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Regulamento Interno de Funcionamento do 

Gabinete de Apoio à Qualidade da  

Escola Superior de Teatro e Cinema 

 

I 
 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1º 

(Objeto e âmbito de aplicação) 

 O presente regulamento tem por objeto estabelecer as normas de 

funcionamento do Gabinete de Gestão e Qualidade, adiante designado como GGQ, 

atendendo ao disposto na lei, ao Regulamento da Qualidade do Instituto Politécnico de 

Lisboa, aprovado pelo Presidente do IPL, pelo despacho nº 148/11 de 25 de 

Novembro. 

II 

Modelo Organizacional 

Artigo 2º 

(Definição do GGQ) 

 O GGQ pretende assegurar a implementação do sistema interno de garantia de 

qualidade do IPL (SIGQ-IPL), e faz parte do Departamento de Gestão do IPL, que é o 

responsável pela criação, suporte logístico, funcionamento e aperfeiçoamento 

contínuo do sistema de auto-avaliação e da conformidade com requisitos da avaliação 

externa. O GGQ, com independência funcional dentro do seu campo de atuação, mas 

no respeito das competências legais dos órgãos formais da ESTC, é instalado por 

deliberação do Presidente da ESTC e a garantia da implementação das suas atividades 

decorre das competências deste. O principal objetivo que preside à constituição do 

GGQ é a implementação dos mecanismos de avaliação estabelecidos pelo (SIGQ-IPL) e 

por mecanismos externos de avaliação e acreditação. 

  



 

4 
 

Artigo 3º 

(Composição) 

 

1-Composição do Gabinete de Gestão e Qualidade: 

 - Presidente da ESTC e Vice-Presidentes 

 - Presidente do Conselho Técnico-Científico e Vice-Presidente 

 - Presidente do Conselho Pedagógico e Vice-Presidente 

 - 2 representantes do pessoal não docente 

 - Presidente da Associação de Estudantes 

 

2-Fazem parte do conselho de Gestão da Qualidade do IPL, o Presidente da ESTC e um 

dos Vice-Presidentes, podendo o Presidente fazer-se acompanhar de consultores do 

GGQ.  

 

Artigo 4º 

(Missão) 

 

 O GGQ tem por missão coordenar, acompanhar e apoiar a implementação e 

monitorização dos mecanismos e ferramentas que asseguram o funcionamento do 

sistema de avaliação da qualidade do ensino e dos serviços da escola. Tem por 

objectivos gerais: 

  - promover a excelência do ensino prestado na U.O.; 

  - fomentar a qualificação dos recursos humanos; 

  - garantir a especificidade do ensino artístico; 

  - promover a internacionalização; 

  - melhorar a qualidade dos serviços prestados; 

  - incrementar o sucesso escolar dos seus alunos; 

  - fazer o follow-up dos alumni; 
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Artigo 5º 

(Responsabilidades) 

 O GGQ é responsável por concretizar os mecanismos de avaliação da ESTC, 

nomeadamente, no que diz respeito à implementação, participação e divulgação dos 

procedimentos de autoavaliação; à preparação dos processos de avaliação 

externa/auditoria; à definição dos momentos de avaliação e sua periodicidade. O 

âmbito destas responsabilidades deve assegurar a monitorização da qualidade ao nível 

da oferta formativa, do apoio prestado aos estudantes, dos sistemas de informação 

interna e pública, da investigação e desenvolvimento, das relações com o exterior e 

internacionais, e da prevenção e solução de casos não expectáveis.  

 É ainda responsável pelo Livro de Reclamações relativo aos serviços prestados 

pela ESTC e pelo tratamento das mesmas. 

Artigo 6º 

(Competências e Intervenção) 

 A par da resposta aos requisitos definidos pelo Departamento de Gestão da 

Qualidade do IPL, nomeadamente pelo GGQ-IPL, compete ao GGQ, no âmbito da sua 

missão e responsabilidades: 

 monitorização da política e objetivos de qualidade; 

 monitorização da qualidade da oferta formativa; 

 monitorização da qualidade da aprendizagem e apoio aos discentes; 

 monitorização dos recursos humanos e materiais; 

monitorização da informação pública, garantindo, nomeadamente, a 
disponibilidade atualizada, no sítio internet da Escola, de todas as informações 
regulamentares e consideradas úteis para os seus diferentes públicos. 

 monitorização da investigação e desenvolvimento; 

 monitorização das relações com o exterior; 

monitorização das relações internacionais, garantindo, nomeadamente,  que a 
representação externa da ESTC em cursos, colóquios, congressos, encontros e 
visitas a instituições se traduz em relatórios de atividade publicitados pelos 
meios adequados. 

