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1 - Síntese dos Resultados Globais do Curso 
1.1 - Síntese dos resultados da apreciação global do curso pelos alunos

Média

Plano de estudos do curso 4.35

Carga horária global do curso 4.20

Organização do horário 4.11

Preparação técnica que o curso dá 4.23

Competências teóricas/técnicas atribuídas pelo curso 4.34

Competências práticas atribuídas pelo curso 4.17

Articulação entre as diferentes disciplinas do curso 4.23

Coordenação do curso pela sua direção 4.11

Qualidade geral do curso 4.17

Instalações e serviços do ISCAL 2.62

Disponibilidade de locais para estudar e trabalhar 3.00

Facilidade no acesso e uso de equipamentos informáticos 2.94

Adequação e qualidade dos serviços académicos 3.42

Adequação e qualidade dos serviços de Biblioteca e hemeroteca 3.69

Adequação e qualidade dos serviços de Bar e Refeitório 3.62

NOTA:

Foram considerados 220 alunos dos Inquéritos a Estudantes (Avaliação da Instituição e Curso)

1.2 - Resultados dos alunos diplomados

N.º inscritos
(3º ano)

N.º de
diplomados

Taxa de
Aprovação (*)

Taxa de Conclusão
em 3 anos (**)

Nº de anos para a
conclusão

Nº de alunos por anos
de conclusão

Média das
classificações

79 65 82% 83%

1 ano 0

15

2 anos 3

3 anos 51

4 anos 7

5 anos 2

6 ou mais anos 2

 FONTE: Informações recolhidas nos Serviços Académicos

NOTA:

(*)-Taxa correspondente à relação entre o n.º de alunos diplomados e o n.º de alunos inscritos no 3.º ano.
(**)-Taxa correspondente à relação entre o n.º total de alunos diplomados e o n.º de alunos diplomados com 3 matrículas (no máximo)
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1.3 - Síntese dos resultados de empregabilidade

 

Não obstante a grave situação pandémica que afetou o funcionamento de todas as instituições nos semestres pares, é possível considerar
que os resultados globais do ciclo de estudos refletem um nível de sucesso elevado, com base, nomeadamente, nos seguintes indicadores:

 

 

Na apreciação do ciclo de estudos pelos estudantes, destaque para a avaliação de itens como o plano de estudos, a qualidade geral do
ciclo de estudos e as competências teóricas e práticas;

 

 

Elevadas taxas de aprovação, diplomados e conclusão em 3 anos;

 

 

Elevados níveis de empregabilidade, traduzindo o reconhecimento pelo mercado das competências teóricas e práticas dos estudantes, bem
como a qualidade geral do ciclo de estudos, adequação do plano de estudos e das metodologias de ensino à realidade empresarial.

 

 

Os estudantes são procurados, na maioria, pelas  da área de consultadoria contabilística, financeira e auditoria sendo esta práticabig four
generalizada a outras organizações públicas e privadas.
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2 - Apreciação Global das Unidades Curriculares 
(Inquéritos a alunos e relatórios dos responsáveis das UC) 

2.1 - Síntese dos resultados da apreciação global das UC pelos responsáveis

Considerando as opiniões e situações reportadas por quem lecionou a Unidade Curricular Média

O programa/objetivos da UC foram cumpridos 4.76

Os meios disponibilizados foram adequados 4.24

O número de alunos por turma foi adequado ao desenvolvimento da UC 4.13

O horário estabelecido foi o adequado 4.32

A preparação anterior dos alunos foi adequada 3.92

O processo de avaliação foi adequado ao tipo de ensino e objetivos da UC 4.50

Nº de UC que apresentaram

avaliação positiva (maior ou igual a 4) 28

avaliação média (igual de 3) 10

avaliação negativa (menor de 3) 0

NOTA:

Foram consideradas 38 Unidades Curriculares dos relatórios dos responsáveis das UC (RUC)
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2.2 - Síntese dos resultados da apreciação global do Curso pelos alunos

Unidades curriculares Média

A minha motivação para a UC 3.67

Funcionamento global da UC 3.78

A minha prestação global na UC 3.56

Relação entre o nº total de ECTS (créditos) e o nº de horas de trabalho exigidas pela UC 3.84

