pela FCT 

De out.17 a 
set.18 

Realização de atividades 
com o apoio da RECI e 
promoção da RECI através 
da participação de 
docentes/investigadores do 
ISEIT em eventos 
científicos. 

Coordenação da Unidade 
I&D RECI em articulação 
com a Direção do ISEIT, o 
Conselho Diretivo do 
Instituto Piaget/CIIERT e 
Docentes Investigadores 

Estabelecimento de protocolos 
com Universidades Estrangeiras, 
visando a mobilidade docente e o 
desenvolvimento de atividades de 
investigação em parceria. 

De out.17 a 
set.18 

- Foram estabelecidos 
contactos e está em curso a 
elaboração dos respetivos 
protocolos para serem 
assinados em 2018/2019 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos 

Desenvolvimento de ações de 
formação no âmbito do GAMI – 
Gabinete de Apoio Metodológico 
à Investigação. 

De set.17 a 
jun.18 

Ações divulgadas durante o 
ano, mas parte delas não 
reuniu o número mínimo de 
formandos para funcionar. 

GAMI em colaboração com 
a Direção do ISEIT 

Submissão a financiamentos no 
âmbito de Programas Europeus, 
Nacionais e Regionais, da FCT, 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian e de outros 
organismos, e respectiva 
formalização de parcerias 
institucionais de investigação. 

De out.17 a 
set.18 

Atribuição do financiamento 
de 20000€ para o Projeto 
"Qualidade de Vida até ao 
final”, projeto vencedor do 
Programa Orçamento 
Participativo Jovem Escolar 
Viseu 2017, promovido pela 
Câmara Municipal de Viseu. 
Projeto a desenvolver em 
2019. 

Direção do ISEIT em 
articulação com o Conselho 
Diretivo do Instituto 
Piaget/CIIERT, a 
Coordenação da Unidade 
I&D RECI e Docentes 
Investigadores 
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Participação em reuniões com 
entidades políticas, para 
estabelecimento de 
parcerias/redes de investigação e 
intervenção comunitárias. 

De out.17 a 
set.18 Processo em curso  

Direção do ISEIT em 
articulação com a 
Coordenação da Unidade 
I&D RECI e docentes 
Investigadores 

Organização e realização do 
Seminário de Música: 
Investigação no Ensino 
Especializado de Música, 
integrado no IX Festival de 
Música Piaget Viseu . 

abril - julho 
18 Realizado em maio18 

Coordenação do 2º Ciclo 
de Estudos em Ensino da 
Música, em estreita ligação 
com a Direção do ISEIT e 
Direção de Campus 

Participação em estudos e 
reuniões de trabalho de 
preparação e elaboração de 
propostas de projetos, no âmbito 
dos diferentes Grupos, 
nomeadamente da Saúde e do 
Empreendedorismo Social, 
integrados no Laboratório de 
Inovação Sócio-Territorial de 
Viseu (LIST), criado em parceria 
com a ADDLAP, Instituto Piaget-
Viseu, Instituto Politécnico de 
Viseu e Universidade Católica 
Portuguesa, com vista à 
apresentação de candidaturas 
aos PO nacionais, regionais e 
outros programas europeus (PE). 

De out.17 a 
set.18 

Durante este ano a 
atividades destas entidades 
foram praticamente nulas, 
pelo que não foi possível 
criar qualquer tipo de 
projetos para candidatura a 
financiamento. 

Direção do ISEIT em 
articulação com a Direção 
do Campus, a ESS Jean 
Piaget/Viseu, a 
Coordenação da Unidade 
I&D RECI e Docentes 
Investigadores 

Promoção da participação dos 
docentes/investigadores em 
encontros científicos, nacionais e 
internacionais, e em redes de 
investigação, no âmbito da RECI 
e de outras Unidades de 
Investigação, com vista à 
divulgação e partilha da 
investigação desenvolvida pelos 
docentes/investigadores e 
consequentemente, ao aumento 
da produção científica. 

De out.17 a 
set.18 

A RECI e o IPiaget acolhem 
projetos, promovem 
atividades de investigação e 
participam em instituições 
científicas, integrando 
parcerias e redes 
internacionais, como é o 
caso da PAIDEIA, 
Plataforma Aberta- 
Associação Internacional 
para o Desenvolvimento da 
Educação Emocional, e da 
European Family Justice 
Centre Alliance, que 
alcança as organizações e 
redes que trabalham no 
campo da violência sexual, 
doméstica e de gênero e 
abuso infantil. Esta última 
tem como um dos parceiros 
o EUROPREV– European 

Direção do ISEIT em 
articulação com o Conselho 
Diretivo do Instituto 
Piaget/CIIERT, a 
Coordenação da Unidade 
I&D RECI e Docentes 
Investigadores 
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Network for Prevention and 
Health Promotion in Family 
Medicine and General 
Practice, que, por sua vez, 
integra as Linhas da 
Prevention/Mental Health, 
Maternal and Child Health e 
Occupational Health. De 
referir, ainda, a Rede 
Académica das Ciências da 
Saúde da CPLP–RACS, 
que promove a cooperação 
e a angariação de 
parcerias, nomeadamente 
nas áreas multidisciplinares 
da Psicologia.  
No entanto, é necessário 
capitalizar estas estruturas 
na elaboração de projetos 
que concorram para a 
produção científica do 
nosso corpo docente. 

Promoção da participação dos 
estudantes em projetos de 
iniciação à investigação ligada à 
profissão. 
 Apresentação da POS - Psycho 
Oncology Support - Prevenção do 
Sofrimento Psicológico do 
Paciente e do Cuidador Informal 
em Doença Oncológica - 
Intervenção a partir da plataforma 
POS. Projeto Vencedor do 
Prémio OPP - Inovação em 
Intervenção Psicológica – 2017 
 
 

Nov.17 

Realizada. 
A 8 de novembro de 2017 
decorreu a apresentação 
da POS - Psycho Oncology 
Support - Prevenção do 
Sofrimento Psicológico do 
Paciente e do Cuidador 
Informal em Doença 
Oncológica - Intervenção a 
partir da plataforma POS.  

Estudantes da licenciatura 
em Psicologia em estreita 
ligação com a 
Coordenação do ciclo de 
estudos 

Reunião com um representante 
da Direção Regional do Centro e 
representantes da Ordem dos 
Psicólogos, no âmbito do dia da 
Academia OPP. Esta sessão 
constitui-se como um espaço 
privilegiado de encontro e de 
partilha entre os facilitadores do 
processo de ensino-
aprendizagem e investigadores 
em psicologia e a entidade 
reguladora (OPP) 
 
 
 

Mar.18 

O “Dia da Academia OPP” 
foi realizado no dia 4 de 
Abril/18 com uma sessão 
para estudantes e outra 
para docentes e 
investigadores 

Ordem dos Psicólogos 
Portugueses em estreita 
ligação com a 
Coordenação do curso de 
Psicologia e a Direção 
deste ISEIT 
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Gestão Interna de Qualidade 
Continuação da implementação e 
desenvolvimento do Sistema 
Interno de Garantia de Qualidade 
(SIGQ), nos termos do respetivo 
Manual de Qualidade (MQ), 
compromisso este que no ano 
letivo 2017/2018 passará, à 
semelhança do ano anterior, por:  
1. Reforçar o trabalho de 

sensibilização de todos os 
elementos da comunidade 
académica para a importância 
da sua participação no 
processo; 

2. Colaborar na análise crítica 
dos instrumentos de recolha de 
dados propostos pelo DGQ; 

3. Garantir as condições para a 
boa aplicação dos 
instrumentos disponíveis no 
SIGQ: 

a. Questionário de Caraterização 
dos Candidatos; 

b. Inquéritos Pedagógicos (que 
incluem a aferição dos ECTS; 
avaliação do funcionamento 
das UC; e a avaliação do 
Ensino-Aprendizagem 
(percepção de estudantes e de 
docentes); 

c. Questionários de 
Empregabilidade (dirigidos aos 
diplomados); 

4. Apoiar o corpo docente na 
elaboração dos Relatórios das 
UC (RUC), que incluem o 
RDis; 

5. Apoiar os Coordenadores de 
cada CE na elaboração do 
Relatório de Coordenação do 
CE (RCCE) 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 

De out.17 a 
set.18 

O Processo está em curso 
e no período em apreço 
decorreu dentro do previsto, 
apesar da dificuldade em 
mobilizar a comunidade 
académica para participar 
nos diferentes momentos, 
nomeadamente no 
preenchimento dos 
inquéritos pedagógicos.  

