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I. Introdução
O presente Manual da Qualidade descreve o Sistema Interno de Garantia da Qualidade
implementado no ISTEC, tendo em consideração os estudos e referenciais definidos, para
os sistemas internos de garantia da qualidade, bem como as disposições legais aplicáveis.

II. Informação sobre a Instituição
Lisboa
Morada: Alameda das Linhas de Torres, nº 179, 1750-142 Lisboa (Campus do Lumiar).
1900-221 Lisboa
Telefones: 21 843 66 70 / 78
fax: 21 848 60 63
e-mail: secretaria@istec.pt
www.istec.pt
Porto
R. Dr. Alves da Veiga, 142 – Loja
4000-072 Porto
Telefones: 22 519 32 20 / 21
Fax. 22 519 32 29
e-mail: secretaria-porto@istec.pt
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III. Memória Histórica
A 26 de maio de 1986, uma multinacional de prestígio na área da informática, a CONTROL
DATA CORPORATION, associa-se a uma das maiores empresas portuguesas utilizadora de
meios informáticos quase únicos em Portugal - os CTT/TLP - para criarem uma empresa
inovadora no ensino das tecnologias de informação. Desta associação nasceu o ITA Instituto de Tecnologias Avançadas para a Formação, Lda., tendo por objeto social “Formação
por Tecnologias Avançadas”.
De julho de 1986 a julho de 1989, o ITA, formou centenas de técnicos e utilizadores de
informática que iniciaram ou melhoraram as suas carreiras profissionais em resultado da
ação formadora do ITA.
A certeza de poder proporcionar a muitos jovens, uma carreira profissional de futuro na área
das tecnologias de informação, levou os quadros dirigentes do ITA, na época, a propor a
criação de um estabelecimento de ensino superior politécnico.
Deste modo, o ITA, solicitou ao Ministério da Educação e obteve reconhecimento de
estabelecimento de ensino superior politécnico para o ISTEC - Instituto Superior de
Tecnologias Avançadas, pela portaria nº 990/89, de 16 de novembro, tendo por objetivo
ministrar ensino superior na área da informática ou em áreas em que a importância da
informática fosse fundamental.
Pela mesma portaria foi autorizado o funcionamento de um curso superior de informática,
conferindo o grau académico de bacharelato, a partir do ano letivo de 1989/90, em Lisboa.
A imediata aceitação dos candidatos desta proposta de especialização numa área de grande
potencial futuro como era, e é, a informática, levou a direção do ITA a solicitar ao Ministério
da Educação a autorização para ministrar o mesmo Curso Superior de Informática nas suas
instalações do Porto, a partir do ano letivo de 1990/91 (Portaria 873/90, de 20 de setembro).
Num tempo de clara escassez de ensino superior na área das tecnologias de informação, o
ITA solicitou ao Ministério da Educação a autorização de funcionamento no ISTEC, em
Lisboa, de um Curso Superior de Engenharia Multimédia, com o grau de bacharelato, o que
veio a ser autorizado pela portaria 582/96, de 16 de outubro.
Entretanto, terminado o bacharelato, os alunos do ISTEC, manifestaram o desejo de
prosseguir estudos no Instituto com o objetivo de obterem a licenciatura, o que levou a
direção a solicitar ao Ministério da Educação a autorização para o funcionamento de um
CESE - Curso de Estudos Superiores Especializados - em Ciências da Informação, a partir do
ano letivo de 1995/96, em Lisboa, (Portaria nº1078/95, de 1 de setembro).
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O referido CESE, entretanto alterado pelo Ministério da Educação para a designação de
Licenciatura Bietápica em Informática (Portaria nº1393/2004 de 10 de novembro), conferia
uma especialização e o grau de licenciado aos bacharéis oriundos do Curso Superior de
Informática e do Curso Superior de Engenharia Multimédia.
Na sequência das alterações da Lei de Bases do Sistema Educativo, Decreto-Lei nº 49/2005,
de 30 de agosto, o ISTEC teve de adequar os cursos em funcionamento ao Processo de
Bolonha, cumprindo os requisitos estipulados no Decreto-Lei nº 64/2006, de 21 de março.
O Despacho nº 12342 /2006, de 12 de junho, regista a adequação dos cursos de Engenharia
Multimédia e de Informática, ao Processo de Bolonha.
A estrutura curricular e o plano de estudos dos cursos de 1º ciclo objeto de adequação,
conducentes ao grau de Licenciatura em Engenharia Multimédia e de Licenciatura em
Informática, é publicitada através do Anúncio nº 727/2009, de 27 de janeiro.
No ano letivo 2012/13 entra em funcionamento a nova estrutura curricular e o novo plano de
estudos da Licenciatura em Engenharia Multimédia e da Licenciatura em Informática, tendo
em conta o relatório da A3ES - Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior.
Com a criação do quadro legal dos CTeSP - cursos técnicos superiores profissionais, a
direção do ITA delibera solicitar autorização de registo e criação, em 2015, dos seguintes
cursos: Redes e Sistemas Informáticos (Aviso nº 15249/2016, de 6 de dezembro),
Desenvolvimento de Produtos Multimédia (Registo nº R/Cr 308.1/2015, de 21 de julho),
Informática de Gestão (Aviso nº 15191/2016, de 5 de dezembro) e Desenvolvimento para
Dispositivos Móveis (Aviso nº 15248/2016, de 6 de dezembro).
Na atualidade, o ISTEC, ministra nas suas instalações de Lisboa, os seguintes cursos:
Licenciatura em Informática, Licenciatura em Engenharia Multimédia e os CTeSP’s em
Redes e Sistemas Informáticos, Desenvolvimento de Produtos Multimédia, Informática de
Gestão e Desenvolvimento para Dispositivos Móveis.
Fruto de uma parceria realizada com a Microsoft, ministra, também, uma Pós-Graduação em
Virtualização e Cloud Computing.
Se tivermos em conta os 28 anos de vida do ISTEC, impõe-se uma constatação iniludível: a
fidelidade ao projeto educativo original. Apesar da oferta educativa se ter adaptado à
evolução tecnológica e ao contexto nacional e internacional, as tecnologias de informação
constituíram sempre a única e exclusiva área de atuação.
Por outro lado, o ISTEC, ao longo do tempo, tem dinamizado a prestação de serviços à
comunidade, a investigação aplicada, os programas de mobilidade internacional centrados
na aprendizagem e a formação através de cursos de extensão cultural.
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IV. Estrutura Organizacional
O ISTEC está estruturado da seguinte forma:

Cada função encontra-se descrita no MANUAL DE FUNÇÕES do ISTEC (SGQ-MF-01).
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V. Sistema Interno de Garantia da Qualidade
1.

Estrutura Documental

Os documentos constituintes do S.G.Q. encontram-se organizados da seguinte forma:

MQ
MF
Estatutos
Regulamentos
Procedimentos
Instruções
Impressos/Modelos

2. Matriz de Referência
O sistema interno de garantia da qualidade do ISTEC baseia-se nos “Referências para os
sistemas internos de garantia da qualidade nas instituições de ensino superior”, e que se
encontram de acordo com os padrões europeus (ESG 2015) e os requisitos legais aplicáveis.
Os referidos referênciais são os seguintes:

2

3

Conceção e Aprovação

Ensino, aprendizagem

da Oferta Formativa

e avaliação centrados

1
Política e Objetivos
de Qualidade

no estudante

4

5

Admissão de
estudantes, progressão,
reconhecimento

7

Investigação orientada e

Colaboração

8

9

desenvolvimento profissional

interinstitucional e com

Internacionalização

Recursos Humanos

de alto nível

a comunidade

Gestão da Informação

12
Caráter cíclico de

e revisão periódica
dos cursos

e certificação

6

11

Monitorização contínua

10
Recursos materiais
e serviços

13
Internacionalização

garantia externa
da qualidade
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3. Breve descrição do âmbito de cada referencial

1 - Política e Objetivos de Qualidade
O ISTEC, enquanto instituição de ensino superior de natureza politécnica, que
ministra cursos exclusivamente na área das tecnologias de informação, tem como
missão:
o