Ligação com outras unidades curriculares do curso 3.80

Contributo para aquisição de competências associadas ao curso 3.90

Qualidade dos documentos e material de disponibilizado 3.73

Coordenação entre a componente teórica e prática 3.79

Coerência entre as atividades propostas e os objetivos da UC 3.89

Metodologias de avaliação da UC 3.77

Docente(s)

Pontualidade do docente 4.26

Grau de exigência do docente 4.09

Capacidade do docente para relacionar a UC com os objetivos do curso 3.99

Cumprimento das regras de avaliação definidas 4.19

Clareza de exposição por parte do docente em sala de aula 3.83

Qualidade dos documentos e materiais disponibilizados 3.81

Utilização da Plataforma de e-learning pelo Docente 3.82

Adequação dos métodos de avaliação 3.89

Domínio dos conteúdos programáticos 4.31

Disponibilidade e apoio do docente fora das aulas 3.99

Capacidade para motivar os alunos 3.65

Qualidade geral da atuação do docente 3.94

NOTA:

Foram considerados 235 alunos dos Inquéritos a Estudantes (Avaliação da Unidade Curricular | Docente)
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2.3 - Síntese da Apreciação Realizada pelos Docentes nas Reuniões de Curso

Continuou neste ano letivo a prática implementada no início do mandato da atual direção de realização de reuniões com os docentes e com
os delegados de turma, numa base semestral. Nessas reuniões são analisados temas como níveis de sucesso, metodologias de avaliação,
articulação entre as várias unidades curriculares, níveis de motivação e eventuais problemas identificados.

 

 

Tendo em conta as restrições associadas ao contexto pandémico nos semestres pares, privilegiou-se nesta fase a comunicação com base
em plataformas digitais

 

 

Em termos globais as apreciações são positivas, quer dos docentes quer dos alunos, confirmando a trajetória de melhorias verificada ao
longo dos últimos anos.

 

 

Adicionalmente às reuniões de curso são realizadas reuniões pontuais com docentes sempre que são identificados potenciais problemas,
quer resultem das reuniões com os alunos ou da monitorização dos níveis de sucesso, absentismo ou resultados dos inquéritos.

 

 

Nos semestres pares em virtude das alterações de funcionamento resultantes da pandemia foram reforçados contatos com docentes e
alunos, de modo a permitir um acompanhamento das dificuldades identificadas e manutenção dos níveis de cumprimento dos objetivos do
curso.

 

 

São ainda analisados em detalhe planos de melhoria propostos pelos docentes com nível de avaliação (nos inquéritos aos alunos)
inferiores a 3.
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3.1 - Síntese dos resultados escolares nas UC do curso

Alunos avaliados Nº de UC / Percentagem

Com taxas de aprovação iguais ou superiores a 90% 35 (92.11%)

Com taxas de aprovação entre 75% e 89% 3 (7.89%)

Com taxas de aprovação inferiores a 75 % 0 (0.00%)

Alunos inscritos Nº de UC

Com taxas de aprovação iguais ou superiores a 90% 14 (36.84%)

Com taxas de aprovação entre 75% e 89% 22 (57.89%)

Com taxas de aprovação inferiores a 75 % 2 (5.26%)

NOTA:

Foram consideradas 38 UC do curso

4 - Plano de Ação para a Melhoria 
4.1 - Planos de melhoria propostos

Situação plano melhoria Nº de UC

Com nada a assinalar 38

Com situação relevante positiva 0

Com situação relevante negativa 0

NOTA:

Foram consideradas 38 RUC, das quais 38 encontram-se publicadas

Síntese da análise dos planos de melhoria apresentados pelos responsáveis das UC para as situações relevantes negativas:

Situação identificada Ação a desenvolver Recursos

- - -
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4.2 - Apreciação da implementação dos planos de melhoria do ciclo avaliativo anterior

Situação identificada Ação prevista Ação implementada

- - -

5 - Atividades Associadas ao Funcionamento do Curso

5.1 - Atividade científica relacionada com o curso

Ao longo do mandato da atual direção, os principais pontos fortes relacionados com a atividade científica assentam, no essencial, na
acentuada melhoria da qualificação académica do corpo docente ao longo dos últimos anos.

 

Desde a reestruturação implementada em 2015/2016 mais de 50% das unidades curriculares são pertencentes à área nuclear do ciclo de
estudos, conferindo um dos maiores níveis de especialização em finanças, a nível nacional, em ciclo de estudos conducentes ao grau de
licenciado.

