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NOTA DE IMPRENSA 
 

Encontro A Qualidade em Estabelecimentos do Ensino Superior. 
Exemplos de Boas Práticas  

 

 

A Comissão Sectorial para a Educação e Formação (CS/11) e o Instituto Português da Qualidade vão promover, sob o patrocínio 
do Centro de Formação para a Qualidade (CEQUAL), um Encontro subordinado ao tema “A Qualidade em Estabelecimentos 
do Ensino Superior. Exemplos de Boas Práticas”, a realizar no próximo dia 15 de Novembro, no Auditório do Instituto 
Português da Qualidade. 

O Programa detalhado para consulta e a Ficha de Inscrição estão disponíveis para download no site do IPQ em 
http://www.ipq.pt/backfiles/cs11_2007Nov_ficha.pdf 

A participação é gratuita, mas pressupõe que a inscrição seja efectuada até ao dia 9 de Novembro p.f. 

Desenvolvimento 

A Comissão Sectorial para a Educação e Formação (CS/11), c r i ada  em 1996  no  âmb i to  do  S i s tema Português da 
Qualidade (SPQ) 1 — enquadramento legal da qualidade para o domínio voluntário, em Portugal – tem vindo a desenvolver 
actividade relevante no contexto da problemática da Qualidade no Ensino e na Formação Profissional, na dependência do IPQ. 

Esta Comissão funciona com uma composição representativa do sector e tem por objectivos gerais analisar, promover e dinamizar 
as várias componentes que influenciam a Qualidade nas Instituições de Ensino e de Formação Profissional e preparar 
recomendações para a respectiva melhoria.  

No âmbito da sua missão e de acordo com o seu plano de actividades para o corrente ano de 2007, a CS/11 vai levar a efeito no 
próximo dia 15 de Novembro, um Encontro subordinado ao tema “A Qualidade em Estabelecimentos do Ensino Superior. 
Exemplos de Boas Práticas”, que decorrerá no Auditório do Instituto Português da Qualidade, em Caparica. 

Focando a importância dos métodos e instrumentos da Qualidade para a melhoria do desempenho das organizações, este 
Encontro visa: 

 Divulgar Boas Práticas na área da Qualidade, aplicada ao Ensino Superior, nas vertentes científica, pedagógica, e da 
gestão; 

 Promover o debate sobre as diferentes perspectivas e lógicas, individuais ou institucionais, no desenvolvimento de 
sistemas de promoção e avaliação da Qualidade no Ensino Superior, de forma a melhorar a motivação e estimular a 
adesão da comunidade académica a esta problemática. 

O Encontro está organizado em três painéis que serão dinamizados por Personalidades de reconhecido mérito nestas áreas e 
estrutura-se numa sequência de duas exposições seguidas de debate introduzido e conduzido pelo respectivo Moderador 
convidado: 

 O Painel 1 “Métodos e Instrumentos da Qualidade” contará com duas intervenções sobre os temas     
“Auditoria e Autoavaliação” e “Sistemas de Informação - Um caso de sucesso”; 

 No Painel 2 “Monitorização e Processos”, a primeira intervenção apresentará o “Programa de Tutorado”.         
A intervenção seguinte abordará o tema “Gestão de Processos”; 

 Finalmente, o Painel 3 “Avaliação de Métodos e Competências” abordará numa primeira intervenção a 
“Avaliação Pedagógica” e concluirá com a temática “Interfaces e Percursos Profissionais”. 

Este Encontro tem como Público-alvo os Docentes, Dirigentes e Quadros do Ensino Superior; as Associações Profissionais e as 
Associações Académicas do sector e representantes de outras áreas da Sociedade que interagem com o Ensino Superior 
Português. 

A Comissão Sectorial para a Educação e Formação dispõe do espaço de partilha de informação designado Comunidade Virtual 
da CS/11 em CS11on_line@yhaoogroups.com.br onde são disponibilizados e discutidos, regularmente, por todos os 
interessados, relatos de testemunhos de Boas Práticas na Educação e na Formação. 

1 Decreto-Lei nº 142/2007, de 27 de Abril 
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