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Deliberações do Conselho
de Administração da A3ES
26 de março 2020
Processos temporários de ensino-aprendizagem
O encerramento das atividades
presenciais nas instituições de ensino
superior decorrente da implementação do estado de emergência, aconselha a que sejam estimulados os
processos de ensino-aprendizagem a
distância, mantendo as atividades
letivas através da interação por via
digital entre estudantes e docentes.
Neste sentido, a A3ES compreende e
estimula a utilização desses processos a distância durante o período de

crise em que nos encontramos,
chamando, no entanto, a atenção das
instituições para que devem sempre
ter em conta, designadamente, o
número 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 133/2019, de 3 de setembro, o
qual estabelece que “A ministração
de ciclos de estudos a distância é
admissível quando adequada aos
respetivos objeto e objetivos” (e.g.
estágios e/ou aulas laboratoriais)

12 de maio 2020
Prorrogação do prazo de validade da acreditação nos
casos de adiamento da avaliação
Após consulta prévia do CRUP, CCISP e
APESP o Conselho de Administração da
Agência decidiu confirmar a deliberação
de 12 de maio, que se transcreve:
As declarações de estado de emergência
e de situação de calamidade em Portugal vieram impor aos Portugueses
medidas muito restritivas de relacionamento, incluindo o confinamento e o
distanciamento social, como forma de
mitigar a propagação da COVID-19.
Estas medidas restritivas tornaram
impraticável muitas das visitas que a
A3ES tinha programado, no âmbito da
avaliação de ciclos de estudos em
funcionamento.
No sentido de não prejudicar as instituições com ciclos de estudos em funcionamento cujos relatórios de autoavaliação já foram entregues e em que a visita
da Comissão de Avaliação Externa ainda
não se efetuou, o Conselho de Adminis-

tração da A3ES decidiu, na sua reunião
de 12 de maio de 2020, prorrogar o
prazo de validade da acreditação destes
ciclos de estudos pelo prazo de um ano,
mantendo, no entanto, a calendarização
da sua acreditação no 3º ciclo de acreditações (2023/2024 a 2027/2028). Assim
que as condições sanitárias o permitirem
serão retomadas as visitas a estes ciclos de
estudos.
Nos processos acima mencionados, em
que a instituição propôs alterações à
estrutura curricular e/ou ao plano de
estudos, a A3ES irá analisar de imediato
essas alterações e informará a instituição
da sua concordância ou não com as
propostas.
O prazo previsto para a submissão dos
ACEF 2020/2021 mantem-se, embora a
manutenção desta decisão esteja dependente da avaliação periódica das condições sanitárias em Portugal.

(.../)

Num número limitado de
casos, algumas agências
fizeram experiências com
visitas virtuais, ou seja,
utilizaram
plataformas
eletrónicas para a realização
de reuniões não presenciais.
No caso da A3ES, houve
uma decisão inicial de adiamento das visitas, com
prolongamento dos prazos
de acreditação, estando
prevista uma experiência
piloto de certificação a
distância de sistemas internos de garantia da qualidade. De resto, todos os
processos de trabalho que
não dependiam de visitas às
instituições foram mantidos
sem alteração, tendo o
pessoal da Agência e o
próprio Conselho de Administração passado ao regime
de teletrabalho.
Esta newsletter destina-se,
essencialmente, a dar conta
do processo de adaptação
da A3ES ao período de excecionalidade que estamos a
viver, mas também a reunir
notícias da forma como
outras agências de avaliação
e acreditação em diversos
países europeus procuraram
responder aos desafios
resultantes da pandemia
COVID-19.

O Conselho de Administração decidiu,
ainda, determinar o adiamento do prazo
de entrega dos processos ACEF
2020/2021 e PERA 2020/2021 para o
período de 2 de janeiro a 28 de fevereiro de
2021.
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O Conselho de Administração da A3ES manifesta publicamente o seu agradecimento à ENQA pela gentileza da disponibilização do material informativo revelado neste número da Newsletter A3ES.