definição de um calendário de implementação dos mecanismos de recolha de 
informação e sua monitorização. 

 aplicação dos inquéritos e relatórios anexos a este documento; 

 recolha e tratamento dos inquéritos e relatórios anexos a este documento; 
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 garantia de confidencialidade; 

 divulgação dos resultados; 

 manutenção e revisão periódica dos referenciais de exigência a partir dos 
indicadores disponíveis; 

 elaboração de relatório anual; 

 

Artigo 7º 

(Política e Objetivos de Qualidade) 

 Os objetivos do GGQ, expressos no âmbito da sua missão e responsabilidades, 

são exequíveis e sustentáveis a curto e médio prazo, e deverão estar associados a 

metas quantificadas e calendarizadas a todas as áreas e serviços da ESTC, no contexto 

da sua intervenção. 

 

Artigo 8º 

(Qualidade da Oferta Formativa) 

1- O GGQ deverá monitorizar a qualidade da oferta formativa, os resultados obtidos e 

o número de desistências. Deverá verificar também a existência de critérios de 

organização, informação e decisão sobre os processos de criação, modificação, 

suspensão ou extinção de cursos, bem como a integração dos discentes no 

mercado de trabalho. 

 

2- A qualidade da oferta formativa e a monitorização da estrutura interna e plano 

curricular dos cursos depende, em parte, da aplicação dos inquéritos e relatórios, 

anexos a este documento, e sobretudo do tratamento da informação aí presente. 

 

3- A recolha de dados referentes à qualidade formativa realiza-se através de 

documentos anexos a este regulamento em calendário próprio publicado na página 

da ESTC. Desta recolha de dados, o GGQ, em articulação com o Conselho Técnico-

Científico, o Conselho Pedagógico e as comissões de curso, intervém nas diferentes 

fases de desenvolvimento do sistema de garantia da qualidade, a saber: 

diagnóstico, melhoria e garantia.  
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Artigo 9º 

(Aprendizagem e Apoio aos discentes) 

 O GGQ deverá promover os mecanismos de verificação da implementação e 

incentivo à prática de investigação e de inovação nos diferentes cursos. 

Artigo 10º 

(Recursos Humanos e Materiais) 

 O GGQ deverá verificar a adequação dos recursos humanos e materiais à oferta 

formativa e monitorizar a disponibilidade dos equipamentos e dispositivos destinados 

à formação pedagógica e à necessidade da sua manutenção. 

Artigo 11º 

(Confidencialidade e Informação Pública) 

1-O GGQ deverá garantir a reserva e confidencialidade necessárias em todos os 

momentos intermédios da realização de qualquer processo de avaliação. 

2-O GGQ deverá garantir que toda a informação relevante para o público em geral, 

discentes, funcionários docentes e não docentes esteja publicada em local próprio e de 

fácil acesso de acordo com os respetivos públicos. 

 

Artigo 12º 

(Investigação e Desenvolvimento) 

 

1-O GGQ deverá verificar a existência, organização e gestão das atividades de 

investigação e desenvolvimento, bem como a definição e adequação das políticas para 

o desenvolvimento e investigação. 

2-O GGQ, em consonância com o órgão técnico-científico da ESTC, deverá promover e 

enquadrar procedimentos e objetos de investigação no contexto das artes, 

nomeadamente os que integram o conceito de practice based research. 
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Artigo 13º 

(Avaliação dos cursos da unidade orgânica) 

1- A informação recolhida pelo GGQ, ou elaborada em conjunto com ele, assenta, 

essencialmente, nos relatórios dos responsáveis por cada U.C., nos relatórios 

semestrais de cada comissão de curso, nos resultados dos inquéritos aos 

estudantes, e demais indicadores, e constitui informação relevante, em 

documento próprio, sobre as u.c., os cursos, e a u.o..Esta informação constitui 

matéria de análise do conselho pedagógico e do conselho técnico-científico, 

órgãos que informam e definem a política educativa e estratégica da 

instituição. 

 

2- O GGQ realizará um relatório anual nos termos definidos pelo Regulamento da 

Qualidade do IPL, nomeadamente, referindo-se aos seguintes aspetos: 

 

-apreciação do funcionamento da u.o., com recomendações e propostas de 

melhoria; 

-reflexão sobre a adequação dos recursos materiais; 

-síntese dos pontos fortes e fracos da u.o.; 

-recomendações para a melhoria dos serviços e do funcionamento da u.o.; 

-plano de ação sobre propostas de melhoria e possível calendarização; 

-identificação de boas práticas. 