Contribuir para a valorização do potencial tecnológico dos recursos humanos do
país;

o

Conceder um nível de formação superior orientado para o exercício de uma
profissão nas áreas da informática e da multimédia;

o

Estimular a formação intelectual e profissional, bem como a mobilidade de
estudantes

e

diplomados,

tanto

a

nível

nacional

como

internacional,

designadamente tendo o espaço europeu como referência;
o

Contribuir para a prestação de serviços à comunidade, fundamentalmente,
através do desenvolvimento de projetos, em regime de parceria, na área das
tecnologias de informação;

o

Implementar, em departamentos criados para o efeito, práticas de investigação
aplicada;

o

Promover e institucionalizar medidas tendentes à efetiva inserção profissional
dos diplomados;

o

Criar, manter e promover um relacionamento efetivo e preferencial com o tecido
empresarial e social, tanto a nível nacional, como na sua área geográfica de
influência;

o

Participar em programas internacionais de mobilidade, preferencialmente, na
área da aprendizagem;

o

Valorizar e contribuir para atividades de formação de docentes, investigadores e
funcionários;
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o

Garantir a permanente atualização dos conteúdos programáticos e enriquecer o
conjunto de recursos de aprendizagem disponibilizados aos alunos, designadamente
através da utilização da multimédia educacional e dos sistemas de comunicação e
interação pedagógica online, tendo como objetivo aumentar a qualidade global do
ensino ministrado e fomentar novas formas de interação pedagógica que, otimizando
os tempos de aprendizagem de conhecimentos e aptidões fundamentais, favoreçam
e estimulem a iniciativa dos alunos no sentido de criar um sistema de ensino
baseado no desenvolvimento de competências.

Foram, igualmente, formalmente definidos

os objetivos de qualidade, definidos no

PLANO ESTRATÉGICO (2015-2020). Este plano está dividido por áreas, e dentro de cada
área, foram definidos objetivos estratégicos, a sua temporalidade de execução e as
ações conducentes à sua operacionalização.
A monitorização e avaliação do plano estratégico é decisiva para a sua efetiva
implementação. Traduz-se na recolha e análise dos dados e informações pertinentes
a cada ação, tendo como objetivo mensurar o seu grau de execução.
2 – Conceção e aprovação da oferta formativa
O ISTEC dispõe de processos para a conceção e aprovação da sua oferta formativa
(Licenciatura, Pós-Gradução e CTeSP), garantindo que os cursos ministrados são
concebidos e estruturados de modo a que possam atingir os objetivos fixados,
designadamente os objetivos de aprendizagem. A habilitação e a qualificação
alcançadas em cada curso, bem como o correspondente nível nos quadros nacional
e europeu de qualificações no ensino superior, são claramente especificados e
publicitados. Existem procedimentos/regulamentos para assegurar que os cursos:
são concebidos a partir de objetivos alinhados com a estratégia institucional de
oferta formativa e definem explicitamente os objetivos de aprendizagem a atingir;
envolvem os estudantes e outras partes interessadas na sua conceção; beneficiam
do contributo de peritos e referenciais externos; são concebidos de modo a permitir
a normal progressão dos estudantes; definem a carga expectável de trabalho dos
estudantes, expressa em ECTS; incluem oportunidades de experiência profissional
na área de formação; são sujeitos a um processo institucional formal de aprovação
final.
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A oferta formativa do ISTEC, traduz-se num conjunto de cursos que se inserem no
ensino superior politécnico, centrados em formações de natureza vocacional e
técnicas avançadas, orientadas para o exercício específico de uma profissão.
As Licenciaturas ministradas no ISTEC - Informática e Engenharia Multimédia foram ambas acreditadas pela OET - Ordem dos Engenheiros Técnicos -, no colégio
da especialidade de informática (Anúncio nº13794/2012), o que exprime a sua
natureza politécnica, e o conjunto de atos de engenharia que integra o quadro de
competências, coloca os seus titulares em termos socioprofissionais com o estatuto
de Engenheiros Técnicos.
No que diz respeito aos CTeSP - Cursos Técnicos Superiores Profissionais
ministrados no ISTEC, Redes e Sistemas Informáticos, Desenvolvimento de Produtos
Multimédia, Informática de Gestão e Desenvolvimento para Dispositivos Móveis, os
seus planos de estudos, conteúdo das unidades curriculares, referenciais de
competências e saídas profissionais, demonstram inequivocamente a sua natureza
pós-secundária e politécnica. Trata-se de cursos marcadamente de natureza
vocacional e orientados para o exercício de atividades profissionais concretas.