Comunicação da ENQA
European Association for Quality
Assurance in Higher Education
6 de maio 2020
Garantia Externa da Qualidade em tempos de
COVID-19
Anna Gover, Senior Project Manager at ENQA
À medida que a pandemia COVID-19
se espalhou por toda a Europa no
início de 2020 houve um impacto
imediato sobre o setor do ensino
superior. As universidades fecharam
as suas instalações, mandaram para
casa pessoal e estudantes, e lutaram
para transferir as atividades de
aprendizagem, ensino e avaliação
para o modelo a distância. Também
muitas das operações normais das
agências de garantia da qualidade
foram suspensas. Na maioria dos
casos, a resposta imediata foi o
adiamento ou suspensão dos
processos de avaliação e o alargamento dos períodos de acreditação,
se necessário. Há uns poucos exemplos de agências a fazer avaliações
online, mas nestes primeiros meses
a lidar com a pandemia, esta parece
ter sido mais a exceção do que a
norma.
Em resposta a isto, uma das primeiras ações da European Association
for Quality Assurance in Higher
Education (ENQA) e do European
Quality Assurance Register for
Higher Education (EQAR) foi tranquilizar as agências de que a sua
conformidade com os Standards and
Guidelines for Quality Assurance in
the European Higher Education Area

(ESG) não ficaria em risco, ainda que
as atividades usuais fossem temporariamente suspensas. Além disso,
reconhece-se que fazer processos
de avaliação e visitas totalmente
online e/ou alargando a validade das
acreditações são totalmente permitidos pelos ESG, que recomendam,
mas não exigem, explicitamente,
uma visita como parte do processo
de avaliação, e também não estipulam a frequência dos processos de
avaliação.
Embora o quadro legal europeu
possa não constituir um problema,
as disposições legais, a nível nacional ou de organismos reguladores
profissionais, colocaram desafios
para algumas agências. Ação urgente, incluindo legislação de emergência, foi necessária para resolver
questões tais como o prolongamento
de períodos de acreditação, permitindo formas alternativas de avaliação, e reconhecendo graus que
foram lecionados online em vez de
presencialmente como planeado.
A suspensão dos processos de
avaliação originou uma enorme
carga de trabalho a rearranjar os
calendários de avaliação, a explorar
opções alternativas e a comunicar

com as instituições, particularmente
quando o pessoal também está a
adaptar-se a trabalhar a partir de
casa, combinando trabalho com
outras responsabilidades domésticas
e tratando de uma miríade de assuntos que surgiram nesta situação sem
precedentes. Além disso, muitas
agências dedicaram uma atenção
importante a apoiar as instituições de
ensino superior e a lidar com os
desafios mais imediatos, emitindo
orientações e empenhando-se na
sua discussão com os parceiros-chave do sector.
Na ENQA, também estamos conscientes do papel importante que
teremos que desempenhar para
facilitar a partilha de práticas entre
as nossas agências associadas.
Numa altura em que o sector está a
lidar com assuntos que ainda há
pouco tempo não podiam ser previstos e ainda menos planeados, é
crucial que aprendamos uns com os
outros. Entre outras ações, a ENQA
está a promover uma campanha nas
redes sociais para encorajar as agências a partilhar as suas políticas,
práticas e recursos com a identificação #QAfromHome.
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das de urgência, mas à medida que
saímos do pânico inicial, impõem-se-nos a reflexão e os ajustamentos
necessários. Embora o levantamento
gradual das restrições aconteça em
muitos países, permanece a incerteza
e já há quem afirme que a garantia da
qualidade, e mesmo o ensino superior, nunca voltarão a ser os mesmos.
Olhando em frente, muitas agências
vão precisar de recorrer a processos
de avaliação online para poderem
reiniciar as suas atividades de avaliação, caso as medidas de distanciamento social vierem a prolongar-se no
tempo. Isto pode ser particularmente
premente para as agências que são
financiadas com as taxas de avaliação
e para as agências que recorrem
significativamente a viagens internacionais, devido a operações transfronteiriças ou ao uso de peritos interna-

cionais. Mudar para atividades online
requer um repensar significativo da
metodologia. Mudar simplesmente
todas as reuniões planeadas para
videoconferência não será, nem
eficiente, nem eficaz.
Qualquer que seja o formato do
processo de avaliação, é provável que
as agências tenham de prestar
atenção significativa no apoio às
instituições para que seja assegurada
a qualidade do ensino online. As
instituições que têm um foco estratégico no ensino a distância e no e-learning gastaram muitos anos e recursos
significativos a produzir cursos online
para oferecem ensino de alta qualidade, bem como apoio eficaz aos
alunos. Neste caso, as universidades
europeias, designadamente, tiveram
de fazer esta mudança numa questão

de semanas. Uma vez a poeira assente, as instituições terão de refletir
sobre o que funciona e o que não
funciona, ainda que na previsão dos
peritos o e-learning possa vir a ter um
papel mais relevante no ensino superior, mesmo depois de as instituições
terem sido capazes de reabrir e
retomar o ensino presencial.
A garantia da qualidade pode não
estar na vanguarda das mentes de
todos durante esta pandemia, mas
não pode ser mantida em espera
indefinidamente. As agências devem
continuar o seu importante papel de
acompanhamento e apoio às instituições para que estas assegurem que a
sua provisão de ensino se adequa à
sua finalidade e vai ao encontro e
satisfaz as necessidades dos seus
estudantes.