Direção do ISEIT/Viseu em 
estreita ligação com 
Coordenadores de Curso, 
Serviços do Campus, 
estudantes e docentes, sob 
a coordenação do 
Departamento para a 
Garantia da Qualidade do 
Instituto Piaget e o 
acompanhamento do 
Responsável Local para a 
Implementação da 
Qualidade (RLIQ) 
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dos instrumentos disponíveis 
no SIGQ, que permitem o 
acompanhamento e avaliação 
periódica de cada UC e de 
cada CE; 

6. Colaborar na discussão e 
implementação dos 
Subsistemas de Avaliação do 
Desempenho do Pessoal 
Docente e Não Docente. 

Nesta matéria, a ação dos órgãos 
desta UO continuará a ser 
reforçada pela ação do 
Responsável Local para a 
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. 

De out.17 a 
set.18 

O Responsável Local para 
a Implementação da 
Qualidade (RLIQ), 
acompanhou localmente a 
implementação do SIGQ, 
em conjunto com a 
coordenação dos CE, o 
Conselho Pedagógico e o 
Conselho Científico 
 

Responsável Local para a 
Implementação da 
Qualidade (RLIQ), Direção 
e Conselhos do ISEIT  

Implementação de medidas de 
melhoria resultantes do processo 
de autoavaliação 

De out.17 a 
set.18 

Realizada parcialmente, 
processo em curso. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos 

Intervenção/Extensão 

Realização, por parte dos 
docentes do ISEIT/Viseu, de 
palestras, seminários, workshops 
e júris a convite de 
Estabelecimentos de Ensino da 
Região, bem como de entidades 
público-privadas. 

De out.17 a 
set.18 

Atividades realizadas  
(ex: 9 de fevereiro - Escola 
Secundária Alves Martins - 
conferência sob 
“Adolescência, Família e 
Relações Interpessoais”; 
10 de 
fevereiro – Participação no 
“EU musEU - programa de 
estimulação cognitiva e 
social do Museu Nacional 
de Machado de Castro... 
em Viseu”, no Museu 
Nacional Grão Vasco;  
14 de Abril “Mitos e 
verdades sobre nutrição em 
oncologia”, CUF Viseu 
Hospital 

Docentes, em estreita 
ligação com a Direção do 
ISEIT 

Dinamização do Gabinete 
ERASMUS, nomeadamente 
através da realização de sessões 
de esclarecimento sobre o 

De out.17 a 
set.18 

Foram realizadas sessões 
de dinamização do 
programa, no entanto, 
verificam-se dificuldade na 

Coordenador 
Erasmus/ISEIT/VISEU, em 
estreita ligação com a 
Direção do ISEIT 
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ERASMUS+ junto de alunos, 
funcionários e docentes, assim 
como, da promoção da 
mobilidade de estudantes em 
processos de outgoing ou de 
incoming. 

mobilização de estudantes, 
funcionários e docentes. É 
necessário refletir sobre 
medidas de melhoria a 
adotar neste âmbito. 

Execução do Programa 
Interinstitucional de Mobilidade, 
do Instituto Piaget, de docentes 
com a UniPiaget de Moçambique, 
a UniPiaget da Guiné, a 
UniPiaget Brasil e a UniPiaget de 
Angola, assim como, com 
Universidades do Brasil, 
nomeadamente Universidade 
Federal de Alagoas. 

De out.17 a 
set.18 

Registaram-se casos de 
mobilidade neste âmbito, 
nomeadamente, com a 
UniPiaget Angola, 
pretendendo-se, no entanto, 
consolidar este programa 
alargando às outras 
instituições/países 

Direção do ISEIT em 
articulação com o Conselho 
Diretivo do Instituto Piaget 
de Portugal e as UniPiaget 
dos respetivos países. 

Integração e implementação de 
atividades de extensão 
universitária no Centro de 
Inovação e Saúde (CIS), 
promovido pela Escola Superior 
de Saúde Jean Piaget/Viseu, com 
foco nas áreas da Psicologia, 
Ciências da Nutrição e Atividade 
Física e Desporto. 

De jan. a 
set.18 

Processo em fase de 
implementação, 
dependente da criação 
formal da Clínica Piaget 
Saúde (prevista para o 1º 
triénio de 2019) 

Coordenações dos Ciclos 
de Estudos, em ligação 
com as Direções do ISEIT 
e da ESS/Jean Piaget, bem 
como da Direção de 
Campus 

Criação no âmbito do CIS da 
Clínica Piaget Viseu com as 
especialidades, entre outras, de 
Nutrição e de Psicologia, esta 
com as áreas:  
• SAPE- Serviço de Apoio 

PsicoPedagógico ao 
Estudante   

• Serviço de Psicologia e 
Aconselhamento 

De out.17 a 
jul.18 

Processo a decorrer, já com 
aprovação e registo da 
ERS, em fase de montagem 
do sistema de 
consultas/prestação de 
serviço à comunidade. 

Direção do Instituo Piaget 
em articulação com o 
ISEIT/Viseu, a ESSJean 
Piaget/Viseu e a Direção 
do Campus 

Promoção de Concertos 
Pedagógicos da Orquestra de 
Câmara PIAGET/Viseu (OCPV) 
na comunidade envolvente, 
destacando-se neste domínio:  

De jan. a 
set.18 

Festival realizado nos dias 
26, 27 e 31 de maio e 1 de 
junho 2018, com Palestras, 
Debates e Recitais. 
Recitais realizados nos dias 
- 31 de maio – na Igreja do 
Museu da Misericórdia, 
Viseu 
- 1 de junho – no Museu 
Nacional Grão Vasco, 
Viseu 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Coordenação do 2º Ciclo 
de Estudos em Ensino da 
Música e a Direção de 
Campus • O IX Festival de Música 

PIAGET Viseu Mai.18 

Participação e dinamização da 
Rede de Empresas, Emprego e 
Empreendedorismo, coordenada 
pela CIM Dão Lafões, 
nomeadamente através da 
participação em reuniões 

Set.17 a jul. 
18 

Participação nas reuniões 
para que fomos 
convocados. Projeto de 
Criação de Programa de 
Estágios e Experiências de 
Trabalho, sob a liderança 

CIM Dão Lafões em 
estreita ligação com a 
Direção do ISEIT e a 
Direção do Campus, o 
Instituto Politécnico de 



 

Campus Universitário de Viseu 

Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares 
(ISEIT)/Viseu 

Decreto-lei N.º 211/96 de 18 de novembro 

 

|Relatório Anual de Atividades ISEIT Viseu 2017/2018 16 

 

Designação da Ação/Atividade Cronograma Execução das atividades Responsabilidade de 
implementação 

plenárias e reuniões dos Grupos 
Temáticos, apoiando a 
construção do plano de ação 
para a Rede, bem como, a 
construção de um referencial 
estratégico de formação contínua 
para a região Viseu Dão Lafões. 
Destacam-se dois projetos: 

do IPV e do IEFP, em fase 
de estabelecimentos de 
parcerias e definição da 
natureza do estágio 
considerando a diversidade 
de formações nas 
diferentes instituições. 

Viseu e a Universidade 
Católica de Viseu 

Ø Projeto Criação de Programa 
de Estágios e Experiências de 
Trabalho, sob a liderança do 
IPV e do IEFP; 

Ø Projeto Criação de Barómetro 
Regional de 
Empreendedorismo, sob a 
liderança da AIRV.  

Participação e dinamização da 
Rede de Qualificação e Mercado 
de Trabalho, coordenada pela 
CIM Dão Lafões, nomeadamente 
através da participação em 
reuniões plenárias e reuniões dos 
Grupos Temático, destacando-se 
o projeto: 
Ø Levantamento de 

Necessidades de Formação 
de âmbito Regional, na 
região Viseu Dão Lafões. 

De set.17 a 
jul. 18 

Participação nas reuniões 
para que fomos 
convocados. Participação 
no debate das temáticas em 
discussão. 

CIM Dão Lafões em 
estreita ligação com a 
Direção do ISEIT e a 
Direção do Campus 

• Organização e realização de 
um conjunto de iniciativas no 
âmbito da licenciatura em 
Psicologia, entre os quais: 
• Entrega do “KIT NOVO 
ALUNO”/Referência aos 
Estudantes de Mérito Académico     
2016/2017; 
• Apresentação da POS - Psycho 
Oncology Support - Prevenção do 
Sofrimento Psicológico do 
Paciente e do Cuidador Informal 
em Doença Oncológica - 
Intervenção a partir da plataforma 
POS. Projeto Vencedor do 
Prémio OPP - Inovação em 
Intervenção Psicológica – 2017; 
• Seminário: Cidadania, 
Participação e Prevenção 
Rodoviária 
• Seminário sobre 
empreendedorismo. 