3 – Ensino, aprendizagem e avaliação centrados no estudante
O ISTEC adota os procedimentos mais adequados para assegurar que o ensino é
ministrado de modo a favorecer um papel ativo do estudante na criação do processo
de aprendizagem, bem como processos de avaliação dos estudantes que sejam
consonantes com essa abordagem.
Para a prossecução deste objetivo, promove a criação de ambientes de
aprendizagem capazes de: Respeitar e atender à diversidade de estudantes e das
suas necessidades, permitindo percursos flexíveis de aprendizagem; Considerar e
usar diferentes métodos de ensino e aprendizagem, em conformidade com as
necessidades dos estudantes e com os objetivos de aprendizagem; Avaliar e ajustar
regularmente os métodos de ensino e aprendizagem; Assegurar um sentido de
autonomia no estudante, garantindo orientação e apoio adequados por parte do
docente; Promover o respeito mútuo na relação aluno-docente; Disponibilizar
mecanismos para lidar com reclamações dos estudantes (por exemplo, através do
Provedor do Estudante).
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O ISTEC também dispõe de mecanismos para garantir que a avaliação dos
estudantes é efetuada de acordo com critérios (ex.º regulamentos e procedimentos)
definidos e publicitados, que são aplicados de forma justa e consistente
A Direção e os Diretores dos cursos definem os objetivos de aprendizagem de cada
unidade curricular, de cada curso, assim como os conceitos a adquirir, os materiais
de trabalho disponíveis, as formas de avaliação das aprendizagens e a programação
das atividades, ao longo da lecionação da unidade curricular.
O modo de monitorizar, avaliar e melhorar o processo de ensino e aprendizagem é
efetuado através da distribuição de inquéritos aos estudantes, pelo menos no final
de cada ano letivo, no sentido de estes, de forma totalmente confidencial e anónima,
poderem avaliar não só as unidades curriculares, mas também os docentes que as
ministraram. É posteriormente efetuada uma análise de todas as respostas, por
docente, unidade curricular e comentários efetuados, sendo esta presente ao Diretor
do ISTEC, que decidirá sobre as ações de melhoria necessárias.
No que diz respeito a estratégias para promover o sucesso escolar e o
apoio/integração dos alunos, cumpre destacar:
o

O ISTEC online

Trata-se de uma plataforma que contém um conjunto de conteúdos digitais de apoio
às unidades curriculares que integram o plano de estudos dos diferentes cursos
ministrados no ISTEC.
o

Aulas de Apoio à matemática

Tendo em conta que as unidades curriculares da área da matemática registam, por
vezes, taxas de insucesso elevadas, são facultadas aos alunos dos 1ºs anos aulas
complementares de matemática. Este apoio centra-se em áreas de base no domínio
da matemática, sem as quais o entendimento e a progressão em unidades
curriculares de natureza quantitativa é muito difícil. Pretende dotar os alunos das
proficiências fundamentais nesta matéria, a fim de tentar diminuir o insucesso nas
unidades curriculares referidas;
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o

Apoio a unidades curriculares da área da programação e do Web Design
Tendo em conta as dificuldades que os alunos manifestam, por vezes, na

compreensão e na realização de trabalhos na área da programação e do web design,
o

ISTEC

disponibiliza

docentes,

para

fora

do

horário

escolar

normal

e

complementarmente, prestarem apoio aos alunos nestas matérias;
o

Seminários, cursos de extensão e workshops de apoio aos alunos

São realizados regularmente cursos de extensão e workshops dirigidos aos alunos
que frequentam os diferentes ciclos de estudo do ISTEC, em áreas que são
consideradas de interesse e oportunidade.
o

Sessão de receção aos alunos que ingressam nos cursos do Istec

A todos os alunos que ingressam nos cursos do ISTEC é disponibilizado um ato
público de acolhimento. Nesse momento, os alunos têm o primeiro contacto formal
com o Instituto, já investidos na sua qualidade de alunos de um determinado curso.
Assim na referida receção são explicados com todo o detalhe os objetivos que se
pretendem que eles atinjam e quais os instrumentos pedagógicos e de apoio técnico
que lhe serão disponibilizados. Nessa sessão é, também, distribuído um kit a cada
aluno, que contém: Regulamento interno de funcionamento dos cursos, planta do
Campus Académico do Lumiar, informações e horários dos serviços de apoio, cabo
de rede, pen, caneta e fita.
o