Como reagiram outras agências
de avaliação europeias
AEQES – Agence pour
l’Evaluation de la Qualité de
l’Enseignement Supérieur
(Bélgica, de língua Francesa)
Desde meados de março que a AEQES adiou todas as visitas
planeadas até final do presente ano académico. Isto corresponde a 7 avaliações de ciclos de estudos e 4 avaliações
institucionais-piloto, o que representa 13% do número de
visitas esperadas para um ano. Estas visitas foram reprogramadas para o final de 2020 devido a incertezas quanto ao
período de confinamento na Bélgica. Estas decisões tiveram um
impacto significativo sobre o planeamento global das atividades
de garantia da qualidade. Assim, decidimos alargar a fase-piloto
das avaliações institucionais por mais um ano de modo a

distribuir as atividades por esse período alargado. Tudo isto
também leva em consideração a carga extra de trabalho que a
crise do COVID-19 acarretou para as instituições de ensino
superior.
Dado que a fase-piloto das avaliações institucionais tinha
sido acordada com o Governo e foi incluída como um
aditamento ao enquadramento legal, tivemos de assegurar que o Governo concordava com esta alteração, bem
como gastar um tempo considerável a explicar o novo
planeamento a cada instituição, individualmente.
Todos temos agora consciência que é muito provável que
seja necessário planear tudo de novo no outono, caso a
situação não esteja ainda normalizada. Felizmente o nosso
Sistema de Ensino Superior não se baseia na acreditação,
pelo que não teremos problemas de acreditações que
percam validade ou problemas de reconhecimento.
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Estamos, também, a pensar como fazer visitas virtuais:
São possíveis? Desejáveis? Negociáveis? Para além de
convencer peritos ou instituições relutantes, também
temos de considerar questões espinhosas como a forma
de garantir a confidencialidade das conversações virtuais
e como organizar uma consulta apropriada de documentação adicional.

AQU Catalunya – Agència
per a la Qualitat del Sistema
Universitari de Catalunya
Estratégia para ação da AQU Catalunha
nas circunstâncias
excecionais que resultam dos efeitos do
SARS-COV-2 coronavírus
O Decreto Real 463/2020, de 14 de março, que declarou o
estado de emergência devido ao COVID-19, determina a
suspensão dos prazos administrativos para procedimentos
das entidades do setor público em Espanha.
É importante ressalvar as condições e a segurança, no momento atual e nos próximos meses em que se farão as avaliações
presenciais, de todos os que participam nos processos de
avaliação. Portanto, a AQU Catalunha está a planear e realizar
visitas por videoconferência em todas as faculdades, escolas
e ciclos de estudos que submeteram os relatórios de autoavaliação de acordo com o calendário planeado, sempre que
tal seja possível e tendo em conta a opinião das universidades envolvidas.
A AQU Catalunha ativou o seu Plano de Contingência de
acordo com o qual, a partir de 16 de março de 2020,
todas as atividades da Agência se processam online.
AQU Catalunha preparou diversos documentos orientadores para o sistema de ensino superior:




Considerações da AQU Catalunha sobre o estado de emergência e o ato de ensinar no ensino superior (12 maio 2020);
Protocolo para ação nas acreditações de programas de grau
reconhecidos (12 maio 2020);

Protocolo para ação dentro da estrutura de VSMA (verificação, acompanhamento, modificação, acreditação) devido aos
efeitos do SARS-COV-2 coronavírus (12 maio 2020);
 Ações na estrutura de VSMA pela AQU Catalunha devido aos


efeitos do SARS-COV-2 coronavírus (13 março 2020)

Acreditação de ciclos de estudos
e certificação de IQAS
Todas as visitas serão feitas por videoconferência no
período de março a dezembro de 2020. É importante
referir que a AQU Catalunha assegura a mesma qualidade
dos procedimentos de avaliação e os resultados não serão
afetados pelo formato online. As sessões de formação são
importantes para explicar o novo formato da visita. A AQU
Catalunha já treinou 44 peritos.
A AQU Catalunha já completou 5 visitas de ciclos de
estudos que corresponderam à avaliação de 9 ciclos de
estudos.