De out. 17 a 
jul. 18 

Ações realizadas 
respetivamente nos dias: 
- 10 de novembro 2017 
- 8 de novembro 2017 
- 5 de dezembro 2017 

Coordenação do curso de 
Psicologia, em estreita 
ligação com a Direção 
deste ISEIT 

SDI - “LIVRO do mês” De Jan. a set. 
2018 

Participação do ISEIT em 
diferentes iniciativas ao 

Direção do Campus em 
articulação com a 
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longo do ano, de realçar o 
Livro do Mês: 
- 24 de janeiro - 
PSICOLOGIA clínica em 
Cuidados de 
ENFERMAGEM. Com a 
apresentação do psicólogo 
Dr. Sérgio Viana (1º ciclo 
em Psicologia); 
- 21 de fevereiro - 
Envelhecimento, Cultura e 
Cidadania, com a 
apresentação da médica 
Doutora Zaida Azeredo (2º 
CE em SIC); 
- 19 de maio – Queridas 
Bactérias: cuide dos seus 
micróbios. Com a 
apresentação da 
nutricionista Andreia Torres 
(1º CE em Ciências da 
Nutrição); 

Coordenação dos ciclos de 
estudos do ISEIT/Viseu e 
ESSJP e respetivas 
Direções 

Realização do “Dia da Academia 
OPP”, uma atividade promovida 
pela OPP, destinada a todo os 
estudantes que se encontram a 
realizar a sua formação 
académica em Psicologia, com 
sessões destinadas a estudantes 
do 1º e 3º. Visa uma aproximação 
ao futuro da profissão de 
Psicólogo. 

Mar. e Abr. 
18 

O “Dia da Academia OPP” 
foi realizado no dia 4 de 
Abril/18 com uma sessão 
para estudantes e outra 
para docentes e 
investigadores 

Ordem dos Psicólogos 
Portugueses em estreita 
ligação com a 
Coordenação do curso de 
Psicologia e a Direção 
deste ISEIT 

Realização do “Dia da Língua e 
Cultura Russa” no âmbito do 
Instituto Pushkin – centro de 
língua russa e cultura, do 
Instituto Piaget de Viseu, 
nomeadamente do projeto 
“Ensino da Língua Russa em 
escolas do 1º ciclo de Viseu”, ao 
abrigo do já referido protocolo, 
com o apoio da Câmara 
Municipal de Viseu e dos 
Agrupamentos de Escolas que 
acolhem o projeto, no âmbito do 
Programa "Viseu Educa". 

Mai. 18 Realizado no dia 26 de 
Maio de 2018 

Centro de Língua Russa e 
cultura “Instituto Pushkin” e 
Direção do ISEIT em 
estreita ligação com a 
Direção do Campus, a 
CMV e as escolas que 
ensinam russo 

Implementação do projeto 
“Qualidade de vida até ao final”, 
do ISEIT/Viseu, de estudantes da 
licenciatura em Psicologia, 
premiado no âmbito do 

Abr. a Set. 18 

A CMV atrasou o processo 
de formalização do 
processo de 
implementação, prevendo-
se a assinatura do protocolo 
com a CMV e início da 

Direção do ISEIT e 
estudantes da licenciatura 
em Psicologia, em estreita 
ligação com a Direção do 
Campus e a CMV 
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Orçamento Participativo Jovem, 
promovido pela CMV em 2017.  

execução do projeto para 
2018/2019 

Organização e realização de um 
conjunto de iniciativas no âmbito 
da licenciatura em Ciências da 
Nutrição, entre os quais: 
• Participação em Feiras 

temáticas; 
• Realização de ações de 

formação: 
- Diagnóstico e tratamento da 
disbiose intestinal; 
- Impacto dos xenobióticos no 
organismo e suporte nutricional 
nos processos de 
destoxificação hepática; 
- Emagrecimento na ótica da 
nutrição funcional; 

• Realização de workshops 
relacionados com tema em 
apreço; 

• Rastreios de Índice de Massa 
Corporal à população (IMC); 

• Participação como membro da 
comissão científica na 
organização de eventos ou 
membro de júri de concursos 
(exp: gastronómicos, trabalhos 
executados, etc). 

De out. 17 a 
set. 18 

Participação em feiras 
temáticas; 
Criação e divulgação de um 
conjunto de Ações de 
Formação na área das 
Ciências da Nutrição, que, 
entretanto, não funcionaram 
por falta de inscritos. 
Foram realizados Rastreios 
de Índice de Massa 
Corporal à população (IMC) 
na comunidade. 
Participação no Júri 
do Prémio Mérito Jovem 
Nutricionista, no 1º 
Congresso da Ordem dos 
Nutricionistas, de 21 e 22 
de novembro de 2017 
 

Coordenação do curso de 
Ciências da Nutrição, em 
estreita ligação com a 
Direção deste ISEIT 

Promoção de trabalho conjunto 
com a Associação Portuguesa 
dos Nutricionistas (APN), 
participando nas iniciativas por 
eles desenvolvidas 

De out.17 a 
set.18 

Participação em diferentes 
iniciativas, nomeadamente, 
no Congresso da APN 

Coordenação do curso de 
Ciências da Nutrição, em 
estreita ligação com a 
Direção deste ISEIT 

Participação em reunião 
conjuntas entre a Ordem dos 
Nutricionistas e os 
Estabelecimentos de Ensino 
Superior, que lecionam as 
licenciaturas que dão acesso à 
referida Ordem.  

De out.17 a 
set.18 

Participação em diferentes 
reuniões promovidas pela 
Ordem 

Ordem dos Nutricionistas 

Participação na Feira do 
Desporto, promovida pela 
Câmara Municipal de Viseu. jun.18 Realizada 

Coordenação da 
Licenciatura em Educação 
Física e Desporto, em 
articulação com a Direção 
do ISEIT 

Apoio à organização do processo 
eleitoral para a eleição da 
Direção da Associação de 
Estudantes do ISEIT/Viseu, 

De jan. a set. 
18 

Os estudantes manifestam 
interesse em ativar a 
Associação de Estudantes. 
Reuniram várias vezes, 

Direção do Campus em 
estreita ligação com os 
estudantes dos Ciclos de 
Estudos e Direção do ISEIT 
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desativada há algum tempo, caso 
os estudantes decidam neste 
sentido. 

procedendo à elaboração e 
aprovação dos estatutos. 
Processo em curso. 

Organização e participação em 
ações de divulgação dos cursos 
ministrados e das atividades 
desenvolvidas pelo ISEIT. 

De out.17 a 
set.18 

Participação em ações de 
divulgação. 

Direção do ISEIT em 
estreita ligação com as 
Coordenações dos Ciclos 
de Estudos e Direção do 
Campus 

Intensificar, através do 
envolvimento de mais docentes, 
a experiência de colaboração 
com as Escolas Secundárias do 
distrito de Viseu, através de 
seminários, palestras, 
participação conjunta de 
atividades. 

De jan. a set. 
18 

Realização de atividades de 
colaboração em diferentes 
Escolas Secundárias da 
região 

Coordenação das 
licenciaturas, em estreita 
ligação com a Direção 
deste ISEIT 

Participação na Sessão de 
Encerramento dos Estágios das 
Licenciaturas em Enfermagem e 
em Medicina, da UniPiaget de 
Angola 

Nov e Dez.17 

O ISEIT esteve 
representado na Sessão de 
Encerramento dos Estágios 
das Licenciaturas em 
Enfermagem e em 
Medicina, da UniPiaget de 
Angola. 

Direção do Campus em 
colaboração com a Direção 
da ESSJP/Viseu e da 
UniPiaget de Angola 

Participação na “Recepção aos 
alunos”, atividade organizada 
pela Câmara Municipal de Viseu. 

Out.17 Realizada no início do ano 
letivo  Câmara Municipal de Viseu 

Participação de docentes e 
alunos nas XI Jornadas de 
Psicologia, a realizar no Campus 
do Instituto Piaget de Viseu. 

Mai.18 

Foram realizadas as XII 
Jornadas de Psicologia: 
“Intervenção Psicológica em 
Situações de Catástrofe”, 
no dia 17 de maio 18, com 
a participação de docentes 
e estudantes 

Coordenação de 
Psicologia, em articulação 
com a Direção do ISEIT e a 
Direção do Campus  

Atividades de 
intervenção/colaboração com a 
comunidade, através de visitas a 
lares, estabelecimentos 
prisionais, hospitais, APCV... 

De out.17 a 
set.18 

Foram realizadas atividades 
de intervenção/colaboração 
com a comunidade. 

Coordenação de 
Psicologia, em articulação 
com a Direção do ISEIT e a 
Direção do Campus 

Implementação do projeto 
“Desporto Universitário”, com o 
desenvolvimento de diferentes 
atividades desportivas. 

De out.17 a 
set.18 

O projeto “Desporto 
Universitário” iniciou com 
duas modalidades: Futsal e 
Judo, este ao abrigo do 
protocolo com o Judo Clube 
de Viseu. 

Direção do Campus em 
articulação com a 
coordenação dos cursos da 
área do desporto do 
ISEIT/Viseu e as Direções 
do ISEIT e da ESSJP 

Relançamento da Piatuna – Tuna 
Académica do Instituto Piaget em 
Viseu. 

