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RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO PLANO DE
ATIVIDADES
Ano 20161
Preâmbulo
O presente Relatório Anual de Execução do Plano de Atividades do Instituto
Superior Miguel Torga (ISMT), referente ao ano de 2016, foi elaborado tendo em conta
o cumprimento do disposto no artigo 159.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro
(Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior – RJIES).
Com este Relatório pretendemos aferir o grau de cumprimento das propostas de
atividades/projetos

apresentadas

pelos

Órgãos

do

Instituto

e

pelos

vários

Centros/Departamentos/Serviços do ISMT, para realização durante o ano 2016, e que
têm como suporte o documento designado “Plano Geral de Atividades/2016”, que foi
apresentado (e aprovado) em reunião de Conselho Diretivo de 20/01/2016.

1. INTRODUÇÃO
O Instituto Superior Miguel Torga é um dos mais antigos estabelecimentos de
ensino superior universitário privado português, tendo iniciado a sua atividade em 1937,
completando este ano (2017) 80 anos de atividade.
O ISMT é um estabelecimento de ensino superior universitário privado,
oficialmente reconhecido através da Portaria n.º 15/90, de 9 de janeiro, sendo associado
da APESP2 (Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado).
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Os dados apresentados no presente Relatório, nomeadamente os que dizem respeito ao número de alunos, e quando

não for feita outra indicação, têm como data de referência 31 de dezembro de 2016.
2

A APESP é uma associação de instituições de ensino superior não estatais, reconhecidas de interesse

público nos termos do Regime Jurídico das Instituições do Ensino Superior (RJIES).
Trata-se de uma associação de direito privado que tem por objetivo primordial a representação e
plena integração do ensino superior não estatal no sistema educativo português, cabendo-lhe, neste
domínio, assumir a defesa das liberdades de aprender e de ensinar e representar as instituições suas
associadas.
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A atual denominação do estabelecimento de ensino foi aprovada pelo DecretoLei n.º 12/98, de 24 de janeiro.
O ISMT caracteriza-se, entre outros aspetos, por apresentar uma oferta formativa
diversificada, que abarca vários graus e várias áreas do saber, tais como, Artes, Ciências
da

Comunicação/Jornalismo,

Ciências

Empresariais,

Ciências

Sociais

e

do

Comportamento e Informática, possuindo um corpo docente altamente qualificado, e
que é composto, na sua maioria, por docentes doutorados, contemplando docentes
portugueses e de outros países.
A qualificação do corpo docente, a prestação de serviços à comunidade e o
desenvolvimento da investigação têm merecido uma atenção especial, no sentido de
cumprirmos as exigências legais em termos de acreditação/avaliação dos ciclos de
estudos em funcionamento no ISMT.
Apostamos também num conjunto de serviços, dirigidos aos nossos alunos,
nomeadamente de apoio psicológico, apoio à mobilidade e de incentivo ao
empreendedorismo.
O estabelecimento de parcerias académicas (e outras) tem sido, também, uma
área prioritária, com o objetivo de consolidar a nossa posição como instituição de
referência de Ensino Superior, captando alunos nacionais e estrangeiros, nomeadamente
dos países lusófonos, e procurando abranger e desenvolver novas áreas de
conhecimento/investigação.

2. DO GRAU DE CUMPRIMENTO DO PLANO ESTRATÉGICO E DO PLANO
ANUAL

Para o desenvolvimento deste ponto, teremos em consideração, essencialmente,
e como já referimos, as linhas de orientação definidas no documento “Plano Geral de
Atividades 2016”, que foi apresentado em reunião de Conselho Diretivo de 20/01/2016,
e objeto de parecer favorável pelo citado Conselho.
A apresentação dos dados irá incidir sobre os principais projetos desenvolvidos
em 2016, dando conta do seu grau de concretização:
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2.1. Instalações e Equipamentos
As instalações do Instituto Superior Miguel Torga repartem-se por cinco
edifícios - três edifícios próprios e dois edifícios arrendados.

EDIFÍCIOS PRÓPRIOS
IMÓVEL 1

IMÓVEL 2

Largo da Cruz de Celas, n.º 1

Rua

IMÓVEL 3

Bernardo

de

Rua Augusta, n.º 46

Albuquerque, n.º 4
Distrito: Coimbra

Distrito: Coimbra
Concelho: Coimbra

Distrito: Coimbra

Concelho: Coimbra

Freguesia: Santo António dos

Concelho: Coimbra

Freguesia: União das Freguesias de

Olivais

Freguesia: Santo António dos

Sé Nova, Santa Cruz, Almedina e S.

Olivais

Bartolomeu.

Artigos 1176 e 3754 da matriz predial

Artigo 1584 da matriz predial

Artigo 1059 da matriz predial

urbana da freguesia de Sto. António

urbana da freguesia de Sto.

urbana da União das Freguesias de

dos Olivais, com inscrição anterior a

António dos Olivais, com

Sé Nova, Sta. Cruz, Almedina e S.

07/08/1951.

inscrição anterior a 07/08/1951

Bartolomeu, com inscrição anterior
a 07/08/1951.

Descrito na Conservatória do Registo

Descrito na Conservatória do

Descrito na Conservatória do

Predial de Coimbra sob o n.º 909.

Registo Predial de Coimbra sob o

Registo Predial de Coimbra sob o

n.º 3953.

n.º 235.

N.º de pisos: 4 - r/chão, 1.º e 2.º

N.º de pisos: 4 - cave, r/chão, 1.º

Nº de pisos: 4 - cave, r/chão, 1.º

andares e sótão.

andar e sótão.

andar e sótão.

Equipamento:

praticamente

Equipamento: Em praticamente

Equipamento:

todas as divisões estão instalados

todas as divisões estão instalados

todas as divisões estão instalados

aparelhos

aparelhos

aparelhos

Em

individuais

de

ar

individuais

de

ar

Em praticamente

individuais

de

ar

condicionado do tipo Split. Redes

condicionado do tipo Split. Rede

condicionado do tipo Split. Redes

informática e telefónica e instalação

de segurança contra intrusão e

de segurança contra intrusão e

de segurança contra intrusão e contra

incêndios.

incêndios.

incêndios.
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EDIFÍCIOS ARRENDADOS

Rua Oliveira Matos, n.º 17

Rua Bernardo de Albuquerque, n.º 6

Distrito: Coimbra

Distrito: Coimbra

Concelho: Coimbra

Concelho: Coimbra

Freguesia:

Freguesia: Santo António dos Olivais

União das Freguesias de Sé

Nova, Santa Cruz, Almedina e S. Bartolomeu.
Nº de pisos: 4 - r/chão e 3 andares.