Perceções sobre as visitas virtuais
As Universidades que participaram neste novo modelo
estavam um pouco céticas com o novo formato e estavam
preocupadas quanto ao possível impacto dos procedimentos sobre o resultado das acreditações dos ciclos de
estudos. Esta perceção mudou depois de terem passado
pela experiência.

HAC – Hungarian
Accreditation Committee
Funcionamento da Comissão Húngara de
Acreditação durante o confinamento do
COVID-19
A pandemia chegou à Hungria em 4 de março de
2020, quando foram anunciados os primeiros casos
no País.
Desde então, a HAC implementou reuniões online
do Conselho Executivo, das comissões de peritos e
das visitas via Microsoft Teams. Todos os participantes receberam informação sobre proteção de
dados que tiveram que aceitar e devolver online.
Há muitos anos que a HAC realiza as reuniões do
Conselho Executivo usando a sua base de dados
TIR (sistema de informação da HAC), na qual são
carregados todos os documentos e uma plataforma
segura permite as votações. Os participantes nas
05 | A3ES
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reuniões tiveram acesso ao TIR depois de submeter
os seus códigos IP ao gestor do sistema que lhes
concede acesso pessoal aos documentos relacionados com a reunião e à plataforma de votação TIR
acessível a partir de casa ou do gabinete dos membros.

NCPA – National Centre for
Public Accreditation
(Rússia)

Antes das reuniões todos os participantes nas
reuniões online receberam um manual com
instruções técnicas muito detalhadas, não só
sobre o uso da ferramenta online mas, também,
sobre a forma de aceder aos documentos, como
votar, como é que as pessoas com conflitos de
interesse em relação ao caso em discussão
podiam ser excluídas do acesso e da votação
durante as discussões desse caso, e outra informação semelhante. Para as visitas, o gestor de
procedimento preparava as minutas da reunião
com base num modelo que incluía informação
técnica relacionada com o procedimento online e
os procedimentos de votação, incluindo uma
renúncia legal quanto ao registo áudio das
reuniões.

Quais foram as ações imediatas da agência?

O Presidente da HAC publicou, em 31 de março
de 2020, uma “Declaração sobre os procedimentos durante a pandemia COVID-19”, em húngaro
e em inglês, dirigida a todas as instituições de
ensino superior e ao público em geral. Para as
futuras visitas a instituições e escolas doutorais –
as duas avaliações ex-post mais importantes
realizadas cada cinco anos – foi perguntado
sobre a sua disponibilidade para “visitas” com os
vários grupos a entrevistar. Os alunos das escolas de doutoramento não foram entrevistados
online; pelo contrário, receberam um questionário com perguntas sobre todos os aspetos importantes relacionados com a conformidade da
escola doutoral com os ESG. Além disso, todas as
opções tradicionais de contacto (e.g. telefone,
e-mail) estão disponíveis para troca de informações e consultas entre os gestores de procedimento e as instituições, as escolas doutorais, os
membros do Conselho Executivo, os presidentes e
os membros das comissões de avaliação.

O NCPA discutiu a situação atual com os funcionários e os
fundadores da agência, teve em conta a declaração da
ENQA sobre o impacto da pandemia COVID-19 nas agências de garantia da qualidade e iniciou as suas atividades
a distância.
O NCPA desenvolveu materiais metodológicos (instruções
para as instituições de ensino superior, peritos e coordenadores do NPCA) e iniciou a acreditação online.

Estão a promover visitas online?
O NCPA faz acreditações online usando a plataforma
ZOOM que permite incluir até 100 participantes e cumpre
os requisitos técnicos para assegurar a qualidade das
decisões.

Existem problemas de regulação?
O Ministério do Ensino Superior e da Ciência da Federação Russa emitiu uma série de instruções e recomendou
que as instituições de ensino superior cancelem as aulas
presenciais passando ao ensino a distância. Deste
modo o NPCA está a trabalhar de acordo com a legislação vigente.

O que fazem para apoiar diretamente as
instituições?
Em primeiro lugar, o NCPA estudou as melhores práticas
(EUA, Europa e região Ásia-Pacífico) e colocou a análise
temática no website. Estes materiais estão acessíveis às
instituições de ensino superior e abordam diversos tópicos
como, por exemplo, a prática internacional de mudar para
e-learning durante o COVID-19.
Em segundo lugar, o NCPA oferece aconselhamento remoto
às instituições de ensino superior, quando solicitado.
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NVAO – Accreditation
Organisation of the
Netherlands and Flanders
(Holanda e Flandres)

Nunca desperdice uma crise

O que NVAO Flanders aprendeu com a

Hoje estamos, portanto, a atualizar as nossas estruturas
de avaliação. Queremos estruturas que estejam focadas
mais no objetivo principal de uma visita, isto é, organizando um diálogo entre a Comissão externa de peritos e
o curso/instituição, em vez de estar focadas principalmente na forma.

crise da pandemia
Em resposta ao confinamento na Bélgica, o departamento
flamengo do NVAO suspendeu os seus procedimentos de
acreditação por período indeterminado.

