Avaliação de Eficácia
Nº de Ação

1/2019

2/2019

Data

08-06-2019

09-10-2019

Origem

Objetivo

Proceder à recolha dos dados
relativos aos indicadores
Processo de alinhamento com
EQAVET, planos de formação
o Quadro EQAVET
2014-2017, 2015-2018 e 20182019

Equipa EQAVET

Atividades

Responsável

Prazo

Organização do processo de recolha dos dados e sua
implementação.

DC

jan-20

Preenchimento dos quadros resumo

DC

jan-20

EQAVET

jan-20

DT

nov-19

Tratamento gráfico dos resultados (autoavaliação)
Introduzir um ponto sobre o EQAVET na agenda das reuniões
com os EE

Consolidar o processo de
auscultação dos Encarregados de
Institucionalizar a consulta regular dos representantes dos EE
Educação
e dos delegados e subdelegados de turma
Definir um índice de dossiê para estar na entidade FCT

3/2019

09-10-2019

Acompanhamento FCT

Melhorar a organização da FCT

Definir uma metodologia de registo das visitas
Definir no procedimento FCT a entrega de um dossier no
início de FCT

4/2019

5/2019

09-10-2019

09-10-2019

Definição de indicadores

Definição de indicadores

Avaliar o grau de satisfação dos
formandos em relação aos
formadores

Avaliar o grau de satisfação dos
formandos em relação ao
funcionamento da escola e do
curso

EQAVET

jan-20

DC

out-19

DC

out-19

DC

out-19

EQAVET

23-10-2019

Análise de indicadores

Melhorar todos os indicadores

Divulgação dos resultados

23-10-2019

Análise de indicadores

Melhorar a satisfação dos
Docentes EP, criando um
gabinete próprio

Concluído dez-19
Concluído jan-20
Concluído nov-19
4p*3 horas

fev-20

EQAVET

EQAVET

jan-20

Em curso
5p*5 horas

5p*4 horas

2/2020

3/2020

4/2020

15-01-2020

15-01-2020

15-01-2020

01-02-2020

Realização de Autoavaliação

Realização de Autoavaliação

Realização de Autoavaliação

Elaborar o inquérito em formato digital e definir tratamento
gráfico da informação
Tratar e divulgar os resultados, identificando áreas de
melhoria

Aumentar o grau de participação Elaborar uma candidatura ao ERAMUS+ (KA102)
em projetos ERAMUS+ (KA102) Adequar os planos de formação para acolher dois novos
cursos ao programa ERAMUS+
Identificação das atividades a implementar anualmente no
Estabelecer um cronograma
âmbito do processo EQAVET
anual para os procedimentos
EQAVET
Elaboração do cronograma anual EQAVET

Aumentar em 5% a média da Elaborar um questionário para auscultar as entidades FCT
taxa de empregabilidade na área quanto à baixa empregabilidade na área.
Análise do indicador 6a e 6b3 de formação - TDG, TGPSI e TSJ.
Melhorar o grau de satisfação no Distribuir e recolher o questionário.
indicador 6b3 para 3,3 - curso TSJ
Analisar os esultados e se possível identificar melhorias

Concluído jan-20
Concluído fev-20

fev-20

Concluído
5p*5 horas

Concluído

mar-20

Reuniões com os DT, DT , EE e
Tutores de FCT; sensibilização
dos formandos do 3º ano;
reunião geral de formadores

Verificação dos dados recolhidos e da
amostra

Reuniões de sensibilização dos
DT e dos DT com os
encarregados de educação

Introduzir o ítem no guião das reuniões de
final de período

Responsável

Quando

DC

jan-20

6p*2 horas

Em curso

EQAVET

mar-20

Realizado

DC

jan-20

100%

Verificar se foi aplicada a avaliação de
Responsável pelo ensino
satisfação da componente pedagógica aos
profissional
alunos