Nº de pisos: 2 - 1.º andar e sótão.

Equipamento: Em praticamente todas as divisões

Equipamento: Em praticamente todas as divisões

estão instalados aparelhos individuais de ar

estão instalados aparelhos individuais de ar

condicionado do tipo Split. Redes de segurança

condicionado do tipo Split. Redes de segurança

contra intrusão e incêndios.

contra intrusão e incêndios.

No total, os edifícios indicados contemplam 914 lugares, no que se refere a
áreas afetas especificamente ao ensino (auditório, salas de aula, laboratórios).
Estando a decorrer o processo de adaptação das instalações do ISMT, no que
se refere a utentes com mobilidade condicionada, durante o ano de 2016 foram
concretizadas as seguintes alterações: neste momento está já concretizada a fase de
adaptação dos Serviços Administrativos/Académicos do ISMT que foram transferidos
do piso 2 para o piso 0 do edifício do Largo da Cruz de Celas, n.º 1, tendo decorrido as
obras no mês de dezembro de 2016, e encontrando-se os Serviços a funcionar neste
local desde o início do mês de janeiro de 2017.
Quanto a este ponto, o processo continua a decorrer, havendo ainda a
necessidade de adaptar outros espaços do ISMT aos utentes com mobilidade
condicionada, tendo sido, portanto, realizado parcialmente.
Outras obras realizadas em 2016
- Edifício da Rua Bernardo de Albuquerque, n.º 4 - Recuperação do muro da fachada do
prédio (pintura e limpeza da pedra);
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- Edifício do Largo da Cruz de Celas, n.º 1 - Impermeabilização do chão da varanda do
1.º andar, através da colocação de uma tela especial para esse efeito;
- Edifício do Largo da Cruz de Celas, n.º 1 – pintura dos 2 gabinetes da zona onde
esteve instalado o Secretariado da ESAE (a obra teve início em dezembro de 2016 e foi
concluída no mês de janeiro de 2017).
Outro projeto concretizado em 2016 foi a implementação do sistema de
candidaturas on-line.
Tendo este projeto sido apresentado no Plano Geral de Atividades 2016, foi o
mesmo concretizado, tendo entrado em funcionamento no processo de candidaturas
2016/2017.
Este projeto foi implementado, numa 1ª fase, para as candidaturas aos cursos de
1.º ciclo (regime geral de acesso e regime de acesso para os candidatos maiores de 23
anos) e para os cursos de Pós-Graduação e para os cursos de 2.º ciclo (4ª fase de
candidatura).
Podemos considerar que este projeto foi concretizado, embora deva ser alargado,
em termos de utilizadores do mesmo, para as candidaturas do ano letivo 2017/2018.
Apresentamos, de seguida, o número total de candidatos que utilizaram este
sistema (candidaturas 2016/2017):
Total de candidatos

Total de candidatos

% de utilização do

(2016/2017)

que utilizaram o

sistema de

sistema de

candidaturas on-line

candidaturas on-line
(2016/2017)
Cursos de 1.º ciclo

251

42

16,7%

Curso de PG

22

21

95,4%

12

2

16,7%

“Intervenção com
doentes de Alzheimer
e outras demências”
(I edição)
Cursos de 2.º ciclo
(4ª fase – 01 a
25/09/2016)
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No caso dos cursos de 1.º ciclo, o sistema de candidaturas on-line foi preparado
apenas para as candidaturas ao abrigo do regime geral de acesso e para o regime dos
candidatos maiores de 23 anos, como já referimos.
Tendo em conta o total de 251 candidatos aos cursos de 1.º ciclo (todos os
regimes de acesso) e apesar da limitação de utilização do sistema para os dois regimes
já indicados, ainda assim 42 candidatos utilizaram o sistema, o que corresponde a
16,7% do total de candidatos, o que nos parece bastante interessante. Contamos que, nos
próximos anos, este número possa aumentar substancialmente.
Em referência aos 42 candidatos a cursos de 1.º ciclo que utilizaram o sistema de
candidaturas on-line, apresentamos, de seguida, a distribuição por curso:
Curso