 

Artigo 14º 

(Relações interinstitucionais, exteriores e internacionais) 

1- O GGQ deverá verificar a existência de opções estratégicas relativas à interação 

com a comunidade, ao (s) plano (s) em que a intervenção institucional se deve 

situar a nível local, regional e nacional. Deverá verificar também a 

implementação de uma participação sistemática em redes e projetos nacionais. 

 

2- O GGQ deverá garantir que toda a informação relativa à mobilidade de 

discentes, pessoal docente e não docente está divulgada nos canais próprios. 

Deverá verificar também a existência de opções estratégicas relativas ao(s) 

plano(s) em que a intervenção institucional se deve situar a nível internacional 

e a implementação de uma participação sistemática em redes e projetos 

internacionais, bem como verificar a definição dos parceiros estratégicos. 
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Artigo 15º 

(Modo de atuação) 

1-O GGQ calendarizará os procedimentos de recolha de informação e disponibilizará, 

em tempo útil, os seus instrumentos, bem como um manual para a monitorização da 

sua implementação e realização. 

2-O manual referido no número anterior e os instrumentos de avaliação (inquéritos e 

relatórios) são os que constam em anexo a este regulamento.  

III 

Disposições Finais 

Artigo 16º 

(Omissões e Interpretações) 

 A apreciação de todos os casos omissos ao presente Regulamento e as 

interpretações que dele decorrerem são da responsabilidade do GGQ. 

Artigo 17º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia 31 de janeiro de 2013. 

  



 

10 
 

IV ANEXOS 

Anexo 1- Calendário do processo de avaliação de qualidade-ESTC 

 

AGENTES/ACÇÕES DATA  DE REALIZAÇÃO  
Serviços Administrativos: Inquérito aos novos alunos SETEMBRO 

1
º 

SE
M

ES
TR

E  OUTUBRO 

 NOVEMBRO 

 DEZEMBRO 

GGQ-ESTC: Inquérito aos alunos sobre UC’s do 1º semestre 
+ 

Docentes: Relatórios das UC’s que lecionam 
+ 

Docentes: Relatórios das UC’s pelas quais são responsáveis 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

2
º 

SE
M

ES
TR

E 

Comissão de Curso: relatório de discência 
+ 

Direção de Curso: relatório global de curso 
MARÇO 

Conselho Pedagógico: síntese/parecer do relatório  global do curso 
+ 

GGQ-ESTC-Inquérito aos diplomados 
+ 

GGQ-ESTC: Inquérito aos empregadores 

ABRIL 

Conselho Técnico Científico: síntese/parecer do relatório global do 
curso 

MAIO 

 JUNHO 

GGQ-ESTC: Inquérito aos alunos sobre UC’s do 2º semestre JULHO 

 AGOSTO 
PAUSA 

LECTIVA 

Docentes: Relatórios das UC’s que lecionam 
+ 

Docentes: Relatórios das UC’s pelas quais são responsáveis 
+ 

GGQ-ESTC: Inquéritos aos docentes 
+ 

GGQ-ESTC: Inquéritos aos funcionários não docentes 
+ 

Comissão de Curso: Relatório de discência 

SETEMBRO 
1

º 
SE

M
ES

TR
E 

Direção de Curso: Relatório global de curso 
+ 

Conselho Pedagógico: síntese/parecer do relatório global de curso 
OUTUBRO 

Conselho Técnico Científico: síntese/parecer do relatório global de 
curso 

+ 
Diretor de Serviços: relatório sobre o funcionamento da ESTC 

+ 
Conselho Técnico-Científico: relatório sobre a Investigação e 

Desenvolvimento / Criação Artística na ESTC 

NOVEMBRO 

Direção: relatório sobre a interação da ESTC com a comunidade 
+ 

Direcção: relatório sobre a internacionalização 
DEZEMBRO 

GGQ-ESTC: Relatório da Qualidade e preenchimento do quadro de 
referenciais 

JANEIRO 

GGQ-IPL Relatório da Qualidade no IPL FEVEREIRO 
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Anexo 2 – Referenciais de avaliação 
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Anexo 3 – Inquérito a novos alunos 
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Anexo 4 – Inquérito a estudantes 
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Anexo 5 – Inquérito a docentes 
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Anexo 6 – Inquérito a funcionários não docentes 

 

  



 

20 
 

 

Anexo 7 – Inquérito a empregadores 
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Anexo 8 – Relatório de discência 
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Anexo 9 – Relatório do docente que leciona a UC 
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Anexo 10 – Relatório do docente responsável pela UC 
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Anexo 11 – Relatório da Comissão de Curso 

 

 

 

Anexo 12- Relatório de curso 

 

 

 