De out.17 a 
set.18 

Processo em curso, com 
realização de reuniões e 
contactos com tunas 
externas. 

Direção do Campus em 
articulação com a 
Coordenação do Mestrado 
em Ensino da Música do 
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ISEIT/Viseu e a Direções 
do ISEIT e da ESSJP 

Realização, por parte dos 
docentes do ISEIT/Viseu, de 
palestras, seminários, workshops 
e júris a convite de 
Estabelecimentos de Ensino da 
Região, bem como de entidades 
público-privadas. 

Mar. e Abr. 
18 

Realizada um conjunto de 
ações neste âmbito. 

Coordenação do curso de 
Psicologia e a Direção 
deste ISEIT 

Internacionalização 

Alargamento a rede de parcerias 
Internacionais, através do 
estabelecimento de novas 
parcerias internacionais para 
intercâmbio científico, técnico e 
cultural e desenvolvimento de 
projetos conjuntos de formação e 
investigação 

De out.17 a 
set.18 

Foram feitos contactos e 
está em curso a elaboração 
dos respetivos protocolos 
para serem assinados em 
2018/2019  

Direções do ISEIT em 
articulação com as 
coordenações dos ciclos de 
estudos e a Coordenação 
da RECI 

Capitalização a dimensão 
internacional do Universo 
PIAGET nos Países da CPLP e 
na Europa através do aumento 
de projetos e promoção da 
mobilidade de docentes entre 
instituições da rede Piaget. 

De out.17 a 
set.18 

Processo em curso. Este 
ano aumentou o número de 
estudantes dos Países da 
CPLP no ISEIT/Viseu.  

Direções do ISEIT em 
articulação com as 
coordenações dos ciclos de 
estudos  

Incentivo dirigido a estudantes e 
docentes para a realização de 
mobilidade ERASMUS, 
promovendo a realização de 
reuniões de sensibilização e 
apresentação dos programas de 
mobilidade. 

De out.17 a 
set.18 

Foram realizadas sessões 
de dinamização do 
programa, no entanto, 
continua a verificar-se 
dificuldade na mobilização 
de estudantes, funcionários 
e docentes. Assunto a 
debater nos diferentes 
órgãos. 

Gabinete ERASMUS do 
ISEIT/Viseu 

Responsabilidade Social 

Melhoramento das respostas 
sociais dirigidas aos estudantes 
do ISEIT Viseu, 
- Adequar o apoio prestado aos 

estudantes com 
Necessidades Educativas 
Especiais; 

- Dinamizar o SAPE- Serviço 
de Apoio Psicopedagógico ao 
estudante, no âmbito da 
Clínica Piaget Viseu  

De out.17 a 
set.18 

As respostas sociais estão 
refletidas no Regulamento 
da Ação Social. 
Em 2017/2018 o 
ISEIT/Viseu acolheu um 
estudante portador de 
deficiência que teve ao 
longo do 1º ano o apoio 
adequado à sua limitação. 
O funcionamento da Clínica 
Piaget Saúde foi adiado por 
razões de atraso 

Direções do ISEIT e 
Coordenação dos ciclos de 
estudos da área da 
Psicologia em articulação 
com a Direção do Campus 
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processual, no entanto, foi 
dado apoio 
Psicopedagógico aos 
estudantes que procuraram 
este serviço.  

Disponibilização de apoios a 
estudantes com dificuldades para 
suportar propinas: 
- proporcionando planos de 

pagamento a estudantes com 
dificuldades no cumprimento 
de regularização de propinas; 

-  permitindo o acesso a 
recursos materiais do 
Campus para que possam 
executar as suas atividades 
académicas. 

De out.17 a 
set.18 

Realizado. Registaram-se 
casos em que foi aplicado 
este apoio. 

Direção do Instituto Piaget 
em estreita articulação com 
o ISEIT/Viseu e a Direção 
do Campus 

Implementação de programas de 
favorecimento do acesso à 
qualificação de colaboradores e 
dos seus familiares através da 
disponibilização de bolsas de 
estudos para funcionários, 
colaboradores e seus familiares 
diretos. 

De out.17 a 
set.18 

Realizado. Registou-se um 
caso em que foi aplicado 
este apoio. 

Direção do Instituto Piaget 
em estreita articulação com 
o ISEIT/Viseu e a Direção 
do Campus 

Alargar as respostas sociais à 
comunidade através de apoios 
prestados na Clínica Piaget de 
Viseu, nomeadamente nas áreas 
da Psicologia e Nutrição, através 
do estabelecimento de parcerias 
com a comunidade 

De out.17 a 
set.18 

Como o início de 
funcionamento da clínica 
Piaget Saúde foi adiado na 
sequência de atrasos 
processuais a 
implementação desta 
medida foi 
consequentemente adiada 
para o próximo ano 

Direção da Clínica Piaget 
Viseu em articulação com a 
Direção do ISEIT/Viseu e 
Direção do Campus 

 

Para além das atividades suprarreferidas, os docentes deste ISEIT e respetivos funcionários 

apoiaram e participaram nos eventos de cariz social e promovidas pela Direção de Campus, 

tais como a Ceia de Natal, o Magusto, Campanhas Solidárias, Lançamento de livros, 

Organização de Palestras. Estes eventos contaram, também, com a colaboração e 

participação dos estudantes.  
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2 . Da realização dos objetivos estabelecidos  

No eixo estratégico da Formação, os objetivos definidos foram: 

1 – Reafirmar os ciclos de estudos em funcionamento; 

2 – Criar e implementar novos projetos formativos; 

3 - Reforçar a aprendizagem ao longo da vida; 

Para a concretização dos objetivos: 

- Renovação da acreditação dos ciclos de estudos pela A3ES, nomeadamente do 1º CE em 

Ciências da Nutrição; 

- Consolidação do corpo docente dos ciclos de estudos, pela contratação de novos docentes, 

e promoção de publicação de artigos científicos; 

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

funcionamento, de forma a um maior conhecimento do processo; 

- Foram feitos contacto para alargamento do leque de parcerias e de protocolos entre 

instituições e a comunidade envolvente, atualizados protocolos já existentes e estabelecidos 

novos, nomeadamente para a realização de estágios de 1º e de 2º ciclos de estudos, 

conforme indicado no capítulo da “prestação de serviços externos e das parcerias 

estabelecidas”;  

- Preparação e submissão de proposta do novo 2º ciclo de estudos em Psicologia Clínica, 

para submissão à A3ES; 

- Submissão ao Conselho Científico-Pedagógico de Formação Contínua (CCPFC), do 

registo de uma nova edição da pós-graduação em Educação Especial: Domínio Cognitivo e 

Motor; 

- Criação da Pós-graduação em Psicologia da Saúde Ocupacional; 

- Criação da Pós-Graduação em Psicologia da Reabilitação; 

- Criação de ações de formação de curta duração nas áreas dos ciclos de estudos, com 

certificação ao abrigo do artigo 7º do Despacho nº 5741/2015, de 29 de maio, ratificado pela 

Declaração de Retificação nº 470/2015, de 11 de junho, referente às ações de curta duração 

destinadas a Educadores de Infância e Professores de Ensino Básico e Secundário; 
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- Promoção e realização de Formação Pré-Universitária, de integração e preparação de 

estudantes estrangeiros oriundos dos PALOP, para ingresso no ensino superior português 

e integração na vida académica e cultura portuguesa; 

- Lançamento dos cursos de língua russa (de iniciação e de formação avançada), no âmbito 

do Centro de Língua Russa e Cultura “Instituto Pushkin”; 

- Divulgação e implementação da pós-graduação em Saúde Pública e Gestão da Qualidade 

Alimentar, em parceria com a empresa Piaget Alimentar e a Sociedade Geral de 

Superintendência (SGS), que confere certificado de Auditor de sistemas de gestão da 

segurança alimentar 

 

No eixo estratégico da Investigação, os objetivos definidos foram: 

1- Desenvolver as atividades de investigação através da concretização dos projetos de 

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

2- Aumentar a publicação científica por parte dos docentes;  

3- Reforçar as parcerias para atividades de investigação e realização de eventos científicos.  

Para a concretização dos objetivos: 

No ano de 2017/2018 a investigação no Instituto Piaget desenvolveu-se, essencialmente, no 

âmbito da Unidade de Investigação em “Educação e Intervenção Comunitária” (RECI). 

- Neste ano continuaram a desenvolver-se atividades ao abrigo das parcerias institucionais 

de investigação com a PAIDEIA – Plataforma Aberta - Associação Internacional para o 

Desenvolvimento da Educação Emocional, que envolve a Universidade Católica Portuguesa 

e o Instituto Politécnico de Bragança. 