N.º de candidatos / %

1.º ciclo em Psicologia

10 candidatos / 23,9%

1.º ciclo em Gestão

8 candidatos / 19 %

1.º ciclo em Comunicação Empresarial

5 candidatos / 11,9 %

1.º ciclo em Design de Comunicação

4 candidatos / 9,5 %

1.º ciclo em Jornalismo

4 candidatos / 9,5 %

1.º ciclo em Multimédia

4 candidatos / 9,5 %

1.º ciclo em Serviço Social

4 candidatos / 9,5 %

1.º ciclo em Informática

3 candidatos / 7,2 %

No que se refere à utilização do sistema nas candidaturas a cursos de PósGraduação e na 4ª fase de candidatura aos cursos de 2.º ciclo (01 a 25/09/2016), de
salientar que no caso do curso de PG em “Intervenção com doentes de Alzheimer e
outras demências” a utilização foi elevadíssima (95,4% dos candidatos ao curso optaram
por formalizar a candidatura através deste sistema).
De referir ainda que, para garantir o funcionamento adequado desta nova
funcionalidade, foi organizada formação para os funcionários da Secretaria e do
Secretariado da ESAE, para que pudessem estar aptos a trabalhar com este novo
sistema.
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2.2. Oferta formativa
Entre os projetos formativos a desenvolver em 2016/2017, faremos o ponto da
situação quanto a um conjunto de projetos, alguns deles iniciados em anos anteriores:
- Projeto Parceria ITAP/ISMT para a realização de cursos de especialização
tecnológica (CET)
Projeto para a realização em parceria com uma Escola Profissional de cursos de
especialização tecnológica nas áreas de Contabilidade, Informática e Multimédia.
Apesar da apresentação dos cursos à entidade competente (ANQEP - Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional) ter sido concretizada em 2015, e
de termos enviado todos os elementos solicitados, estamos ainda a aguardar a
informação sobre a autorização de funcionamento dos cursos.
De salientar a este respeito que o objetivo inicial era que estes cursos pudessem
iniciar o seu funcionamento no ano letivo 2015/2016, uma vez que havia candidatos
interessados em frequentar os cursos.
- Projeto de realização de um curso de Pós-Graduação em “Gestão de Cuidados na
Doença de Alzheimer”, em parceria com a Delegação Centro da Alzheimer
Portugal
Os contactos e reuniões quanto a este projeto têm sido desenvolvidos pelo
docente do ISMT, Professor Doutor Carlos Alberto Afonso. Apesar da realização de
algumas reuniões, não temos, à data, nenhuma informação adicional sobre o projeto,
não estando, pois, concretizado.
- Curso de PG em “Terapias Cognitivo-Comportamentais Contextuais em
Perturbações Psicológicas e Problemas de Saúde” – foi concretizada a Acreditação
do curso pela Ordem dos Psicólogos Portugueses no ano 2016.
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- Projeto de desenvolvimento da área das Ciências Empresariais
O ISMT conta, atualmente, com vários cursos na área das Ciências
Empresariais, de 1.º e de 2.º ciclo (1.º ciclos em Contabilidade e Auditoria,
Comunicação Empresarial, Gestão e Gestão de RH; 2.º ciclo em Gestão de RH e
Comportamento Organizacional).
Para o desenvolvimento desta área é objetivo do ISMT alargar a nossa oferta
formativa, e, nesse sentido, foi submetido à A3ES (outubro de 2016) a proposta do 1.º
ciclo de estudos em Gestão de Marketing. Neste domínio, de salientar que se encontram
já em preparação outros ciclos de estudo nesta área (Empreendedorismo,
Administração), a submeter proximamente à A3ES.
Este é um projeto que se desenvolverá em várias etapas, estando já cumprida
uma primeira fase.
- Projeto de criação da Escola Superior de Terapêuticas Não Convencionais
Quanto a este projeto, que foi submetido à DGES em novembro de 2015, foram
efetuados vários contactos/reuniões com a DGES e com a A3ES, encontrando-se neste
momento o processo numa fase mais avançada, uma vez que foi recebido o parecer
favorável da DGES quanto ao projeto do novo estabelecimento de ensino, permitindo,
mais recentemente, a submissão dos ciclos de estudo previstos (1.º ciclos em
Acupuntura e em Osteopatia) na plataforma da A3ES, no âmbito do processo de
acreditação dos cursos.
- Projeto de criação de uma Escola Profissional na área Psicossocial
Em função da diversidade de projetos em que o ISMT está envolvido não houve
ainda condições para avançar com este projeto, encontrando-se ainda em fase de estudo.
De salientar que um dos aspetos relevantes para o desenvolvimento deste projeto
diz respeito às instalações, sendo este um dos aspetos em análise.
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2.3. Outros Projetos
Durante o ano de 2016, de salientar outros projetos que colheram a nossa
atenção pela sua relevância para a instituição.
- Processo de adequação da entidade instituidora do ISMT ao Regime Jurídico das
Instituições de Ensino Superior (RJIES)
Neste contexto, de salientar as reuniões e contactos realizados pelo Conselho Diretivo
do ISMT, e em especial pelo Senhor Diretor, Professor Doutor Carlos Amaral Dias, com várias
entidades, nomeadamente com o Senhor Presidente da CIM – Região de Coimbra (entidade para
quem foi transmitida a universalidade do património da Assembleia Distrital de Coimbra) e com
o Senhor Diretor-Geral da DGES.
Neste processo foi solicitada a um jurista a apresentação de um estudo sobre o modelo
de figura jurídica que poderá vir a funcionar junto da tutela como entidade instituidora do
estabelecimento de ensino, de forma a cumprir a legislação em vigor sobre a matéria. Neste
contexto foi elaborada uma proposta de Estatutos de uma Associação que foi apresentada à CIM
– Região de Coimbra, e também à DGES.

2.4. Organização de Eventos/ações de promoção e divulgação do ISMT
Durante o ano de 2016, apresentamos, em anexo a este Relatório, a lista de
eventos realizados e salientamos aqui a realização de alguns eventos:
I Fórum de Gestão
Local: Coimbra (Hotel Tryp)
Data: 04/05/2016
Evento organizado pela “Escola de Comércio e Negócios” do ISMT.
Oradores:
Dr. Francisco Neto, CEO da empresa Ach. Brito;
Dr. Francisco Febrero, CEO da empresa ROFF;
Senhor Fortunato Frederico, CEO da empresa Fly London;
Eng. Paulo Pereira da Silva, CEO da empresa Renova.
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Os objetivos principais da realização deste evento foram os seguintes:
a) Promover o diálogo e a partilha de conhecimento de empresários e gestores
conceituados do mundo empresarial com a comunidade académica do ISMT (docentes e
alunos) e a comunidade envolvente;
b) Dar visibilidade ao ISMT, nomeadamente à Escola de Comércio e Negócios,
e à oferta formativa do Instituto, em particular na área das Ciências Empresariais.
Esta primeira edição esteve subordinada ao tema “Os novos desafios da Gestão”,
e esteve organizada em quatro painéis, dois de manhã e dois de tarde. Cada painel
contando com um orador convidado, ligado à área de gestão, um jornalista e um
académico.

XII Baile de Gala da AEISMT
Local: Quinta de São Pedro da Pousada (em Cernache)
Data: 09/06/2016

Cerimónia de Abertura Solene do Ano Letivo
Local: ISMT (sala 1 da Rua Augusta, n.º 46
Data: 09/11/2016
Em relação à Cerimónia de Abertura Solene do ano letivo 2016/2017, a docente
do ISMT, Senhora Profª. Doutora Inês Amaral proferiu a Oração de Sapiência
subordinada ao tema: “Multimédia: perspetivas de futuro”.