Apoio aos alunos em matéria de aquisição de material informático

A todos os alunos do ISTEC que pretendam, ao longo do seu percurso escolar,
adquirir material informático, é-lhe dispensada pelo Departamento de Informática e
Gestão de Rede, consultoria completamente gratuita e que apresenta as melhores
soluções tendo em conta a relação preço, qualidade e adequação aos objetivos.
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4 – Admissão de estudantes, progressão, reconhecimento e certificação
O ISTEC está dotado de regulamentos devidamente aprovados e publicitados
cobrindo todas as fases do ciclo de estudos do estudante, que aplica de forma
consistente.
Tem igualmente em consideração, nomeadamente, o seguinte:

As políticas de

acesso e os procedimentos e critérios de admissão, implementados de forma
consistente e transparente; As condições e apoio para que os estudantes progridam
normalmente nas suas carreiras académicas; O estabelecimento de processos e
ferramentas para a recolha, monitorização e atuação sobre informação relativa à
progressão dos estudantes; A adoção de processos de certificação suficientemente
elucidativos quanto aos resultados de aprendizagem alcançados e ao contexto, nível,
conteúdos e estatuto dos estudos completados, designadamente pela emissão do
Suplemento ao Diploma.
5 – Monitorização contínua e revisão periódica dos cursos
O ISTEC promove a monitorização e a revisão periódica dos seus cursos, de modo a
assegurar que alcançam os objetivos para eles fixados e dão resposta às
necessidades dos estudantes e da sociedade. As revisões efetuadas conduzem à
melhoria contínua do curso e as ações planeadas ou executadas em resultado desse
processo são comunicadas a todos os interessados. Os procedimentos de
monitorização, avaliação e revisão dos cursos incluem a avaliação dos conteúdos do
programa à luz da investigação mais recente no domínio disciplinar em causa,
assegurando a sua atualidade; As novas necessidades da sociedade; A carga de
trabalho dos estudantes e as taxas de progressão e conclusão; A eficácia dos
procedimentos de avaliação dos estudantes; As expectativas, necessidades e
satisfação dos estudantes em relação ao curso; O ambiente de aprendizagem e
serviços de apoio aos estudantes e a sua adequação às necessidades do curso.
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6 – Investigação orientada e desenvolvimento profissional de alto nível
O ISTEC está dotado de mecanismos para promover, avaliar e melhorar a atividade
científica, tecnológica, e de desenvolvimento profissional de alto nível adequada à
sua missão institucional.
Como exemplo, refere-se também que O referido Projeto Global, orienta-se para o
aprofundamento de conhecimentos adquiridos pelo aluno, de modo a demonstrar a
sua capacidade de participação em tarefas de conceção, planeamento, investigação
e desenvolvimento ou na solução de problemas concretos.
Este projeto deve evidenciar a atualização dos conhecimentos e das metodologias
aprendidas ao longo do ciclo de estudos e exprimir originalidade, objetividade e
capacidade de investigação orientada.
O Projeto Global, ao ser exigido aos alunos na sua fase final de formação, tem como
objetivo aferir o conjunto de competências e de conhecimentos que eles devem
demonstrar no domínio da investigação aplicada centrada em áreas muito
específicas, quer da informática, quer da multimédia.
Por outro lado, o ISTEC tem participado em projetos de prestação de serviços à
comunidade que evidenciam investigação orientada e desenvolvimento profissional
de alto nível.
7 – Colaboração interinstitucional e com a comunidade
O Istec está dotado de mecanismos para promover, avaliar e melhorar a colaboração
interinstitucional e com a comunidade, nomeadamente quanto ao seu contributo
para o desenvolvimento regional e nacional. No âmbito das políticas de interação
com o exterior, dispõe de procedimentos para promover, monitorizar, avaliar e
melhorar as atividades de interface e ação externa, designadamente no que se
refere: À colaboração interinstitucional; À prestação de serviços ao exterior; À ação
cultural, desportiva e artística no exterior; À integração em projetos e parcerias
nacionais; Ao contributo para o desenvolvimento regional e nacional, adequado à
missão institucional; À obtenção de receitas próprias através da atividade
desenvolvida.
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O ISTEC tem concretizado a prestação de serviços à comunidade com várias
instituições, com o objetivo de, em regime de parceria, concretizar diferentes
projetos.
A título de exemplo, salientamos: Ministério da Defesa Nacional, CEiiA - Centro de
Engenharia e Desenvolvimento de Produtos, INTELI - Inteligência em Inovação,
CPLP - Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, etc.