Primeira experiência Flamenga com avaliações online
Não tínhamos tido anteriormente qualquer experiência de
visitas online, exceto algumas experiências online em
procedimentos de avaliação no estrangeiro. Excecionalmente, o diálogo entre as comissões de avaliação e os
cursos (instituição) foi realizado online durante o período
de confinamento. A partir destes procedimentos-piloto
aprendemos as seguintes lições:










O diálogo decorreu de forma fácil para todos.
As conversas online exigem uma preparação mais minuciosa
quanto ao seu conteúdo e devem ser mais específicas/precisas do que as visitas regulares.
As pessoas com quem a Comissão falou usaram a função
chat para complementar perguntas e respostas.
Os participantes avaliaram o diálogo online como sendo
igualmente eficiente, em termos de conteúdo, ao de uma
visita regular e muito mais eficiente em termos do uso global
do tempo e das viagens.
A opção de gravação (som e/ou imagem) é uma vantagem
adicional para a apresentação de relatórios. No entanto, tendo
em vi a GDPR (General Data Protection Regulation), isto exige
autorização prévia explícita e uma informação clara soo será
apagada.

Esta crise pandémica deu-nos tempo para refletir,
conjuntamente com outras agências de garantia da
qualidade, a forma de como poderemos planear os
nossos procedimentos futuros, respondendo aos desafios que estamos a enfrentar.

Se uma comissão de avaliação pode apoiar-se nas
conclusões de uma visita realizada no contexto de outro
procedimento de avaliação ou se são de opinião de que
uma visita presencial não oferece valor adicional,
podem decidir não fazer uma (nova) visita. Em vez
disso, a comissão pode organizar um diálogo com o
curso (instituição) usando uma (série de) conversação
(ões) online. Também é possível uma combinação de
visita com conversações online, por exemplo para falar
com alguns parceiros para os quais é difícil a presença
física.

Avaliações híbridas: online e presencial
Embora as restrições estejam a ser progressivamente
aliviadas na Bélgica e tenhamos reiniciado os nossos
processos de avaliação na Flandres a 8 de junho de
2020, é provável que o ensino superior não volte a ser
o mesmo. À medida que saímos da crise é necessária
alguma reflexão. Portanto, vamos deliberadamente
continuar a planear a nossa forma de trabalhar. Antes
do confinamento já estávamos a desenvolver um novo
programa de formação para os membros das comissões
dividido em duas partes: uma parte online focada nos
conteúdos e uma parte focada em interpretação de
papéis na vida real e aquisição de competências. Em
resposta à crise, mudámos rapidamente e desenvolvemos uma plataforma completa de formação online.
Para além disso, encaramos agora os diálogos online
como uma ferramenta adicional dos procedimentos de
avaliação. E, embora as visitas presenciais continuem a
ser um requisito para a maioria dos procedimentos,
temos outros procedimentos que podem ser organizados online. Entre estes dois extremos vemos sobretudo
07 | A3ES

NEWSLETTER A3ES

possibilidades de avaliações híbridas: uma combinação
de online e presencial. Deste modo, assumimos, antes
de tudo o resto, que partes do procedimento podem ser
online quando isso tiver um valor acrescentado (e.g.
primeira reunião introdutória da Comissão de peritos e
diálogos com os alunos e representantes da profissão).
Isto permite que a visita presencial tenha um foco mais
claro. E, em segundo lugar, reconhecemos que nas
visitas presenciais, alguns participantes possam estar
online.