Visita de Estudo ao ISMT
Data: 26/01/2016
No dia vinte e seis de Janeiro concretizou-se a visita ao ISMT por parte de
cinquenta alunos do curso Profissional de Técnico de Multimédia e de alguns docentes
da Escola Básica e Secundária Soares de Basto de Oliveira de Azeméis. Para este
evento foram organizadas atividades para os alunos, promovidas pelas Coordenações
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dos cursos de primeiro ciclo em Informática, em Multimédia e em Design da
Comunicação, com a colaboração da AEISMT.

Feira Futurália
Local: Lisboa
Data: 16 a 19/03/2016
Participação do ISMT na Futurália, que é o maior evento nacional nesta área.
A participação do Instituto concretizou-se com um stand de nove metros
quadrados.
Salão do Estudante Brasil
Local: Brasil (várias cidades brasileiras)
Data: fevereiro/março 2016
Participação do ISMT nas Feiras Brasil (Stand APESP) - fevereiro e março de
dois mil e dezasseis: no âmbito da estratégia de divulgação do ISMT, a nível
internacional, o Instituto esteve representado no stand da APESP, em várias cidades
brasileiras.
Feira Qualifica
Local: Porto
Data: abril 2016
Este evento, à semelhança da Feira Futurália, é um dos maiores eventos de
divulgação de oferta formativa, a nível nacional.

Semana de Receção ao Caloiro
Local: ISMT
Data: 19 a 23/09/2016
(organização da AEISMT)
A Semana de Receção ao Caloiro, organizada pela AEISMT, tem como principal
objetivo a organização de um conjunto de atividades para receber os novos alunos.
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À semelhança dos anos anteriores, as atividades previstas incluem, entre outras,
a “Febrada”, a apresentação da cidade de Coimbra e do Instituto, além da entrega, a
cada aluno, do Guia e Kit do Caloiro.

No âmbito das ações de promoção/divulgação da oferta formativa do ISMT
realizadas (consultar Anexo), de salientar também a elaboração de material de
divulgação do ISMT e da sua oferta formativa. Neste contexto, indicamos o seguinte:
- No âmbito da participação do ISMT no Salão Estudante Brasil, foi também
elaborada uma brochura (cerca de dez mil exemplares), estando o ISMT representado
na mesma com informação sobre a sua oferta formativa, incluindo um texto e
fotografias da nossa vida académica. A organização desta brochura esteve a cargo da
APESP;
- Participação do ISMT no Guia do Ensino Superior Privado (organizado pela
APESP), a distribuir nas Feiras Futurália (Lisboa) e Qualifica (Porto);
- Guia de Cursos ISMT - com a indicação de toda a oferta formativa do ISMT
(“Ano Zero”, cursos conferentes e não conferentes de grau académico) e incluindo a
apresentação genérica do ISMT, informação sobre gabinetes, centros, departamentos e
serviços do Instituto, e, ainda, a sua localização e contactos.
2.5. Candidaturas a Projetos
Durante o ano de 2016 foram apresentadas as seguintes candidaturas a projetos:
- Candidatura da Biblioteca Carlos Amaral Dias a um programa da Fundação
Calouste Gulbenkian
Foi apresentada uma candidatura destinada à Recuperação, Tratamento e Organização
de Acervos Documentais.
O projeto designou-se “Arquivos Históricos de Serviço Social em Coimbra: da Escola
Normal Social ao Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra - 1937/1977”.
Equipa responsável:
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Coordenador Geral do Projeto: Prof. Doutor Vasco Alves de Sousa Almeida;
Coordenação Técnica: Mestre Ana Cristina Filipe Casimiro de Abreu e Licenciado
Afonso Miguel de Freitas Tavares Madeira;
Coordenação Científica: Professoras Doutoras Alcina Maria de Castro Martins, Maria
Rosa Ferreira Clemente Morais Tomé e Dulce Serra Simões.
Os objetivos gerais do projeto são os seguintes:
- Tratamento arquivístico do arquivo da Escola Normal Social e do Instituto Superior de
Serviço Social de Coimbra - 1937-1977 (monografias, relatórios, correspondência,
sumários, programas, atas, manuais);
-

Acondicionamento

e

preservação

em

caixas

apropriadas;

- Criação de galeria no site do ISMT com a digitalização de manuais e cerca de 200
fotografias existentes no interior dos relatórios, sendo uma percentagem para arquivo
fotográfico digital acessível na biblioteca;
- Catalogação dos relatórios da base de dados da Biblioteca do ISMT e Porbase
Nacional da Biblioteca Nacional e disponibilização das descrições bibliográficas e
arquivísticas online, através da PorBase e de catálogo arquivístico em PDF na mesma
página da galeria.
Resultado da candidatura: não aprovada
(nota: no ofício recebido da Fundação Calouste Gulbenkian, foi afirmado que o indeferimento da
candidatura do ISMT não significava a falta de qualidade e mérito da mesma).

- Candidatura ao Programa ADAI: "XIX Convocatoria de Ayudas a Proyectos
Archivísticos"
Data de submissão do projeto pela Biblioteca: 10/10/2016
Título: "Arquivos Históricos de Serviço Social em Coimbra: da Escola Normal Social
ao Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra 1937-1977".
Nota: resultados ainda não conhecidos.
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- Portugal 2020 – Candidaturas - Projeto Vales Internacionalização
Neste contexto, o ISMT figura como entidade prestadora de serviços no âmbito dos
projetos apresentados por duas empresas que se candidataram ao Programa acima
indicado.
As empresas são as seguintes:
- Farmácia Saúde – projeto de internacionalização de serviço de rotulagem
eletrónica de medicamento;
- CEFORCIVIL – projeto de internacionalização de serviços de Segurança e Saúde
no Trabalho.
O serviço a prestar pelo ISMT, no âmbito dos projetos acima indicados, será de
consultoria na área da internacionalização.