Referencial 8 – Internacionalização
Um dos principais objetivos consagrados na missão do ISTEC, consiste em
participar em programas internacionais de mobilidade, preferencialmente, na área
da aprendizagem.
Para concretizar este desiderato, o ISTEC, candidatou-se e obteve aprovação a
programas de mobilidade internacional na área da aprendizagem.
Vamos, agora, caracterizar em detalhe cada um dos programas em que os alunos do
ISTEC participaram:
a. ISTEC - Uma experiência Da Vinci (2013-1-PT1-LEO02-15667) de 1/9/2013 até
28/2/2015 - cofinanciado pela Agência Nacional Erasmus+ educação e formação
O projeto apresenta como objectivos:
o Proporcionar aos jovens a realização de um estágio profissional no estrangeiro,

após a conclusão da licenciatura, criando assim uma aproximação entre o mundo
académico e o mercado de trabalho;
o Permitir aos jovens o acesso e o conhecimento de novas e diferenciadas

tecnologias, utilizadas noutros países europeus;
o Melhorar as competências profissionais e o Curriculum Vitae dos participantes,

tornando-os mais aptos a ingressarem no mercado de trabalho;
o Desenvolver o contacto com novos idiomas, permitindo que os jovens reforcem o

inglês ao nível oral e/ou o idioma do país de acolhimento;
o Melhorar as competências pessoais, sociais e culturais dos participantes, que é

um aspeto fundamental para o seu crescimento enquanto pessoas e enquanto
profissionais;
o Difundir as competências dos profissionais qualificados pelo ISTEC nas

empresas europeias;
o Criar uma aproximação entre o ISTEC e outras entidades europeias de referência;
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o Criar uma cultura de aprendizagem ao longo da vida entre os alunos do ISTEC.

As empresas internacionais onde os diplomados poderiam realizar estágios, foram
as seguintes: Picsa, Soluciones Informáticas, Red Y Comercio Interactivo,
MarketingPublicidad.es, Steria, ONECO - Consultancy&Mobility, RSM Tenon e
YAMEI - Marketing Publicidad, Intern Europe, Kana, Paperjam Design, National
Museums Northern Ireland, Queen´s University Belfast Info Services - IT Systems
& Services, Kodigo Solutions/Studio Iglesias e Bravo Games - Genera Mobile
Solutions.

As empresas referidas situam-se em Espanha e na Irlanda do Norte.
Neste projeto participaram oito diplomados do ISTEC, quatro licenciados em
Informática e quatro licenciados em Engenharia Multimédia.
b)

“ISTEC

–

Uma

Experiência

ERASMUS+”

(2015-I-PT01-KA103-012693)

cofinanciado pelo Programa ERASMUS+ 2014-2020
O projeto apresenta como objectivos:
o Melhorar a eficácia pedagógica do ISTEC, criando condições e motivando os

jovens para que concluam os seus cursos com sucesso;
o Criar uma cultura de mobilidade internacional dentro da instituição, envolvendo

toda a comunidade educativa, com enfoque na importância da Aprendizagem ao
Longo da Vida;
o Internacionalizar o ISTEC, tornando-o numa entidade conhecida na área das

tecnologias de informação, a par das suas congéneres europeias;
o Modernizar e implementar novos procedimentos, métodos e técnicas de ensino,

assegurando uma melhor transição para o mercado de trabalho;
o Integrar uma rede de parceria internacional sólida e coesa, na área das

tecnologias de informação, fazendo parte de mais projetos internacionais.
Neste projeto participaram 5 alunos do ISTEC, dois alunos do curso CTeSP em
Desenvolvimento de Produtos Multimédia, na Empresa Dom Spain Consulting, S.L,
em Reus (Barcelona) e três alunos do curso CTeSP em Desenvolvimento para
Dispositivos Móveis, na Universidad Rey Juan Carlos, em Madrid.
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c) Para além dos programas de mobilidade acima referidos, e já concluídos, existem
em curso mais dois projetos: Contrato Financeiro N. º: 2016-1-PT01-KA103-022531
(4 bolsas) e Contrato Financeiro Nº: 2017-1-PT01-KA103-035584 (2 bolsas),
cofinanciados pelo Programa ERASMUS+ 2014-2020
O ISTEC dispõe de um protocolo celebrado com a Universidad Rey Juan Carlos que
tem permitido o intercâmbio de seminários e conferências entre as duas instituições
em regime de reciprocidade.
O Instituto realizou em Espanha conferências na área da multimédia e conteúdos de
e learning e a Universidade realizou em Lisboa conferências no domínio da realidade
virtual.
Este protocolo proporciona aos alunos do ISTEC que concluem a Licenciatura o
prosseguimento de estudos ao nível de Mestrado e de Doutoramento na Universidad
Rey Juan Carlos.