QAA – The Quality
Assurance Agency for
Higher Education
(Reino Unido)
Agência de Garantia da Qualidade para o
Ensino Superior, Reino Unido
A QAA utiliza diversas abordagens de avaliação da
qualidade, incluindo metodologias diferentes, no País
de Gales, Inglaterra, Irlanda do Norte e Escócia, uma
vez que o Ensino Superior é delegado em diferentes
administrações dentro do Reino Unido. A partir dos
meados de março, a QAA completou a atividade de
avaliação da qualidade por métodos documentais,
sempre que possível, mas adiou todas as visitas com
presença física até ao final do ano académico. As visitas
com presença de pessoas foram reagendadas. Em
Inglaterra foi possível efetuar algumas visitas de avaliação da qualidade por meios virtuais, em estreita colaboração entre as instituições de ensino, o regulador e a
QAA. Dada a probabilidade de algum grau de distanciamento social ser ainda requerido, estamos a desenvolver as nossas metodologias para visitas de avaliação da
qualidade de modo que possam ser efetuados, no todo
ou em parte, por métodos virtuais. Por este motivo
estamos ativamente a considerar que certos aspetos
das visitas de avaliação possam ser feitos presencialmente desde que sejam levantadas algumas restrições.
Os reguladores (e entidades equivalentes) no Reino
Unido reconheceram que as instituições se devem
focar no planeamento do novo ano académico e em
proporcionar uma experiência de alta qualidade aos
alunos. Porém, estão igualmente empenhados na
retoma das avaliações no outono.

A QAA forneceu orientações ao setor do ensino superior
numa larga gama de assuntos imediatos. Essas orientações estão disponíveis no site da QAA. Além disso, a QAA
criou um fórum de discussão para as instituições de
ensino e as agências com interesses e proporciona uma
série de webinars e eventos online para discussão de
metodologias.

QQI – Quality and
Qualifications Ireland
(Irlanda)
QQI CINNTE Visita-Piloto de Avaliação
Institucional Virtual

Background
O ciclo de avaliações institucionais QQI’s CINNTE teve um
impacto significativo com as restrições de saúde pública
do COVID-19 com um adiamento inicial das avaliações
calendarizadas para a Primavera de 2020.

Planeamento e Preparação






Houve planeamento detalhado e um comprometimento
entre o QQI, a instituição de ensino superior e a comissão
externa de avaliação antes de ser iniciada a visita virtual. O
calendário foi adaptado para um ambiente virtual dividindo-o em blocos por tema, distribuídos por um número
mais longo de dias.
Foram desenvolvidas orientações detalhadas para todos os
participantes nas reuniões sobre o MS Teams (a plataforma acordada) bem como uma etiqueta para as reuniões.
Um briefing dirigido por estudantes e para os estudantes
participantes foi organizado e realizado virtualmente com o
National Student Engagement Programme.

A Visita Virtual de Avaliação


Foi criado diariamente um espaço privado de reuniões
para a comissão de avaliação. Os membros da comissão
de avaliação podem juntar-se ao espaço em qualquer
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altura do dia. A comissão de avaliação também criou o seu
grupo WhatsApp para permitir comunicação privada
(sobre temas sensíveis).




Todas as ligações para as reuniões online foram criadas pelo
QQI e adicionadas ao calendário principal da visita e depois
partilhadas entre a comissão de avaliação e o coordenador
institucional. O coordenador institucional era responsável por
partilhar as ligações da reunião com os representantes da
instituição de ensino superior e os parceiros externos, evitando quaisquer problemas de GDPR e permitindo à instituição
monitorizar e coordenar as respostas.
Uma pessoa de apoio do QQI foi alocada a cada sessão de
reunião para admitir assistentes e apoiar a monitorização. O
apoiante do QQI não participou nas reuniões e manteve a
câmara e o microfone desligados durante a reunião.

Lições aprendidas






O planeamento e o trabalho desta avaliação virtual correram muito bem. O processo virtual exige planeamento
detalhado e preparação de todos os participantes – mas
não necessariamente mais do que para visitas presenciais.
É essencial comunicar regularmente com a comissão e a
instituição de ensino superior para decidir se são necessárias
modificações do processo. Até hoje o feedback em sido
amplamente positivo com apenas alguns problemas técnicos
menores. A comunicação entre os membros da Comissão
tem sido muito boa e há uma boa dinâmica de grupo.
As instituições de ensino superior, que ainda não foram
avaliadas, referiram alguns desafios no processo de autoavaliação devido às presentes restrições. Há também preocupação das instituições de ensino superior quanto à autenticidade do processo virtual, contudo a experiência-piloto tem sido
até hoje tranquilizante neste aspeto.

Próximos passos




O processo-piloto de avaliação institucional ainda está em
curso. Revelou-se muito útil para testar a metodologia
virtual e aconselhar um quadro de procedimentos e protocolos para aplicação futura. Há duas avaliações institucionais virtuais previstas para 2020.
No seguimento deste processo-piloto, o QQI irá avaliar o
procedimento e as orientações com vista ao desenvolvimento de um quadro alargado de procedimentos para

efetuar avaliações virtuais. Se, como esperado, as restrições da saúde pública se mantiverem durante algum
tempo, o processo de formação das comissões de avaliação e o planeamento das visitas serão também adaptados,
pois não seria nem viável, nem desejável, suspender
indefinidamente o atual ciclo de avaliações.