2.6. Processos de Avaliação/Acreditação de Ciclos de Estudos (A3ES)
- Submissão de Novas Propostas de Cursos à A3ES
Em referência ao ano de 2016 (mês de outubro), o ISMT submeteu à A3ES as
propostas de três novos ciclos de estudos (uma licenciatura e dois mestrados), cujos
dados apresentamos no quadro seguinte:
Curso

Área Científica
Principal

Duração do curso /

Acreditação

Total de créditos do
curso
1.º ciclo em Gestão de
Marketing

Marketing e Publicidade
e

6 semestres / 180 ECTS

Em apreciação

Gestão e Administração
2.º ciclo em Intervenção
com doentes de
Alzheimer e outras
demências

Psicologia e Saúde

4 semestres / 120 ECTS

Em apreciação

2.º ciclo em
Neuropsicologia Clínica

Psicologia e Saúde

4 semestres / 120 ECTS

Em apreciação
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3. DA REALIZAÇÃO DOS OBJETIVOS ESTABELECIDOS
De acordo com os dados apresentados, podemos considerar que os objetivos
estabelecidos, foram, em geral, atingidos, embora se deva ter em consideração que a
completa realização de alguns dos projetos enunciados não se esgota no ano de 2016, e
tem natureza plurianual.
Por outro lado, não podemos deixar de salientar que a não concretização de
alguns projetos se deve a aspetos que são externos ao ISMT e que resultam, nalgumas
situações, da morosidade com que os processos são analisados pelas entidades
competentes. Como exemplo, o caso do projeto de criação de CET em parceria com o
ITAP, cujo processo foi submetido à ANQEP em 2015.
Uma nota ainda para a dinâmica verificada em vários Departamentos e Serviços
do ISMT com um conjunto alargado de atividades concretizadas, como se pode verificar
peloa informação contida nos Anexos ao presente Relatório.

4. DA EFICIÊNCIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
No plano administrativo, entendemos salientar, de forma resumida, os seguintes
pontos:
O projeto de transferência dos Serviços de Secretaria/Académicos (1.º ciclo e
ESAE), com a sua mudança para o novo espaço situado no piso 0 do edifício do Largo
da Cruz de Celas, implicou também uma reflexão sobre o funcionamento destes
Serviços e uma análise sobre um melhor aproveitamento dos recursos humanos
disponíveis.
Esta análise refletiu-se numa reeestrutação dos Serviços com a junção das
Secretarias dos cursos de 1.º ciclo e da ESAE, e com um ajustamento e redistribuição
das competências e funções atribuídas aos funcionários.
De salientar ainda a mais valia para o funcionamento dos Serviços de
Secretaria/Académicos, e, sobretudo, para os utilizadores, da implementação do sistema
de candidaturas on-line.
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Uma nota também para o trabalho desenvolvido pelo Gabinete de Bolsas do
ISMT (trabalho desenvolvido em articulação com a Direção de Serviços de Apoio ao
Estudante da DGES), que se revela de grande importância para os nossos alunos. Em
termos do número de processos gerido por este Gabinete, apresentamos os seguintes
dados de 2016:
N.º de candidaturas a bolsa de estudo submetidas: 191
N.º de candidaturas com bolsa atribuída: 114
N.º de candidaturas rejeitadas: 66
(nota: ainda existem processos em apreciação)
No que diz respeito à atividade da Biblioteca, além do anexo a este Relatório,
apresentamos um resumo das aquisições efetuadas e registadas pela Biblioteca, durante
o ano de 2016:
Livros adquiridos por compra: 42
Livros adquiridos por oferta: 122
Trabalhos finais de cursos de 1. º ciclo e de CET: 77
Dissertações de Mestrado (cursos de 2.º ciclo) defendidas no ISMT: 70
Dissertações de Mestrado/Teses de Doutoramento recebidas por oferta: 7
Relatóriod de Estágio (2.º ciclo Psicologia Clínica); 52
Revistas assinadas: 17
Revistas recebidas por oferta: 4
Revistas recebidas por permuta: 40

No que se refere à gestão financeira, e no sentido de adequar a estrutura
organizacional à quebra de procura registada e de forma a criar condições para garantir
a viabilidade e sustentabilidade da Instituição, a Direção do ISMT implementou
medidas, no sentido da otimização dos recursos internos e exploração das sinergias
existentes entre as várias áreas científicas, subjacentes à oferta formativa. Tais políticas,
foram também materializadas em ações muito rigorosas de contenção de gastos,
mantendo-se intacta a qualidade do ensino ministrado, o que é patente na avaliação e
acreditação dos ciclos de estudos lecionados (que mais à frente indicamos) efetuada por
entidade externa (A3ES) independente.
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Os esforços desenvolvidos nos últimos anos foram determinantes para assegurar
uma rentabilidade positiva da atividade, mas não foram suficientes para acomodar a
perda cerca de 975 000 euros anuais de prestação de serviços na área de ensino (face aos
valores alcançados no final do ano de 2011). O ISMT reduziu até ao limite mínimo
todos os principais gastos, para fazer face à quebra da procura e da prestação de
serviços, levando a cabo reduções dos seus gastos operacionais anuais de 680 000.00€,
face aos existentes em 2011, e que só foram possíveis com o envolvimento de todos os
colaboradores da Instituição.
Apesar do enorme esforço de ajustamento, os últimos cinco anos encerraram
com resultados líquidos negativos (15 477.85€ em 2012, 28 927.28€ em 2013, 18
862.01€ em 2014, 121 957.77 em 2015 e 16 407.14 em 2016).
O resultado do ano de 2016 foi negativamente influenciado por acontecimentos
que originaram gastos de natureza “extraordinária”, e cujo montante (superior a
43 000.00€) penalizou as condições de exploração e impediu que se apresentassem
resultados positivos.
Os valores negativos acumulados, num total de 201 632.00€, contrastam com os
lucros que foram apresentados nos dois últimos anos em que o ISMT teve resultados
positivos (2010 e 2011) no valor global de 484 587.63€. Embora os resultados do
passado não sirvam para mitigar o momento que o ISMT e o Ensino Superior Privado
em geral atravessam, permitiram, todavia, criar uma almofada financeira que permitiu
acomodar, até ao momento, estes cinco anos de rentabilidade negativa.
Convém recordar que no ano letivo de 2015/16 encontravam-se inscritos no
ensino superior 358 193 alunos, dos quais 84% em instituições de ensino superior
público e 16% em instituições de ensino superior privado (um total de 58 654 alunos no
subsistema privado).
O valor em 2010/11 era de 89 413 alunos, ou seja, uma diminuição de mais de
30 700 alunos, em apenas cinco anos, nas instituições de ensino superior privado.
Tendo em conta o número global de instituições privadas existentes (atualmente
87 estabelecimentos de ensino superior privado), isto significou, em termos médios,
menos 352 alunos por instituição.
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A maioria das instituições de ensino superior privado atravessa dificuldades de
financiamento, pois dependem, quase exclusivamente, das propinas pagas pelos seus
estudantes e atravessam assim momentos particularmente exigentes, com a diminuição
da procura e com um número elevado de abandono escolar.
No último ano letivo no ISMT, e considerando apenas os cursos de 1.º e de 2.º
ciclo, abandonaram a instituição cerca de 100 alunos, sobretudo por razões económicas.
Apesar da rentabilidade negativa dos últimos anos, a sustentabilidade da
Instituição, e a sua autonomia financeira, apresentam valores confortáveis, como se
poderá apreciar no ponto seguinte.

