Exemplo-tipo de planeamento de uma visita
Dia
Dia 0

Dia 1

Hora

Interlocutores da reunião

Conteúdo da reunião

19.00

Comissão de avaliação*

Discussão do relatório de autoavaliação,
questões a aprofundar e divisão de tarefas

20.00

Jantar CAE apenas

Continuação
necessário.

9.00-10.00

CAE
Responsável instituição

10.10-11.30

CAE
Comissão de autoavaliação

11.30-12.50

CAE
Equipa responsável pela
gestão dos ciclos de estudos
em
avaliação
e
do
departamento
que
os
promove
Almoço de trabalho
Empregadores, comunidade,
parceiros, antigos alunos,
etc. e CAE

Estratégia da instituição em relação ao
ensino, em geral, e aos cursos em causa, em
particular.
Análise do relatório de autoavaliação e das
propostas de melhoria da qualidade.
Discussão sobre o processo de autoavaliação
e seus resultados.
Perspetivas sobre as forças e fraquezas,
oportunidades
e
constrangimentos
identificados
no
Relatório
de
AutoAvaliação.
Análise e discussão das propostas de
melhoria.
Registo
das
perspetivas
sobre
a
correspondência entre as competências dos
graduados e as necessidades do mercado de
trabalho; o contributo do ciclo de estudos
para o desenvolvimento e a resolução de
problemas do meio envolvente; a articulação
do ciclo de estudos com os potenciais
empregadores.
Análise dos curricula, dos objetivos e
finalidades dos ciclos de estudos, dos
métodos de avaliação dos estudantes, do
trabalho pedagógico docente e dos projetos
de investigação com relevância para o
ensino.
Registo das perspetivas dos graduados sobre
a sua inserção no mercado de trabalho; a
correspondência entre as competências
adquiridas no ciclo de estudos e as
exigências do mercado de trabalho; as
necessidades do mercado de trabalho na área
científica em que se insere o ciclo de
estudos.
Discussão sobre o contributo para o
funcionamento dos ciclos de estudos; a
articulação com a atividade docente; os
recursos existentes e necessários ao
desenvolvimento do trabalho letivo.
Discussão dos resultados das reuniões
Preparação do dia 2

13.00-14.30

14.30-15.30

CAE, Docentes

15.30-16.30

CAE, Graduados

16.30-17.30

CAE, Pessoal não docente

17.30-19.30

CAE apenas

19.30-21.30

Jantar
CAE apenas

da

discussão

anterior

se

Dia 2

Dia 3

9.00-10.00

Visita às instalações
CAE + representantes IES

Avaliar a adequação das instalações,
incluindo biblioteca, ICT, laboratórios (se
for caso disso)
Registo das perspetivas dos estudantes sobre
a inserção nos ciclos de estudos/IES (1.º
ano), o processo de ensino/ aprendizagem, o
funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu
envolvimento nas estruturas pedagógicas;
discussão dos objetivos da avaliação e
recolha de opiniões sobre os relatórios de
autoavaliação.
Troca de impressões e preparação das
reuniões seguintes

10.00-11.00

Estudantes 1.º ciclo**
CAE

11.00-11.30

CAE apenas

11.30-12.30

Estudantes do 2.º ciclo**
CAE

12.45-14.30

Almoço
CAE

14.30-15.30

Estudantes do 3.º ciclo**

15.30-16.30

Estudantes com funções de
gestão (C.Pedagógico, etc.)

16.30-19.30

Reunião da CAE

19.30-21.30

Jantar
CAE

Preparação do relatório oral.

9.00-10.00

CAE, responsável IES

10.00-11.00

CAE

Discussão das principais conclusões para
verificar se não existem erros de facto
evidentes.
Alteração do relatório oral, se necessário

11.00-12.00

CAE, responsável IES e seus
convidados

Apresentação do relatório oral

12.00

CAE

Terminada a visita e partida

Registo das perspetivas dos estudantes sobre
o processo de ensino/aprendizagem, o
funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu
envolvimento nas estruturas pedagógicas;
discussão dos objetivos da avaliação e
recolha de opiniões sobre os relatórios de
autoavaliação.
Troca de impressões e preparação das
reuniões seguintes
Registo das perspetivas dos estudantes sobre
o processo de ensino/aprendizagem, o
funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu
envolvimento nas estruturas pedagógicas;
discussão dos objetivos da avaliação e
recolha de opiniões sobre os relatórios de
autoavaliação.
Registo das perspetivas dos estudantes sobre
a estratégia da instituição para o ensino,
sobre o processo de ensino/ aprendizagem, o
funcionamento dos ciclos de estudos, e o seu
envolvimento nas estruturas pedagógicas;
discussão dos objetivos da avaliação e
recolha de opiniões sobre os relatórios de
autoavaliação.
Preparação do relatório oral.

* Pode ser realizado no pequeno-almoço do Dia 1.
** A CAE pode dividir-se para falar com alunos de mais do que um ciclo.