QBIHE - Quality Board for
Icelandic Higher Education
(Islândia)
Quais foram as ações imediatas da agência?
O Conselho escreveu a todos os reitores uma mensagem consistente sobre os efeitos da pandemia nas universidades e do seu
compromisso de trabalhar com todo o sector para encontrar
soluções atenuantes (https://qef.is/news-events/sample-news-article-4/). Todas as avaliações previstas para a segunda metade do
mês de março foram adiadas. As reuniões do Conselho e as
reuniões com parceiros continuaram online. Em meados de abril, o
Secretariado do Conselho fez entrevistas telefónicas com os Gestores de Qualidade de todas as universidades para recolher informação sobre as respostas de cada universidade à pandemia, com
ênfase especial sobre ensino e avaliação.

Estão a promover visitas online?
Não há no momento presente planos para efetuar visitas
online. Contudo, isto poderá alterar-se se as restrições às
viagens continuarem pelos meses do outono de 2020.

Existem problemas de regulação?
Não. O sistema de ensino superior Islandês não se baseia na
acreditação temporária, e não existem especificações no
quadro legal para que numa avaliação seja obrigatória uma
visita física. Quaisquer programas para visitas online teriam
de ser decididos com as universidades e em consulta com a
União Nacional dos Estudantes Islandeses e o Ministério.

O que fazem para apoiar diretamente
as instituições?
Cada membro do Conselho reúne anualmente com a sua
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dades para fazer um balanço e discutir desenvolvimentos
recentes, incluindo os relacionados com a agenda da melhoria da qualidade. Todas as reuniões deste ano tiveram lugar
em junho e online. Para além da agenda regular, a discussão
também incluiu a resposta da universidade à crise sanitária,
lições-chave, planeamento do próximo ano académico e
outras mudanças do desenvolvimento estratégico de longo
prazo. Estas reuniões incluíram discussões abertas das
forças e fraquezas, bem como feedback do representante do
Conselho sobre a agenda de melhoria da qualidade da
universidade. A informação reunida nestas reuniões será
discutida numa reunião posterior do Conselho e apoio adicional poderá ser dado com base nos assuntos identificados.
O Quality Council (QC), um organismo de aconselhamento do
Conselho de Qualidade formado pelos Gestores de Qualidade
de todas as universidades e por dois representantes da União
Nacional dos Estudantes Islandeses, poderá dar apoio adicional às universidades. Um membro do secretariado assiste às
reuniões do QC como observador. O QC serve de fórum para
partilha de recursos entre as universidades, e o secretariado
tem usado esse fórum para identificar assuntos comuns
entre o setor universitário e para comunicar desenvolvimentos internacionais e europeus na garantia da qualidade.

ÜKA – Swedish Higher
Education Authority
(Suécia)
Em meados de março, à medida que as instituições de ensino
superior suecas encerraram as suas instalações e mudaram
para ensino e aprendizagem a distância, UKÄ mudou todas as
reuniões de comissões e visitas para atividades externas de
garantia da qualidade online. Outras ações de caráter imediato
consistiram na formação de todo o pessoal da UKÄ na utilização
de diversas plataformas digitais, e em discussões sobre a forma
de como organizar reuniões online. Assim, muito poucas
atividades externas de garantia da qualidade da UKÄ foram
adiadas. Por exemplo, foram efetuadas visitas online para nove
avaliações institucionais. No momento atual, estamos a recolher
feedback das instituições de ensino superior e dos peritos sobre
a sua participação nas atividades online da UKÄ.
O apoio inicial direto das instituições, incluindo organizações de
estudantes e estudantes individuais, incluíram, por exemplo,
informação atualizada no website da UKÄ. A Agência foi
confrontada com um aumento de perguntas sobre assuntos

legais em relação a alterações de programas e currículos dos
cursos e também a possibilidade de realização de ensino a
distância e exames online.
Em 2019, a tarefa de monitorizar áreas de interesse da UKÄ
de forma mais sistemática do que anteriormente foi cometida
a um grupo de pessoal sénior. Durante a primavera de 2020,
este grupo reuniu-se com periodicidade semanal e produziu
relatórios para a direção da Agência sobre desenvolvimentos
e desafios no sector do ensino superior devidos ao Covid-19.
Além disso, os recentes acontecimentos criaram muitas oportunidades para aprendizagem entre pares e a UKÄ participou em
discussões informais com colegas de outros países e agências,
partilhando experiências práticas de reuniões e visitas online.