- Registou-se, a integração da RECI no programa “Cientificamente Provável”, assumido 

entre a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e a Secretaria de 

Estado da Educação, para promoção do conhecimento, nomeadamente através do 

estabelecimento de formas de colaboração mais estreitas e perenes entre o sistema de 

Ensino Superior e de Ciência e Tecnologia, em particular através das Unidades de 

Investigação, e as Bibliotecas das Escolas do Ensino Básico e Secundário. Para a 

concretização deste projeto foram estabelecidas, respetivamente, parcerias entre a 

RECI/ISEIT/ESSJP e a Escola Secundária Viriato de Viseu; 
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- A publicação da RECI do livro “Envelhecimento ativo: processo socio-cultural”, pelas 

Edições Piaget, contou com a participação de docente investigadores do ISEIT/Viseu; 

- 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; 

- Promoção da participação dos docentes/investigadores em encontros científicos, nacionais 

e internacionais, com apresentação de comunicações orais e de poster; 

- na área das Ciências da Nutrição o desenvolvimento do projeto Influência dos produtos 

aromatizantes na qualidade físico-química, sensorial, nutricional e microbiológica dos 

azeites virgens, com a Universidade de Jaén e a construção do projeto ProdMand – 

Aplicação da Mandioca na Alimentação Africana, projeto inserido na RECI, em parceria com 

UniPiaget de Moçambique e da Guiné-Bissau; 

- A aquisição de competências no que se refere à iniciação à investigação científica não se 

limita a UCs específicas, pelo contrário é transversal a toda a formação do estudante, em 

clara conformidade com o espírito de Bolonha. Nos CEs a iniciação à investigação é feita de 

forma progressiva ao longo de todo o percurso académico, através da dinamização das UC 

em que os Docentes e Discentes desenvolvem atividades e projetos de investigação, de 

acordo com os objetivos das UCs, havendo em cada CE, UC ́s que pela sua natureza e 

especificidade concorrem para a aquisição de conhecimentos e competências na área da 

investigação. Esta articulação tem permitido aos estudantes a participação em projetos de 

investigação desenvolvidos pelos docentes, de modo que os estudantes têm contacto direto 

com investigações que estão em curso, nomeadamente, no âmbito dos Projeto de 

Investigação no âmbito da PES dos mestrados via Ensino. 

 

 

 

 

No eixo da Gestão Interna da Qualidade, os objetivos definidos foram: 

1- Consolidar e alargar a aplicação do SIGQ; 
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2- Promover a participação da comunidade académica no processo de avaliação interna da 

qualidade 

Para a concretização dos objetivos: 

O eixo 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 (MQ) publicado em maio de 2013 (disponível em 

http://www.ipiaget.org/uploads/assets/files/manual-qualidade.pdf), documento que pretende 

reestruturar as bases formais para a operacionalização da política institucional para a 

qualidade no Instituto Piaget. 

Considerando que a implementação do SIGQ é um objetivo estratégico da Instituição, e que 

o MQ, enquanto documento definidor do SIGQ, se orienta de acordo com as diretrizes dos 

suportes jurídicos nacionais e internacionais, os órgãos desta Unidade Orgânica estão 

comprometidos no processo de desenvolvimento e implementação do SIGQ. 

No ano letivo 2017/2018, esta participação desenvolveu-se à semelhança dos anos 

anteriores a vários níveis: 1) Sensibilizando todos os elementos da comunidade académica 

para a importância da sua participação no processo; 2) Colaborando na análise crítica dos 

instrumentos de recolha de dados propostos pelo DGQ; 3) 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 4) Apoiando os Coordenadores de cada CE na elaboração do Relatório de 

Coordenação do CE (RCCE) 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.  

 

No eixo estratégico da Extensão e Relações com a Comunidade e Mercado de 
Trabalho os objetivos definidos foram:  

1. Consolidar a participação em redes interinstitucionais;  
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2. Dinamizar as ações de intervenção/extensão através da formação e transferência de 

conhecimento; 

3. Fomentar projetos com a comunidade;  

4. Promover o apoio à inserção na vida ativa dos estudantes.  

Para a concretização dos objetivos: 

- Realização, por parte dos docentes do ISEIT/Viseu, palestras, seminários, workshops e 

júris a convite de Estabelecimentos de Ensino da Região, bem como de entidades público-

privadas, em parceria com as Instituições de Ensino que dirigiram o convite; 

- Execução do Programa Interinstitucional de Mobilidade, do Instituto Piaget, de docentes 

com a UniPiaget de Moçambique e a UniPiaget de Angola, assim como, com Universidades 

do Brasil, nomeadamente Universidade Federal de Alagoas e Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, registando-se, este ano, a mobilidade de uma docente da Universidade de 

Pyatigorsk (Rússia), para participação nos projetos do Instituto Pushkin  em parceria com o 

Município de Viseu; 

- Planeamento de atividades de extensão universitária no Centro de Inovação e Saúde (CIS), 

promovido pela Escola Superior de Saúde Jean Piaget/Viseu, com foco nas áreas da 

Psicologia, Motricidade Humana e Ciências da Nutrição; 

- Realização do IX Festival de Música PIAGET Viseu, com concertos na comunidade 

envolvente, com o apoio de Câmara Municipal de Viseu; 

- Promoção de trabalho conjunto com a Associação Portuguesa dos Nutricionistas (APN), 

participando nas iniciativas por eles desenvolvidas; 

- Promoção de trabalho conjunto com a Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP) 

participando nas iniciativas por eles desenvolvidas; 

- Organização e participação em ações de divulgação dos cursos ministrados e das 

atividades desenvolvidas pelo ISEIT, em parceria com a CMV, Escolas da Região, CIM 

DãoLafões; ADDLAP 

- Participação na “Receção aos alunos”, atividade organizada pela Câmara Municipal de 

Viseu; 

- Realizada as XII Jornadas de Psicologia: “Intervenção Psicológica em Situações de 

Catástrofe”, que contou com um conjunto de parceiros da região; 
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- Participação na Feira do Desporto, promovida pela Câmara Municipal de Viseu; 

- No âmbito do 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. 

- Participação nas reuniões para promoção do Projeto de Criação de Programa de Estágios 

e Experiências de Trabalho, sob a liderança do IPV e do IEFP, em fase de estabelecimentos 

de parcerias e definição da natureza do estágio considerando a diversidade de formações 

nas diferentes instituições. 

 

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. 

O Instituto Piaget garantiu, ao longo do ano letivo 2017/2018, os meios e recursos, humanos 

e materiais, necessários para a gestão administrativa e financeira do Instituto com especial 

ênfase para os meios e recursos que dizem respeito aos eixos 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 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 
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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 de pessoal docente e não docente 

No ISEIT existe um corpo docente próprio, qualificado na área de cada um dos cursos 

ministrados, constituído maioritariamente por doutores e mestres. A afetação do corpo 

docente foi validada pelo Conselho Científico sob proposta da Diretora deste ISEIT ouvidas 

as coordenações dos cursos. A distribuição do serviço docente foi realizada tendo em conta 

a formação académica do docente, a especificidade do currículo e a experiência profissional 

na atribuição de cada Unidade Curricular. 

Anualmente o corpo docente sofre ajustamentos face às necessidades da Instituição 

decorrentes, nomeadamente, da implementação de condições impostas à acreditação 

condicional de Ciclos de Estudo pela Comissão de Avaliação Externa da A3ES, dos projetos 

a desenvolver e do número de alunos matriculados, conforme já referido. Assim, em 

2017/2018 para além da estabilização do corpo docente dos ciclos de estudos em 

funcionamento procurou-se desenvolver atividades de investigação e de extensão à 

comunidade nas respetivas áreas, nomeadamente no âmbito da Unidade de Investigação 

RECI – Research in Educational and Comunitary Intervention. 

É, ainda, de registar neste ano 9 docentes com o título de “Especialista de Reconhecida 

Experiência e Competência Profissional” atribuído e reconduzido, respetivamente, pelo 

Conselho Científico, nos termos fixados na alínea g) do artigo 3º de DL 74/2007. 

Graus académicos N.º 
docentes 

N.º de docentes que 
colaboram pela 1ª vez 

N.º docentes de 2016/2017 que 
não colaboraram em 2017/2018 

Doutoramento 22 6 5 
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Mestrado 13 0 6 
Licenciado 2 0 2 
Outros (DEA) 0 0 0 

Total 37 6 13 
 

Categorias N.º 
docentes 

N.º de docentes que 
colaboram pela 1ª vez 

N.º docentes de 2016/2017 que não 
colaboraram em 2017/2018 

Professor Catedrático 0 0 0 
Professor Associado 3 1 0 
Professor Auxiliar 8 1 3 
Professor Coordenador 5 1 1 
Professor Adjunto 4 0 1 
Assistente 17 3 8 

Total 37 6 13 
 
Quanto ao pessoal não docente, o ISEIT/Viseu dispõe de recursos humanos qualificados, 

num total de 14 funcionários que são, em parte, partilhados com a ESS Jean Piaget Viseu, 

que asseguram o seu bom funcionamento, quer ao nível de habilitações, quer ao nível de 

experiência profissional, todos com vínculo permanente à instituição e com presença diária.  