Referencial 9 – Recursos humanos
O ISTEC conta com mecanismos apropriados, aplicados de forma justa e
transparente, para assegurar que o recrutamento, gestão e formação do seu pessoal
docente e não-docente se efetua com as devidas garantias de qualificação e
competência para que possam cumprir com eficácia as funções que lhes são
próprias.
O ISTEC dispõe de procedimentos para a recolha e tratamento de informação
relativa às competências e aos resultados da atuação do pessoal docente e pessoal
não-docente (através de inquéritos realizados aos docentes e discentes), com vista
à avaliação de desempenho, à formação, à promoção e ao reconhecimento do
mérito.
10– Recursos materiais e serviços
O ISTEC está dotado de mecanismos que lhe permitem planear, gerir e melhorar os
serviços e recursos materiais com vista ao desenvolvimento adequado das
aprendizagens dos estudantes e demais atividades científicopedagógicas.
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Com esta finalidade, disponibiliza uma variedade de recursos de apoio às
aprendizagens, desde recursos físicos (instalações, bibliotecas, recursos TIC,
equipamentos pedagógicos e científicos,) a apoio de tutoria, supervisão e
aconselhamento, promovendo a respetiva publicitação junto aos estudantes; tem em
consideração as necessidades de grupos específicos, como sejam os estudantes em
tempo parcial ou empregados, os estudantes internacionais e os estudantes
portadores de deficiência; Dispõe de mecanismos que permitem a recolha e análise
de informação relativa à manutenção, gestão e adequação dos recursos materiais e
serviços de apoio.
Referencial 11 – Gestão da informação
O ISTEC está dotado de mecanismos que permitem garantir a recolha, análise e
utilização dos resultados e de outra informação relevante para a gestão eficaz dos
cursos e demais atividades. Neste âmbito, dispõe de mecanismos que permitem
obter informação sobre as necessidades e expectativas das diferentes partes
interessadas em relação à qualidade das formações e serviços oferecidos (ex.º
questionários confidenciais e anónimos a docentes e discentes); sistemas de
recolha de informação fiável (plataforma / programa infomático) para o
levantamento de resultados e outros dados e indicadores relevantes, que incluem,
nomeadamente Indicadores-chave de desempenho; O perfil do aluno do ISTEC, por
curso; As taxas de progressão, sucesso e abandono dos estudantes; A satisfação
dos estudantes com os seus cursos; Os recursos de aprendizagem e apoio aos
estudantes disponíveis; A empregabilidade e percursos profissionais dos graduados.
Dispõe ainda de formas de envolvimento das partes interessadas, designadamente
estudantes e pessoal docente e não-docente, na aferição, análise e melhoria dos
resultados.
12 – Informação pública
O ISTEC está dotado de mecanismos que permitem a publicação de informação
clara, precisa, objetiva, atualizada, imparcial e facilmente acessível acerca das
atividades que desenvolve.
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13 – Caráter cíclico da garantia externa da qualidade
O ISTEC submete-se a processos de avaliação externa periódica, em linha com os
Padrões e Orientações Europeus para o Ensino Superior (ESG). A avaliação externa,
para além de oferecer informação validada que assegure à instituição e ao público a
qualidade das atividades desenvolvidas, verifica a eficácia do sistema interno de
garantia da qualidade, atua como catalisador da melhoria e pode oferecer novas
perspetivas à instituição. Licenciatura em Engenharia Multimédia - N.º do
Processo: CEF/0910/27806
Decisão: Acreditado
Número de Anos de Acreditação: 6
Data da Publicação: 23-08-2012
Licenciatura em Informática - N.º do Processo: CEF/0910/27801
Decisão: Acreditado
Número de Anos de Acreditação: 6
Data da Publicação: 23-08-2012
Para além deste Manual da Qualidade que ilustra a organização dos sistema interno
de garantia da qualidade do Istec, existe toda a documentação de suporte e
planeamento, tais como procedimentos, instruções de trabalho, regulamentos, atas
de reuniões e demais informação documentada que se entenda necessária para a
sustentabilidade e melhoria do SGQ:
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