 

O número de publicações, não obstante a melhoria ao longo dos últimos anos carece de ser aumentado, sendo um dos objetivos de
melhoria identificados pela direção do ciclo de estudos. A  situação pandémica poderá ter eventualmente afetado algumas datas associadas
a alguns projetos científicos.

 

A melhoria nos últimos anos é reflexo da contratação de novos docentes, bem como da melhoria da qualificação académica do corpo
docente já existente e do maior incentivo à produção científica.

 

Adicionalmente, é relevante a intervenção de muitos docentes do curso na orientação de muitas dissertações de mestrado, permitindo
lançar as bases para projetos de investigação futuros.

 

  Durante o ano letivo 2019/2020, foi desenvolvida diversa atividade científica relacionada com o ciclo de estudos, nomeadamente,
publicação de artigos em revistas científicas, de livros e capítulos de livros, projetos de investigação e conferências e participação e/ou
realização de congressos nacionais e internacionais, que se descrevem abaixo. Para além dos esforços individuais e da direção do ciclo de
estudos, também aqui é fundamental a articulação de esforços com a política da instituição. 

 

 

PUBLICAÇÕES DOS DOCENTES NO ANO LETIVO 2019

 

ARTIGOS

Albuquerque,  F . ,  Rodr igues,  N. ,  Texe i ra  Qui rós ,  J .  &  Just ino ,  M.  R.  
(2019).  The conservat ism as a cul tural  value that underl ies the f inancial  
repor t ing :  Empi r i ca l  ev idence f rom l i s ted  compan ies  in  European 
regulated markets.  64 (2), 1-21.Contaduría y Administración
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5.2 - Atividade de articulação com a comunidade desenvolvida no âmbito do curso

As atividades profissionais desenvolvidas evidenciadas parcialmente nas fichas curriculares confirmam uma forte ligação ao contexto
empresarial, permitindo sinergias entre os conteúdos das unidades curriculares e a aplicabilidade real na futura atividade profissional dos
estudantes.

 

De entre as atividades relevantes desenvolvidas pelos vários docentes do ciclo de estudos destacam-se, pelo impacto na comunidade e
complementaridade com atividade académica, as seguintes:

 

Ligação a várias ordens profissionais nomeadamente a Ordem dos Economistas, Ordem dos Contabilistas Certificados, Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, através, nomeadamente, da participação em conferências e sessões de formação, bem como colaboração
em revistas ligadas à atividade;

 

Elevado número de livros publicados sobre temas técnico científicos da responsabilidade de docentes do ciclo de estudos;

 

Elevado número de docentes com atividade atual ou passada ligada ao sector financeiro, entidades reguladoras e de supervisão e à
consultoria, permitindo trazer para a instituição experiência profissional através da participação em conferências e seminários, discussão de
projetos entre outros aspetos;

 

Número significativo de seminários, conferências, sessões de formação com intervenção de docentes do ciclo de estudos, sendo que estas
acções abrangem não apenas algumas das maiores empresas portuguesas, mas também entidades do setor público, demonstrando o
elevado prestígio dos docentes, do ciclo de estudos e da Instituição;

 

Dissertações de vários mestrados, com intervenção a nível de orientação e arguência, acompanhadas por docentes do ciclo de estudos;

 

Número significativo de docentes com trabalho institucional desenvolvido a nível do Conselho Técnico Científico, Conselho de
Representantes e Conselho Pedagógico  e  foram desenvolvidas master classes destinadas aos melhores alunos de algumas unidades
curriculares (Projeto de Finanças Empresariais e Análise Económica e Financeira, por exemplo, promovendo a realização de seminários
com personalidades ligadas ao mercado empresarial e a ligação de estágios curtos em empresas).