O pessoal não docente encontra-se distribuído por sectores fundamentais para o 

desenvolvimento das atividades letivas: Serviços Académicos/Ação Social (2), Serviço de 

Documentação e Informação (1), Divisão Tecnológica (1), Secretariado da Direção e 

Formação Pós-Graduada (1), Serviço de Apoio às Atividades Académicas (1), Direção de 

Serviços (1) Gabinete de Estágios (1), Manutenção e Segurança (3), Logística e Transportes 

(1), Serviço de Limpeza (2). Os Recursos Humanos do ISEIT contam com a assessoria dos 

Serviços Centrais do IP nas áreas financeira, jurídica, gestão de recursos humanos, entre 

outras, onde trabalham 45 pessoas, distribuídas por diversos serviços. A maioria tem 

contrato sem termo e trabalha no IP há 10 ou mais anos. 

A qualificação do pessoal não docente que apoia o funcionamento do CE varia entre o 4º 

ano do ensino básico e o grau de Mestre. Refira-se que 14,3% têm formação pós- graduada; 

28,6% formação graduada; 14,3% o Ensino Secundário e 42,9 % o Ensino Básico. 

Considera-se que a qualificação do pessoal está em conformidade com as funções 

desempenhadas, sendo que mais de metade são detentores de um curso de ensino superior. 

Foram admitidos com qualificações adequadas às funções e desenvolveram experiência 

profissional ao longo dos anos. O pessoal não docente nos Serviços Centrais do IP, 72% 
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têm formação superior, distribuindo-se por 55% de licenciados, 12% de doutores e 5% de 

mestres. Os restantes 28% têm ensino secundário (14%) ou inferior (14%). 

Os serviços de alimentação e alojamento, são da responsabilidade de empresas externas à 

unidade orgânica.  

 

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

Em 2017/2018 estiveram matriculados/inscritos no ISEIT/Viseu 108 alunos, dos quais 63 no 

1º ciclo em Psicologia, 26 no 2º ciclo em Ensino da Música, 17 no 2º ciclo em Saúde e 

Intervenção Comunitária e 2 no 2.º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico 

e Secundário. Apesar da diminuição do número global de alunos relativamente a 2016/2017 

é de registar um ligeiro aumento de ingressos no 1º CE em Psicologia. 

Quanto ao sucesso escolar ao longo do percurso académico este é medido através dos 

mecanismos previstos no SIGQ para a monitorização do mesmo. Para além desses 

mecanismos, é ainda possível através do contacto assíduo das coordenações com os 

estudantes e as reuniões regulares entre docentes e coordenações para que seja efectuada 

a monitorização de cada UC, identificando possíveis constrangimentos que comprometam, 

no imediato, o sucesso escolar dos estudantes. Identificados esses constrangimentos, são 

tomadas as medidas necessárias para os ultrapassar, que podem envolver apenas as 

coordenações do CE ou, se pertinente, a Diretora e/ou o CP.  

Em resultado da aplicação dos mecanismos do SIGQ, apresentam-se as taxas de 

progressão e abandono, por curso:  

1.º CE em Psicologia: 95,45% dos alunos transitaram para o 2º ano, 89,47% dos alunos 

transitaram do 2º para o 3º ano, sem qualquer retenção; 76,19% dos alunos acabaram o 

curso em 3 anos. Durante os primeiros 3 anos, 38,89% dos alunos desistiram ou 

transferiram-se.  

2.º CE em Ensino de Música: 92,3% dos alunos transitaram para o 2º ano, sendo que 7,69% 

dos alunos anularam matrícula ao longo do 1º ano; 68% dos alunos acabaram o curso em 2 

anos e 32% dos alunos terminaram o 2.º CE em 3 anos. 
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2.º CE em Saúde e Intervenção Comunitária: 88,2% dos alunos transitaram para o 2º ano, 

sendo que 11,76% dos alunos desistiram ao longo do 1º ano. 

2.º Ciclo em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário: Tivemos 2 alunos 

finalistas. 

 

7. Dos graus académicos e diplomas conferidos 

Em 2017/2018 registou-se a saída do seguinte número de diplomados: 1º ciclo em 

Psicologia- 16 (1 sexo masculino e 15 sexo feminino); 1º ciclo em Ciências da Nutrição – 7 

(1 sexo masculino e 6 sexo feminino); 2º ciclo em Ensino da Música- 15 (13 do sexo 

masculino e 2 do sexo feminino); 2º ciclo em Ensino da Educação Física no Ensino Básico 

e Secundário – 1 (sexo masculino). 

Como já foi referido, anteriormente, em resultado da aplicação dos mecanismos do SIGQ, 

verifica-se que o número de anos de conclusão do curso destes diplomados, estão em linha 

com o tempo levado para a conclusão dos cursos das da população do total de diplomadas 

por curso até à data. 

 

8. Da empregabilidade dos seus diplomados 

O Instituto Piaget tem como políticas institucionais de apoio à inserção dos seus diplomados 

no mercado de trabalho:- Estabelecer parcerias com instituições e empresas para a inserção 

dos diplomados através de estágios profissionais e outras oportunidades de emprego; - 

Acompanhamento dos percursos profissionais dos diplomados; - Apoio a antigos alunos na 

aprendizagem ao longo da vida, para resposta a novos desafios profissionais - Promoção 

de trabalho em rede entre antigos alunos e entre estes e os recém-diplomados; - Revisão e 

melhoria contínua das estratégias de apoio à inserção dos diplomados, de modo a garantir 

a sua qualidade. O Instituto Piaget e este ISEIT criaram, em 2007, o Gabinete de Apoio à 

Inserção na Vida Ativa (GAIVA) enquanto estrutura que implementa e materializa as políticas 

institucionais na inserção no mercado de trabalho. Este Gabinete tem como principais 
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objetivos:  Apoiar a inserção dos seus diplomados no mundo do trabalho; Proceder à recolha 

e divulgação de informação sobre o emprego dos diplomados da Instituição, bem como 

sobre os seus percursos profissionais; Promover a acessibilidade pública dessa informação 

assim como da sua qualidade e comparabilidade com outras Instituições.  

Desde 2012 que os que os dados de empregabilidade do IP são recolhidos, tratados e 

analisados pelo SIGQ. Para tal, é realizado de dois em dois anos um inquérito aos 

diplomados, online com reforço motivacional efectuado telefonicamente, um ano após a 

conclusão do curso, o que permite o acompanhamento do percurso dos estudantes do ISEIT 

de Viseu após a obtenção do seu diploma. Estes dados são posteriormente comparados 

com os dados apresentados por estruturas independentes, em particular os dados da 

DGEEC e MTSSS, com o objetivo de caracterizar as trajetórias de inserção profissional dos 

diplomados pelo ISEIT/Viseu. Dados que são objecto de reflexão por parte da instituição e 

tidos em consideração no seu plano estratégico. 

Atendendo a que, de acordo com o Manual do SIGQ do IP, a recolha de informação sobre a 

empregabilidade é feita de dois em dois, tendo a última decorrido em 2016/2017, não 

havendo dados novos reiteramos a informação anteriormente apresentada referente a esse 

ano. Assim, no que respeita ao curso de Psicologia, tendo por referência os dados da 

DGEEC em 2017, a % de desemprego dos diplomados em Psicologia pelo ISEIT/Viseu, 

entre os anos letivos de 2012/13 e 2015/16, registados no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, é de 6,6%. Valor ligeiramente abaixo da taxa de desemprego registado pelo 

DGEEC entre os graduados em Psicologia noutras IES do Ensino Privado (6,8%). Já os 

valores obtidos pelo SIGQ-IP indicam uma taxa de desemprego de 9,38%, entre os 

diplomados em Psicologia pelo ISEIT/Viseu, entre os anos letivos 2011/12 e 2015/16. 

Relativamente à diferença nas taxas de desemprego dos recém-diplomados em Psicologia 

pelo ISEIT/Viseu apresentadas pela DGEEC e o SIGQ-IP é de salientar que, o método de 

recolha dos dados pelas duas entidades é distinto e a diferença poderá dever-se a este facto. 

Os dados apresentados da DGEEC resultam do cálculo da percentagem de diplomados 

neste CE, entre 2012/13 e 2015/16, que em 2017 se encontravam inscritos no Instituto do 

Emprego e Formação Profissional como desempregados, enquanto que os dados recolhidos 

pelo SIGQ-IP são obtidos por inquérito aos diplomados. Devemos salientar que o n.º de 
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estudantes estrangeiros que frequenta este CE é significativo, a análise das trajetórias dos 

estudantes e diplomados deste CE indica que a maioria dos estudantes estrangeiros 

regressa ao seu país de origem após a conclusão do curso, não vindo a registar-se no IEFP, 

o que explica que a taxa de desemprego obtido pelo SIGQ-IP seja superior ao da DGEEC. 