5. DA EVOLUÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL E FINANCEIRA E DA
SUSTENTABILIDADE DA INSTITUIÇÃO
Rácios Económico - Financeiros:

Rácios Económico-Financeiros

Rentabilidade dos Capitais Próprios
Rentabilidade Económica
Rentabilidade do Activo
Rentabilidade (operacional) do Activo

Autonomia Financeira
Endividamento
Solvabilidade Geral

Fundo de Maneio Próprio
Fundo de Maneio Global

Liquidez geral

2016

Rentabilidade
-16 407.14 €
1 961 359.43 €
-15 195.74 €
2 392 286.05 €
54 908.53 €
2 392 286.05 €
-10 606.67 €
2 392 286.05 €
Financiamento
Capital Próprio
1 961 359.43 €
Activo Líquido
2 392 286.05 €
Passivo Total
430 926.62 €
Activo Líquido
2 392 286.05 €
Capital Próprio
1 961 359.43 €
Passivo Total
430 926.62 €
Cobertura do Activo Fixo
Capital Próprio
1 961 359.43 €
Activo Fixo
2 083 598.46 €
CP + Pass não corrente
1 961 359.43 €
Activo Fixo
2 083 598.46 €
Liquidez
Ativo Corrente
308 687.59 €
Passivo Corrente
430 926.62 €

Res. Líquido Exercício
Capital Próprio
RLE + Gastos Financeiros
Activo Líquido
EBITDA
Activo Líquido
Resultado Operacional (EBIT)
Activo Líquido

Indicador

-0.84%
-0.64%
2.30%
-0.44%

82%
18%
4.55

2015

-121 951.77 €
1 977 766.57 €
-121 407.30 €
2 371 557.03 €
-53 709.81 €
2 371 557.03 €
-119 943.57 €
2 371 557.03 €
1 977 766.57 €
2 371 557.03 €
393 790.46 €
2 684 279.55 €
1 977 766.57 €
393 790.46 €

94.13%

1 977 766.57 €
2 112 440.71 €
1 977 766.57 €
2 112 440.71 €

71.63%

259 116.32 €
393 790.46 €

94.13%

Indicador

-6.17%
-5.12%
-2.26%
-5.06%

83%
15%
5.02

2014

-18 862.01 €
2 099 718.34 €
-18 299.92 €
2 519 934.45 €
57 039.64 €
2 519 934.45 €
-16 905.82 €
2 519 934.45 €
2 099 718.34 €
2 519 934.45 €
420 216.11 €
2 519 934.45 €
2 099 718.34 €
420 216.11 €

93.62%

2 099 718.34 €
2 157 737.36 €
2 099 718.34 €
2 157 737.36 €

65.80%

362 197.09 €
420 216.11 €

93.62%

O rácio de rentabilidade do capital próprio demonstra que o ano de 2016 foi um
ano ligeiramente negativo em termos de geração de resultados. O retorno do capital
investido foi de -0.84 % e a rentabilidade do investimento de -0.64%.
21

Indicador

-0.90%
-0.73%
2.26%
-0.67%

83%
17%
5.00

97.31%
97.31%

86.19%

O EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization),
por eliminar os efeitos dos financiamentos e das decisões meramente contabilísticas
(depreciações e amortizações), fornece uma boa análise comparativa, pois apresenta um
indicador da produtividade e a eficiência do negócio. Com exceção do ano de 2015, o
EBITDA foi sempre positivo e a rentabilidade do ativo, considerando esta componente
dos resultados, foi de 2.30% no ano de 2016.
A autonomia financeira representa a percentagem dos ativos totais financiados
por capitais próprios. Este rácio exprime a solidez financeira da instituição e a sua
capacidade para solver os seus compromissos. A autonomia financeira de 82% continua
a demonstrar a pouca dependência da Instituição em relação ao financiamento externo,
ou seja, apenas 18% de participação de capitais alheios no financiamento do ISMT.
O património do ISMT é 4.5 vezes superior ao seu endividamento global, o que
traduz um bom equilíbrio financeiro da Instituição.
Cerca de 94% do ativo fixo (não corrente) é financiado por capitais próprios, o
que indica que quase não se recorre ao financiamento das necessidades do ciclo de
exploração.
A liquidez geral é de cerca de 72% em 2016 e indica em que medida o passivo
de curto prazo está coberto por ativos que se esperam converter em meios financeiros
líquidos num período supostamente correspondente ao do vencimento das dívidas de
curto prazo. Embora um valor superior a 100% seja o "razoável", por corresponder a
uma situação de algum desafogo em termos de liquidez de curto prazo, o valor indicado
e as medidas tomadas de apoio à tesouraria (contas caucionadas) são consideradas
suficientes para repor a situação de equilíbrio e evitar eventuais problemas de liquidez a
curto prazo.
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Outros Rácios Económicos:

Excendente Bruto de Exploração

2016

Vendas Líquidas
Prestação de Serviços
Outros Rendimentos e Ganhos
VOLUME DE NEGÓCIOS [A]
Fornecimentos e Serviços Externos
Gastos com o Pessoal
Outros Custos Operacionais

2015

2014

0.00 €

0.00 €

0.00 €

2 573 232.48 €

2 475 374.99 €

2 480 442.04 €

37 940.00 €

28 973.98 €

22 993.94 €

2 611 172.48 €

2 504 348.97 €

2 503 435.98 €

633 302.94 €

603 185.47 €

636 188.84 €

1 814 015.50 €

1 906 322.35 €

1 874 262.67 €

62 033.47 €

24 805.05 €

15 109.09 €

CONSUMOS INTERMÉDIOS [B]

2 509 351.91 €

2 534 312.87 €

2 525 560.60 €

EBE [A] - [B]

101 820.57 €

-29 963.90 €

-22 124.62 €

Na prática, o EBE corresponde à diferença entre os proveitos líquidos de
exploração e os custos diretamente ligados à exploração, sem considerar depreciações,
amortizações e provisões.
Em 2016 houve um excedente gerado pela atividade, pois deduzindo aos
rendimentos relacionados os gastos necessários inerentes, o valor foi positivo
(101 820.57€).