6 - Apreciação Global 
6.1 - Análise dos Resultados

Considerandos prévios

 

A reestruturação implementada em 2015/16 poderia condicionar alguns indicadores, tendo em conta que implicou alterações profundas,
bem como criação de novos materiais de estudo, conteúdos programáticos, seleção e preparação de casos de estudo e adequação das
ferramentas informáticas, sendo estas algumas das dificuldades que necessitaram de ser ultrapassadas neste período.
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Tendo em conta os constrangimentos existentes (exteriores ao ciclo de estudos e à própria Instituição) a transição foi efetuada num único
ano, o que poderia agravar as dificuldades referidas

 

 

Os objetivos principais definidos para a reestruturação foram os seguintes:

reforçar a componente teórica e prática ligada à área nuclear do ciclo de estudos, como forma de criar e desenvolver uma marca
distintiva, nomeadamente face à concorrência e ao mercado de trabalho;
incorporar sugestões recolhidas junto de estudantes, docentes, entidades empregadoras, antigos estudantes, personalidades com
reconhecida ligação ao contexto empresarial e académico;
contribuir para melhorar nível de sucesso, empregabilidade, espírito de coesão entre professores, estudantes e direção, bem como,
reconhecimento pela comunidade em geral;

 

 

A análise dos resultados a nível de eficiência formativa e sucesso escolar deve ter em conta a existência de regime diurno e pós-laboral. A
nível de classificação do último colocado, nível de eficiência formativa e sucesso académico existem diferenças que possam ser relevantes
para o presente relatório. Existem ainda dificuldades de compatibilização da vida académica com a vida profissional e pessoal.

 

Não existem situações negativas relevantes em nenhuma unidade curricular que deva ser salientada.

 

 

Análise global e articulada dos resultados

 

A evolução nos últimos anos confirma uma consolidação importante relativamente aos seguintes aspetos:

 

A classificação do último colocado no regime diurno e pós-laboral; O número total dos candidatos quase duplicou nos últimos 2 anos;

 

Os candidatos em primeira opção registam uma subida ao longo deste período, com particular ênfase no regime pós-laboral;

 

As taxas de sucesso dos estudantes que apresentam uma melhoria consistente;

 

Os resultados dos inquéritos aos estudantes e inquéritos pedagógicos com níveis elevados de satisfação;

 

A manutenção de  níveis de empregabilidade, dos mais altos a nível nacional (base DGEEC) e o reconhecimento pelas entidades
empregadoras, aumentando não apenas a quantidade, mas a qualidade do nível de emprego;
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O aumento de UCs lecionadas em inglês, (desde 2013), o nível relevante de artigos, livros e participações em conferências e a
consolidação da newsletter editada pelo ciclo de estudos.

6.2 - Síntese dos Pontos Fortes e Fracos do Curso

 :Pontos Fortes

 

 

Estrutura curricular: mais de 50% das unidades curriculares pertencem à área cientifica básica do curso, conferindo um dos maiores níveis
de especialização em finanças a nível nacional (neste nível de estudo)  disponível no mercado; as matérias complementares foram
estruturadas de modo a fornecer apoio e desenvolvimento dos conteúdos base do curso;

 

Metodologia de ensino: utilização de estudo de casos, meios informáticos, existência de unidades curriculares de simulação e análise
empresarial, aliados à experiência profissional relevante de muitos docentes, permite articular de forma eficaz o saber académico ao saber
fazer e à realidade empresarial; a existência de um número crescente de UCs lecionadas em inglês reforça a componente internacional e
competências dos alunos;

 

Reconhecimento da qualificação do curso, nomeadamente por empregadores e ex-alunos; a participação em conferências promovidas pelo
curso, e abertas a toda a comunidade permite reforçar este ponto; taxa de empregabilidade entre 95% e 98% ao longo dos últimos anos
confirma o reconhecimento do curso no mercado;

 

Parte substancial do corpo docente possui elevado nível de qualificação académica e profissional, este número apresenta tendência de
crescimento significativo ao longo dos últimos anos; é importante também o número de docentes doutorados ou em fase final de
doutoramentos que detêm, em simultâneo, o título de especialista;

 

Interação com a comunidade empresarial e académica, nomeadamente através de conferências e da newsletter do curso, ligação à
Associação de Antigos Alunos (  ), participação de Quadros de empresas em seminários e discussão de trabalhos e projetos.AlumniIscal

 

Incremento da participação dos docentes do curso em projetos científicos, revisão de artigos científicos.

 

 

 :Pontos Fracos

 

 

Necessidade de continuar a aumentar o grau de qualificação dos docentes, não obstante a melhoria significativa alcançada nos últimos
anos.
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A publicação de artigos em revistas internacionais respeita, no essencial, a um número ainda relativamente reduzido de docentes, não
obstante a melhoria nos últimos anos, nomeadamente como reflexo das novas contratações de docentes.