Quanto ao 1º Ciclo em Ciências da Nutrição, tendo por referência os dados da DGEEC em 

2016, a % de desempregados entre os diplomados, entre 2012 e 2015, foi de 4,1%. Estes 

dados vão no mesmo sentido dos que foram obtidos pelo SIGQ que indicam que 93,1% dos 

diplomados em Ciências da Nutrição pelo ISEIT/Viseu estão empregados. Destes 89,3% 

estão a trabalhar na área do CE e em média demoraram 3,53 (DP=7,81) meses a encontrar 

emprego. Os dados do SIGQ do IP, assim como, os DGEEC e DGES, indicam que este CE 

tem melhores indicadores de desempenho, ao nível da empregabilidade, do que outros 

cursos da mesma área de formação do Subsistema de Ensino Privado (8,1% de 

desemprego) e do Subsistema de Ensino Público (9,6% desemprego).  

Relativamente ao Mestrado em Ensino da Música, a avaliar pelos dados do SIGQ do IP, 

registe-se que, a percentagem de diplomados que obtiveram emprego em sectores de 

atividade relacionados com a área do ciclo de estudos e a percentagem de diplomados que 

obtiveram emprego até um ano depois de concluído o ciclo de estudos é de 90%. 

 

 

 

 

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

O ISEIT/Viseu promove a internacionalização, capitalizando a dimensão internacional do 

Universo PIAGET nos Países da CPLP, através da cooperação e o intercâmbio científico, 

técnico e cultural, através de convénios estabelecidos com Instituições de Ensino Superior, 

Departamentos Governamentais, em áreas específicas de intervenção comunitária, assim 

como através da adesão a Redes Internacionais de investigação. A internacionalização 

concretiza-se em quatro domínios: Formação - com a organização conjunta de seminários, 
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cursos de valorização profissional e outras formações a realizar no ISEIT ou na instituição 

parceira; Investigação - através da participação, em parceria, em projetos de investigação e 

consequente publicação científica, contribuindo para a difusão do conhecimento e da cultura; 

Mobilidade de Estudantes –em que, certos de que a aprendizagem e o emprego se 

desenvolvem cada vez mais num plano transnacional, a mobilidade é um instrumento que 

necessita de ser estimulado; Mobilidade dos docentes - através do intercâmbio de docentes 

das instituições parceiras para a docência ou projetos conjuntos. São exemplo: a 

participação de docentes em seminários no âmbito dos Estágios das Licenciaturas em 

Enfermagem e em Medicina, da UniPiaget de Angola; a realização do IX Festival de Música 

PIAGET Viseu com a participação de docentes das Universidades parceiras do Brasil, 

Universidade Federal da Alagoas, a Universidade Federal da Bahia, a Faculdade Piaget do 

Brasil e a Universidade Federal de Rio Grande do Norte; estabelecimento de protocolos com 

Universidades estrangeiras, visando a mobilidade docente e o desenvolvimento de 

atividades de investigação em parceria, tais como, Bashkir State University, Nizhny 

Novgorod State University of Archicteture, Universidade de Penza e a Universidade de 

Pyatigorsk, da Federação Russa, no âmbito de projetos culturais e de formação; 

dinamização do Gabinete ERASMUS, nomeadamente através da realização de sessões de 

esclarecimento sobre o ERASMUS+ junto de alunos, funcionários e docentes, assim como, 

da promoção da mobilidade de estudantes em processos de outgoing ou de incoming; 

execução do Programa Interinstitucional de Mobilidade, do Instituto Piaget, de docentes com 

a UniPiaget de Moçambique e a UniPiaget de Angola, assim como, com Universidades do 

Brasil, nomeadamente as já mencionadas Universidade Federal de Alagoas, Universidade 

da Bahia e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Em 2017/2018 a percentagem de estudantes estrangeiros (Angola e Brasil) matriculados no 

ISEIT/Viseu foi cerca de 25% e a percentagem de mobilidade de docentes (out) continuou a 

ser, ainda, muito baixa, de cerca de 8% (para Angola e Brasil). 

 

10. Da prestação de serviços externos e das parcerias estabelecidas 

Este ISEIT consubstancia e dirige as políticas institucionais da entidade instituidora de 
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prestação de serviço e desenvolvimento da comunidade para a região de Viseu onde está 

implantado, estendendo-as à comunidade internacional por força das atividades de extensão 

que desenvolvemos com instituições estrangeira parceiras e instituições de atuação 

internacional.  

A prestação de serviços à comunidade e de apoio ao seu desenvolvimento insere-se nas 

ações e projetos desenvolvidos por docentes, investigadores, estudantes e pessoal não 

docente. Estas ações e projetos do Campus de Viseu, com a participação do ISEIT, são 

desenvolvidas ao abrigo de protocolos de adesão a redes, de colaboração e de formação, 

na sua área de intervenção, de vertente social e económica, contribuindo, não só de forma 

simbiótica para o serviço à comunidade, mas também como plataforma de aprendizagem, 

difusão e prática de conhecimento e ainda como forma de captação de receitas em áreas 

afins. 

As atividades de prestação de serviço à comunidade, no âmbito da intervenção social de 

extensão e de relação com a comunidade e mercado de trabalho desenvolvem-se a quatro 

níveis: - ao nível da formação, através da participação ou realização de atividades de 

divulgação científicas e profissional, como seminários, festivais, workshops, jornadas, cursos 

de formação sobre problemas emergentes e atuais, realizados com o apoio e participação 

de associações e ordens profissionais (Ordem dos Psicólogos Portugueses, Associação 

Portuguesa de Nutricionistas), de organismos profissionais no domínio da inspecção, 

verificação, análise e certificação (SGS Portugal – Sociedade Geral de Superintendência, 

S.A., que confere o Certificado de Auditor Interno de SGSA), entre outros.  

Ainda na área da formação, de referir os múltiplos protocolos de colaboração com 

instituições e empresas, públicas e privadas, para a realização de estágios e 

desenvolvimento de projetos (Academia de Música de Vilar do Paraíso (Gaia), Conservatório 

de Música de Bragança (Fundação Os Nossos Livros), Academia de Música de Paços de 

Brandão (Tuna Musical Brandoense), Conservatório Regional de Palmela, Conservatório 

Regional de Ponta Delgada, Academia de Música Fernandes Fão, Academia de Música 

Fernandes Fão, Conservatório de Música de Águeda, Escola Artística do Conservatório de 

Música Calouste Gulbenkian (Braga), Conservatório Regional de Música Dr. J. Azeredo 
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Perdigão (Viseu), Conservatório de Artes de Loures, Conservatório Regional de Castelo 

Branco, Academia de Música da P. Varzim, Academia de Artes de Chaves,  Escola de 

Música de Perozinho – Gaia, Academia de Música de Vila Verde, Associação Portuguesa 

de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, Estabelecimento Dr. Vítor Fontes, 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, Sede; 

Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental de Viseu, 

Estabelecimento de Santa Comba Dão; Santa Casa da Misericórdia de Vouzela; 

Agrupamento de Escolas Grão Vasco- Viseu; APPDA-Viseu – Associação Portuguesa para 

as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu; Administração Regional de Saúde 

do Norte, IP; Internato Viseense de Santa Teresinha; Associação Portuguesa de Apoio à 

Vitima; APDES – Agência Piaget para o Desenvolvimento; Santa Casa da Misericórdia de 

Lamego; Associação de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente do Agrupamento de 

Concelhos do Vale do Douro – Portas P`rá Vida; Cáritas Diocesana de Viseu; Hospital Terra 

Quente; Raríssimas – Associação Nacional de Deficiências Mentais e Raras; Administração 

Regional de Saúde do Norte, IP; Escola Básica Integrada e Secundária - Jean Piaget; 

Nuclisol Jean Piaget; APDES; - ao nível da intervenção social, com atividades de extensão 

universitária, no âmbito da atividade do Centro de Inovação em Saúde, nas valências de 

Ciências da Nutrição, Atividade Física e Saúde e Psicologia, contando esta última com o 

Gabinete de Psicologia e Intervenção Social que se destina ao acompanhamento e cuidados 

no âmbito psicológico e social, fundamentalmente à população do Concelho de Viseu 

através de apoio técnico diversificado ao indivíduo em diferentes fases da vida, assim como, 

no âmbito do conjunto de atividades desenvolvidas em conjunto com a APDES (ONGD); - 

ao nível da investigação, através da atividade da I&D RECI, que à medida da sua atuação 

incorpora, ao mesmo tempo, problemáticas de incidência social alargando o espectro da sua 

intervenção comunitária, das atividades no âmbito da ADDLAP- Associação de 

Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva e do LIST- Laboratório de Inovação Sócio 

Territorial de Viseu; - ao nível, do apoio à inserção na vida ativa, criando condições para 

permitir a participação dos estudantes na vida ativa em simultâneo com as atividades 

académicas, assim como, apoiando a inserção dos seus diplomados no mundo do trabalho, 

quer através do GAIVA – Gab. de Apoio à Inserção na Vida Ativa do ISEIT/Viseu, no que 
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respeita à recolha e divulgação de informação sobre o emprego dos seus diplomados e seus 

percursos profissionais, quer através da participação deste instituto nas já referidas redes 

locais de parcerias, nomeadamente nas redes coordenadas pela CIM Dão Lafões: a Rede 

de Empresas, Emprego e Empreendedorismo, com os projetos “Criação de Programa de 

Estágios e Experiências de Trabalho, sob a liderança do Instituto Politécnico de Viseu e do 

IEFP” e “Criação de Barómetro Regional de Empreendedorismo”, sob a liderança da AIRV, 

e a Rede de Qualificação e Mercado de Trabalho, com o projeto “Levantamento de 

Necessidades de Formação de Âmbito Regional, na região Viseu Dão Lafões”.  