6. DOS MOVIMENTOS DE PESSOAL DOCENTE E NÃO DOCENTE
6.1. Caracterização do Pessoal Docente
O ISMT dispõe de um corpo docente altamente qualificado, num total de 77
docentes, e que é composto, na sua maioria, por docentes doutorados, contemplando
docentes portugueses e de outros países.
Docentes/Colaboradores (por género)
Homens
34

Mulheres
43

Docentes/Colaboradores (por grau académico e género)
Doutores
H
23

Mestres
M
32

H
4

Licenciados
M
9

H
7

M
2
23

Docentes/Colaboradores – por Categorias
Professor Catedrático
Professor Associado
Professor Auxiliar
Professor Auxiliar Convidado
Professor Auxiliar Equiparado
Assistente
Assistente Convidado

1
3
14
21
16
8
14

De um total de 77 docentes/colaboradores, 55 são titulares do grau de doutor, o
que corresponde a 71,4% do corpo docente.
Docentes que obtiveram o grau de doutor em 2016
Ainda no que se refere ao pessoal docente, passamos a indicar os docentes do
ISMT que obtiveram o grau de doutor em 2016 (e respetiva área científica):
Docente/Colaborador

Área Científica do
Doutoramento

Andreia Cláudia Seixas
Meireles

Psicologia
(especialidade em
Psicologia das
Organizações, do
Trabalho e dos RH
Cultura e
Psicossociologia da
Comunicação
Design

Carla Sofia de Carvalho
Figueiredo
Marina Alexandra Couto
Carvalho Peres

Instituição que
conferiu o grau
académico
Universidade de
Coimbra - FPCE

Data de
Conclusão
05/02/2016

Universidade da
Extremadura (Espanha)

01/02/2016

Universidade do
Porto/Universidade de
Aveiro
(doutoramento em
associação)

04/10/2016

Docentes em regime de tempo integral no ISMT que solicitaram
acumulação de funções docentes para 2016/2017
Docente

Instituição onde acumula

Regime de acumulação

funções
Frederico Franco Madeira da

Instituto Politécnico de Viseu -

Fonseca

Escola Superior de Tecnologia e

Tempo parcial

Gestão de Viseu
Ilda Maria Morais Massano

Universidade de Coimbra –

Cardoso

Faculdade de Medicina

Tempo parcial
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6.2. Caracterização do Pessoal não Docente:
Quanto ao pessoal não docente do ISMT, no ano em referência (2016), é
constituído por 24 elementos, estando ilustrado no quadro seguinte a distribuição por
género, e quanto ao tipo de vínculo contratual.
Contrato de

Contrato de

trabalho a termo

trabalho por tempo

certo

indeterminado

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

0

1

7
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6.3. Mobilidade dos Recursos Humanos
Durante o ano de 2016, em termos de mobilidade dos recursos humanos (pessoal
docente e não docente), apresentaremos nos quadros seguintes um resumo das
contratações e de cessações de contratos de trabalho.
- Celebração de contratos de trabalho
Durante o ano de 2016 foram celebrados os seguintes contratos de trabalho:
Contrato de trabalho a termo certo (1 ano)
Período: 01/12/2016 a 20/11/2017
Área funcional: Departamento da Qualidade e Inovação e Gabinete de
Empreendedorismo
Categoria: Técnico Profissional de 1ª

25

- Cessação de contratos de trabalho
No quadro seguinte, apresentamos as várias formas de cessação de contratos de
trabalho ocorridas durante o ano de 2016 e respetivo número de trabalhadores
abrangido.
Formas de Cessação de Contratos de Trabalho

Número de trabalhadores

Revogação do contrato de trabalho (acordo)

1 docente

Denúncia de contrato de trabalho

1 docente

(por iniciativa do trabalhador)

1 funcionário

Processo disciplinar - Despedimento com justa

1 docente

causa
Total: 4 trabalhadores

7. DA EVOLUÇÃO DAS ADMISSÕES E DA FREQUÊNCIA DOS CICLOS DE
ESTUDOS MINISTRADOS
7.1. “Ano Zero”
ÁREA

N.º DE CANDIDATOS

Artes/Ciências da
Comunicação/Jornalismo
Ciências Empresariais
Ciências Sociais e do
Comportamento
Área Informática

N.º DE ALUNOS
20
27
15

Total:

4
Total: 66

7.2. Unidades curriculares (regime avulso)
De acordo com a legislação em vigor, os estabelecimentos de ensino facultam a
inscrição em regime de unidade curricular avulso.
A inscrição pode ser realizada quer por alunos inscritos num curso de ensino
superior, quer por outros interessados. De referir ainda que a inscrição pode ser feita em
regime sujeito a avaliação, ou não.
As unidades curriculares realizadas ao abrigo deste regime, caso o seu titular
tenha ou venha a adquirir o estatuto de aluno de um ciclo de estudos de ensino superior;
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serão obrigatoriamente creditadas, tendo em conta os limites previstos na legislação em
vigor sobre a matéria.
Tendo em conta os ciclos de estudos/unidades curriculares ministrados no ISMT,
em 2016/2017 as inscrições em unidades curriculares foram as que se apresentam no
quadro seguinte (por área):
Inscrição em unidades curriculares de cursos de 1.º ciclo:

Área(s)

Inscrições em UC Avulso

Artes/Ciências da Comunicação/Jornalismo
Ciências Empresariais
Ciências Sociais e do Comportamento
Informática

12
30
13
2
Total: 57

Relativamente à inscrição em unidades curriculares, em regime avulso, de cursos
de 2.º ciclo, temos um total de 4 inscrições.