Realizado
mar-20

Verificar se foi aplicada a avaliação de
satisfação dos formandos em relação ao
funcionamento da escola e do curso

jan-20

Realizado
Responsável pelo ensino
profissional

mar-20

jan-20
fev-20

Equipa de Projetos

fev-20

DC

fev-20

EQAVET

jan-20
fev-20

9p*6 horas

Realizado

Reunião geral de formadores; Verificar se houve uma melhoria na média
Responsável pelo ensino
reuniões CCP, DT e DC; reunião obtida nos indicadores EQAVET no ciclo
profissional
EE e tutores FCT
2019/20

mar-20

Reunião com o Diretor;
informar por mail institucional
todos os interessados

mar-20

fev-20 Reunião geral de formadores,
DC, DT e CT
fev-20

5p*2 horas
5p*2 horas

EQAVET

mai-20
mai-20
jun-20

Em curso
5p*3 horas
5p*3 horas

Em curso

Reunião com os tutores, por
curso

Realizado
Realizado
Realizado em parte

Verificar a instalação de um gabinete de
coordenação dos curso profissionais

Responsável pelo ensino
profissional

Realizado em parte
Realizado em parte

Verificar o grau de participação das
Sensibilização das entidades de
acolhimento para o processo entidades de acolhimento na resposta aos
Concluído jan-20
inquéritos
EQAVET; Sessão de trabalho
Concluído mar-20
para aplicação do inquérito
Sessão de apresentação dos
Verificar se foi aprovada a candidatura ao
Concluído em parte estágios a realizar este ano
ERAMUS+ (KA102)
Em curso
Reuniões com os DC

5p*2 horas

Realizado
Realizado

Concluído jan-20
5p*3 horas

Realizado em parte
Em curso

Em curso

EQAVET

Realizado
Realizado

Verificar que todas as atividades FCT
Informação dos acompanhantes tiveram um dossier organizado de acordo
de FCT sobre o processo
com índice definido disponível na entidade
FCT

Reunião geral de formadores,
reuniões CCP, DT e DC

Avaliação (Resultado)
Realizado

Concluído
Em curso

Definir um inquérito para avaliar a satisfação da entidade FCT
1/2020

Em curso

Concluído jan-20

mar-20

EQAVET

Metodologia

Reunião geral de formadores,
reuniões CCP, DT e DC

fev-20

mar-20

Divulgação ação

Em curso

Divulgar o espaço junto da comunidade EP

Avaliar o grau de satisfação dos
tutores da FCT

Concluído nov-19
Concluído nov-19

Identificar o espaço que poderá ser utilizado
Identificar a necessidade de equipamentos e aquisição

Concluído jan-20
Concluído jan-20

jan-20

Definição de áreas de melhoria

6/2019

4DC*40 horas

mar-20

Realização da autoavaliação em função dos indicadores
5/2019

Concluído jan-20

jan-20

Definir modelo de inquérito
Elaborar inquérito para ser preenchido digitalmente e definir
tratamento gráfico da informação
Tratar e divulgar os resultados, identificando áreas de
melhoria

Estado

5p*5 horas

Definir modelo de inquérito
Elaborar inquérito em formato digital e aplicá-lo junto dos
formandos
Tratar e divulgar os resultados, identificando áreas de
melhoria

Recursos humanos e
materiais/financeiros

Verificar se foi elaborado o cronograma
anual EQAVET
Verificar que a média da taxa de
empregabilidade na área de formação TDG, TGPSI e TSJ, aumentou 5% e 6b3 TSJ
aumentou para 3,3.

fev-20
DC

fev-20

Taxa de participação das entidades de
acolhimento de cerca de 48%

mar-20
DC

jun-20

Taxa de participação dos cursos igual a 75%

jun-20
Responsável pelo ensino
profissional

fev-20
mar-20

EQAVET

Levantamento
de dados indicadores 6a e
6b3, ciclo 2019

Realizado
Realizado

Em curso

Em curso

1/1