 
11. Dos procedimentos de autoavaliação e de avaliação externa e seus resultados 
A aplicação do Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) junto à comunidade 

académica e aos parceiros externos é dinamizada pela Direção do ISEIT, conjuntamente 

com os Coordenadores de Curso e o Responsável Local pela Implementação da Qualidade 

(RLIQ). Este processo passa por garantir que, nas suas comunicações, a instituição se 

focaliza ativamente na qualidade. Há uma preocupação permanente em comunicar de forma 

clara e transparente os objetivos, funções, atores e responsabilidades do SIGQ - 

devidamente documentado no MQ - de forma a que todos os agentes (internos e externos) 

compreendam a relevância do seu papel no funcionamento e eficácia do sistema como um 

todo.  

Os Coordenadores de Curso, juntamente com o restante corpo docente, desenvolvem um 

trabalho fundamental, no sentido de motivar os estudantes a participar ativamente no 

preenchimento dos Inquéritos Pedagógicos (que incluem a aferição dos ECTS; avaliação do 

funcionamento das UC; a avaliação do Ensino e Aprendizagem; e os Relatórios de 

Discência, preenchidos pelos delegados de turma), promovendo espaços temporais e físicos 

(salas de informática) para que os estudantes tenham oportunidade de o fazer.  

A Direção e o RLIQ apoiam o corpo docente na elaboração dos Relatórios das UC (RUC) e 

apoiam os Coordenadores de Curso na elaboração do Relatório de Coordenação do CE 

(RCCE) 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 
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informação recolhida através dos instrumentos disponíveis no SIGQ, que permitem o 

acompanhamento e avaliação periódica de cada UC e de cada curso.  

A consolidação do envolvimento de todas as partes interessadas passa também pela 

comunicação a todos os intervenientes, das ações de melhoria realizadas, decorrentes da 

informação recolhida no sistema, do seu impacto nas políticas e nas práticas da instituição.  

A instituição é responsável por garantir a facilidade e simplificação de acesso ao sistema e 

aos seus instrumentos, através das várias plataformas digitais utilizadas pelos agentes (site 

institucional, Porta7, Moodle), usando as credenciais únicas de estudantes e de docentes. 

Os stakeholders externos têm acesso ao sistema através de link único enviado por e-mail.  

A estes mecanismos e procedimentos, o SIGQ possui automatismos de notificação 

diferenciada para os diversos agentes (através do envio de e-mail), relembrando-os dos 

processos em curso e motivando o seu envolvimento ativo.  

O follow-up das medidas de melhoria adotadas é realizado pela Direção do ISEIT/Viseu, 

conjuntamente com o Diretor de Curso e com o RLIQ. É responsabilidade destes agentes, 

em 1º lugar, garantir que as medidas de melhoria adotadas são de facto implementadas, 

seja pela alteração de políticas ou procedimentos, pela mobilização das partes envolvidas 

ou pela disponibilização de recursos necessários para esse efeito. Em 2º lugar, estes 

agentes monitorizam a implementação dessas medidas, garantindo o cumprimento dos 

procedimentos e mecanismos previstos no SIGQ para esse efeito, nomeadamente através 

da realização de reuniões periódicas com as partes envolvidas e avaliação contínua do nível 

de implementação e impacto dessas medidas.  

A monitorização da adesão à participação na aplicação dos instrumentos de garantia da 

qualidade é realizada através dos mecanismos de produção de Relatórios de Adesão 

disponíveis no SIGQ.  

Estes relatórios estão acessíveis à Direção do ISEIT, Coordenadores de Curso e RLIQ, 

permitindo a monitorização contínua das percentagens de adesão. Desta forma, é possível 

desencadear ações, em tempo útil, junto da comunidade académica, para atingir as 

percentagens de adesão definidas como meta.  
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Os resultados obtidos decorrentes da informação proveniente do SIGQ são utilizados de 

forma sistemática na gestão do funcionamento da instituição, bem como na monitorização e 

melhoria do seu desempenho. As alterações ao nível de políticas, as medidas de melhoria 

adotadas, ou as intervenções realizadas resultantes desses resultados são comunicadas a 

todos as partes interessadas.  

Considerando que a implementação do SIGQ é um objetivo estratégico da Instituição, e que 

o MQ, enquanto documento definidor do SIGQ, se orienta de acordo com as diretrizes dos 

suportes jurídicos nacionais e internacionais, os órgãos desta Unidade Orgânica estão 

comprometidos no processo de desenvolvimento e implementação do SIGQ. 

No ano letivo 2017/2018, esta participação desenvolveu-se a vários níveis: 1) Sensibilizando 

todos os elementos da comunidade académica para a importância da sua participação no 

processo; 2) Colaborando na análise crítica dos instrumentos de recolha de dados propostos 

pelo DGQ; 3) 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 (percepção de estudantes e de docentes); e 4) Apoiando os Coordenadores 

de cada CE na elaboração do Relatório de Coordenação do CE (RCCE) 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. 

 

12. Conclusão 

A complexa realidade económico e social que continuamos a viver no nosso País, que se 

tem vindo a desenhar ao longo dos últimos anos, decorrente de um conjunto de factores, 

levou-nos a um processo de reestruturação, iniciado no ano letivo anterior, que, como já foi 

referido, passou pelo reequacionamento de um conjunto de projetos, nomeadamente, pela 

não abertura de alguns dos anos curriculares de licenciaturas e pela descontinuação de 

outros cursos, em que se verificou um reduzido número de alunos, pela consequente 
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adequação dos recursos humanos, pela consolidação dos projetos que se encontram em 

funcionamento e pela reorientação das atividades futuras. Neste sentido, as atividades deste 

ano letivo continuaram na linha da reafirmação dos projetos em desenvolvimento, assim 

como, da criação e lançamento de novos projetos quer académicos, como foi o caso da 

submissão à Agência Nacional de Acreditação (A3ES) de novos Ciclos de Estudos, 

nomeadamente, do mestrado em Psicologia Clínica e o mestrado em Saúde e Intervenção 

Comunitária, tendo este último sido acreditado por um período de 6 anos, quer de 

investigação, em particular os integrados na RECI. Uma investigação de intervenção 

comunitária, em sintonia e em articulação com a formação ministrada nos nossos cursos e 

no Instituto Piaget, em geral, e o mais ajustada possível às necessidades das populações e 

da nossa região.  

No domínio da Internacionalização, a preocupação passou sobretudo pela capitalização da 

dimensão internacional do Universo PIAGET nos Países da CPLP e na Europa.  

O ISEIT/Viseu, em 2017/2018, apesar das adversidades, procurou dinamizar a investigação 

e estabelecer parcerias nacionais e internacionais com o intuito de fortalecer e projetar a 

suas atividades, consolidar os processos pedagógicos e científicos, com significativo 

aumento de qualidade nos resultados práticos, em paralelo com a procura de estabilização 

e maior qualificação do seu corpo docente do ISEIT/Viseu, em conformidade com a 

legislação em vigor assim como os seus próprios Estatutos e os Planos de Estudos 

aprovados, homologados e publicados, quer quanto aos horários e calendário escolar, quer 

quanto à constituição do corpo docente, em número suficiente de doutorados. 

Para a prossecução de todos os seus objetivos o ISEIT/Viseu procura permanentemente 

valorizar o ambiente educativo e a promoção de uma cultura de qualidade adequada às suas 

finalidades.  

 

Viseu, 06 fevereiro de 2019  

  Diretora do ISEIT/Viseu 

                Doutora Teresa Panteleitchouk 