Cuidados a ter numa
avaliação virtual
A ENQA organizou um webinar sobre a organização de
avaliações virtuais no qual recorreu às experiências de
algumas agências europeias (EVALAG, Alemanha e AQU,
Catalunha) para coligir um conjunto de recomendações
que serão úteis para as Agências que decidam avançar
para as avaliações virtuais.
Entre as recomendações mais importantes salientamos as
seguintes:
Questões organizacionais das visitas virtuais:






Devem ser preparadas instruções claras e detalhadas sobre
as visitas online, quer para as instituições, quer para os peritos
avaliadores.
É necessário treinar cuidadosamente os peritos.
As instituições de ensino superior podem necessitar de apoio
adicional.

Questões organizacionais das sessões:






A duração das sessões deve ser limitada (não ultrapassar os
60 minutos), com intervalos entre sessões (15 a 30 minutos)
e não devem ocupar mais de meio-dia, ou seja, o número
total de dias será maior do que numa visita presencial.
O número de elementos em cada reunião deve ser limitado
(em princípio até 10 participantes, mas nunca mais de
15-20).
Pode ser necessário aumentar as sessões de discussão
entre os peritos avaliadores (sessões de 15 a 30 minutos).
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• Evitar sessões de apresentação, substituídas por frases
curtas para quebrar o gelo inicial ou:
• Os participantes fazem uma breve apresentação
(nome e função).



de uma sala de espera.

As regras de discussão devem ser muito claras:


Assegurar a confidencialidade e as questões de segurança.



Usar a sala de espera e convidar ativamente os participantes.

Critérios de avaliação

• É útil ter um moderador (em regra um dos peritos
avaliadores).



• Os participantes devem ter os microfones desligados
quando não estão a falar.



Os avaliadores podem solicitar que a instituição forneça
informação adicional, via e-mail ou usando a plataforma da
agência, quando exista.



Questões técnicas:



Escolha de uma plataforma robusta e fácil de usar e dispondo

Tanto a instituição como os peritos devem ter confiança
nestes procedimentos.
As discussões devem ser preparadas cuidadosamente (o
que vai ser discutido e o que pode ser esclarecido por
informação escrita da instituição.
Utilização de ferramentas adicionais (e.g. a instituição
pode enviar vídeos e/ou fotos de laboratórios, anfiteatros,
bibliotecas, etc.).
Se ficaram questões em aberto depois de uma sessão
virtual poderá ser organizada uma sessão adicional.

zagem implica necessariamente a observância de determinados períodos e
tempos letivos, próprios desse mesmo
processo, sob pena de poder ser posta
em causa a atribuição das qualificações
académicas que lhe estão associadas.

O problema da
redução dos
tempos letivos
A capacidade das instituições de ensino
superior para organizar e ministrar ciclos
de estudos conducentes à atribuição de
graus académicos pressupõe a observância de um determinado conjunto de
condições e requisitos legais essenciais
que não podem ser escamoteados, sob
pena de poderem vir a estar em causa,
por um lado, a validade dos graus
académicos atribuídos e, por outro, a
própria idoneidade da instituição para
continuar a conferir os mesmos graus.
De acordo com o quadro legal aplicável,
os ciclos de estudos conducentes à
atribuição de graus académicos, têm
uma “duração normal estabelecida em
número de anos, semestres e ou trimestres letivos em que o ciclo de estudos
deve ser realizado pelo estudante,
quando a tempo inteiro e em regime
presencial” – alínea c) do artigo 3.º do

Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de
março, na sua redação atual.
Sobretudo após as mudanças introduzidas no sistema de ensino superior no
seguimento da publicação da Declaração de Bolonha, o fator tempo surge
reforçado como medida do esforço
requerido aos estudantes, não só para
a conclusão de cada unidade curricular, como também para a conclusão de
um ciclo de estudos conducente a um
grau académico. Isto mesmo tem
tradução no próprio sistema de atribuição de créditos, designadamente,
para efeitos de prosseguimento de
estudos, pelos sistemas de ensino
superior europeus – ECTS.
A exemplo do que sucede em qualquer
outro nível educativo, também no ensino
superior o processo de ensino-aprendi-

Em conclusão: a não ser que venha a
verificar-se uma mudança significativa
dos princípios organizativos do sistema
ensino superior, mudança essa que teria
de resultar duma revisão profunda do
seu atual enquadramento legal, considera-se que não existe atualmente base
legal para uma redução substancial dos
períodos e tempos letivos normalmente
seguidos para a organização de ciclos de
estudos conducentes à atribuição de
graus académicos.
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