 

Número de docentes ligados a centros de investigação ainda reduzido não obstante a evolução positiva nos últimos anos; para além dos
esforços individuais e da direção do curso, também aqui é fundamental a articulação de esforços com a política da instituição (no sentido de
concretizar algumas opções e projetos em curso).

7 - Boas Práticas

Síntese de medidas de melhoria:

 

 

Qualificação do corpo docente:

 

Incremento significativo do número de Doutores e Especialistas;
Vários docentes são simultaneamente Doutorados e Especialistas;

 

 

Profissionalização (tempo integral) do corpo docente:

 

Incremento significativo do número de Doutores e Especialistas a tempo integral; consolidando a tendência registada ao longo dos
últimos anos;
Parte significativa dos docentes aliam à atividade académica uma atividade profissional relevante para o conteúdo das matérias que
lecionam no curso;
Quase a totalidade dos docentes tem experiência letiva superior a três anos;
O número de artigos científicos, livros e participações em conferências dos docentes regista um incremento significativo nos últimos
anos;
O elevado número de dissertações (de vários mestrados) com a orientação de docentes do curso permite não só lançar bases para
projetos de investigação como reforçar a ligação com   outros cursos e níveis de ensino.
Participação de vários docentes em projetos de investigação com apoio do IPL ou em ligação com vários centros de investigação.

 

 

Ligação à comunidade, nomeadamente ao meio empresarial, organizações profissionais e outros cursos de vários níveis:
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Organização de conferências promovidas pelo curso de finanças empresariais, abertas à comunidade em geral (não apenas à
escola). Nestas conferências participam oradores ligados ao meio empresarial (25 seminários e conferências realizados desde o
final de 2012);
Newsletters 23 números editados desde o final de 2012, incluindo a colaboração de várias personalidades ligadas à atividade
empresarial, bem como professores do curso;
Participação em conferências externas, nomeadamente OCC;
Orientação e arguência de dissertações de mestrado na generalidade dos cursos do ISCAL, confirmando não só a qualificação
como o conhecimento (transversal) do corpo docente;

 

 

Reforço da comunicação interna e externa, promovendo o reconhecimento do curso, a coesão interna (docentes e discentes),
criando condições de empregabilidade (e melhorando o respetivo nível).

 

Realização de reuniões regulares de docentes e discentes como forma de avaliar e discutir a eficácia a nível de cumprimento de
objetivos, nível de sucesso, articulação das várias unidades curriculares, metodologias de ensino e aprendizagem.

 

 

Incremento da ligação ao meio empresarial e desenvolvimento de ligação aos antigos alunos.

 

Muitos dos professores do curso estão integrados em ordens profissionais, como Ordem dos Contabilistas Certificados, dos
Revisores Oficiais de Contas e dos Economistas.
A liderança da Associação dos Antigos Alunos do ISCAL (alumni) é assumida pela diretora do curso; o facto de muitos docentes
estarem ligados a vários mestrados (docência e orientação de dissertações) permite reforçar os laços com os ex-alunos,
contribuindo para melhorar coesão, imagem, rede de alunos, empregadores e curso;

 

 

Desenvolvimento de  dirigidas aos melhores alunos de algumas unidades curriculares de finanças, como Análisemasterclasses
Económica e Financeira, Análise e Avaliação de Investimentos Reais e Sistemas de Informação Financeiros; estas masterclasses
permitem aliar:

 

Seminários sobre temáticas não aprofundadas no curso como reestruturação de empresas, modelos de previsão de falências,
gestão de risco, empreendedorismo, auditoria e revisão de contas;

 acompanhamento em ambiente real de técnicos de empresas associadas ao programa, permitindo que os melhoresShadowing
alunos possam aliar os conhecimentos académicos aos problemas reais e funcionamento de várias empresas;
Incremento do número de unidades curriculares onde a aprendizagem se centra na utilização de processos de simulação, muitas
vezes recorrendo a software específico, simuladores, bases de dados e estudo de casos; UC´s Projeto de Finanças Empresariais
(inclui criação de projetos, visita a empresas, diálogo com Quadros das empresas participantes), Mercados financeiros (criação de
sala de mercados e técnicas e análise real), Análise Económica e Financeira (metodologia de aprendizagem centrada em estudos
de relatórios reais) são apenas alguns dos exemplos ilustrativos.

 



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

MODELO DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO CURSO (2019-20) 23/23