7.3. Ciclos de estudos conducentes ao grau de licenciado
Curso

Alunos
matriculados
(1.º ano)

Alunos
matriculados (total)

Comunicação Empresarial
Design de Comunicação
Gestão
Gestão de RH

20
16
51
12

59
46
115
49

Informática
Jornalismo
Multimédia
Psicologia
Serviço Social

15
12
14
61
15
Total: 216

39
29
62
175
81
Total: 655

No que diz respeito ao número de diplomados, em 2016, dos vários cursos de 1.º
ciclo em funcionamento no ISMT, os dados (por curso) são apresentados no quadro
seguinte:
Cursos (1.º ciclo)
Comunicação Empresarial
Jornalismo

N.º de
Diplomados

Média das Notas Finais

11
2

13.21
14.64
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Design da Comunicação
Gestão
Gestão de Recursos Humanos
Informática
Multimédia
Psicologia
Serviço Social

4
13
13
3
10
45
6

Total de Alunos

14.21
12.38
13.69
14.54
14.54
13.62
13.28

107

7.4. Cursos de Pós-Graduação
No que diz respeito a cursos de Pós-Graduação (não conferentes de grau
académico), e em referência ao ano letivo 2016/2017, tiveram início os seguintes
cursos:
Data

Curso

N.º de Alunos

outubro de 2016

I edição do Curso de Pós-Graduação
em Terapias CognitivoComportamentais Contextuais em
Perturbações Psicológicas e Problemas
de Saúde

10

novembro 2016

I edição do Curso de Pós-Graduação em
Intervenção com Doentes de Alzheimer e
outras Demências

19

Total: 29

7.5. Ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre
O elenco atual de ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre,
acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), é
o seguinte:
Área das Ciências Empresariais
Curso

Duração

Gestão de Recursos Humanos e
Comportamento Organizacional

4 semestres

Área das Ciências Sociais e do Comportamento
Curso

Duração

Psicologia Clínica

4 semestres

Serviço Social

3 semestres
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Nos

pontos

seguintes,

indicaremos

o

número

de

alunos

que

frequentaram os ciclos de estudos conducentes ao grau de mestre ministrados no
ISMT, em 2016.
Cursos de 2.º ciclo ministrados ao abrigo da parceria com o Instituto
Politécnico de Leiria (IPL)
No ano letivo 2016/2017, e pela primeira vez em vários anos, não houve
candidatos em número suficiente para viabilizar o funcionamento de uma nova
edição do mestrado em Psicologia Clínica, ao abrigo da parceria com o IPL.
Em função desta situação, no ano letivo 2016/2017 encontra-se em
funcionamento apenas a turma do 2.º ano curricular do curso (área de
especialização em Terapias Cognitivo/Comportamentais) com 17 alunos.

a) Número de alunos por ciclo de estudos
No que diz respeito à frequência dos ciclos de estudos conducentes à
obtenção do grau de mestre, em funcionamento no ISMT, o número de alunos inscrito
está indicado na tabela seguinte:
Curso

N.º de
candidatos

Alunos
matriculados
(1.º ano, 1ª vez)

Alunos
matriculados (total)

14

13

36

Comportamento
Organizacional
Psicologia Clínica

34

32

116 *

Serviço Social

6

5

20

(incluindo situações
especiais)

(incluindo situações
especiais)

Gestão de Recursos
Humanos e

Total: 172
* inclui a turma ao abrigo da parceria IPL.

b) Número de diplomados por ciclo de estudos
Curso
Gestão de Recursos Humanos e
Comportamento Organizacional

Número de diplomados
6

29

Psicologia Clínica
Serviço Social

61
4
Total: 71

c) Lista das dissertações de mestrado apresentadas em 2016
O número total de alunos de mestrado, nos vários ciclos de estudo, durante o
ano de 2016, que apresentaram e defenderam a dissertação de mestrado consta do
quadro seguinte:
Curso
Gestão de Recursos Humanos e
Comportamento Organizacional

N.º de diplomados
6

- Área de especialização em Psicoterapia
Psicodinâmica – 8
Psicologia Clínica

Área de especialização em Terapias Familiares e
Sistémicas - 9

- Área de especialização emTerapias CognitivoComportamentais – 44

Serviço Social

4
Total: 71

8. DOS GRAUS ACADÉMICOS E DIPLOMAS CONFERIDOS
O ISMT, enquanto estabelecimento de ensino superior universitário não
integrado, confere, no que se refere ao ensino superior, os graus académicos de
licenciatura e de mestrado.

Em referência aos alunos que concluíram os seus cursos durante o ano de 2016,
e tendo em conta os ciclos de estudos em funcionamento, o ISMT conferiu os seguintes
graus académicos:
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Grau académico de licenciatura – 9 cursos:
Comunicação Empresarial
Design da Comunicação
Gestão
Gestão de Recursos Humanos
Informática
Jornalismo
Multimédia
Psicologia
Serviço Social

Grau académico de mestrado – 3 cursos:
Gestão de Recursos Humanos e
Comportamento Organizacional
Psicologia Clínica
Serviço Social

9. DA EMPREGABILIDADE DOS DIPLOMADOS
Estudo de empregabilidade - diplomados/as que finalizaram os seus cursos em
2015
O presente relatório apresenta os resultados do estudo à empregabilidade dos
cursos, de 1.º e 2.º ciclo do ISMT, relativos aos/às alunos/as que finalizaram no ano
civil de 2015.
Trata-se do sétimo inquérito efetuado pelo Observatório de Inserção no Mercado
de Trabalho do Instituto Superior Miguel Torga. O universo de inquiridos/as abrangeu
todos/as os/as diplomados pelo ISMT no ano civil de 2015, de acordo com listagem
fornecida pelos serviços.
O processo de inquirição, sistematização e tratamento de dados decorreu de 12
de dezembro de 2016 a 06 de janeiro de 2017.
Todos/as os/as alunos/as constantes das bases de dados disponibilizadas pelos
serviços foram contactados/as, num processo com três reforços sistemáticos.
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Ciclo de estudos

Número de
diplomados/as
115
81

1.º Ciclo
2.º Ciclo

Tabela 1: Amostra
Contactáveis por
telefone
115
80

Respostas

Taxa de resposta

84
53

73%
65.4%

Quanto aos resultados obtidos neste inquérito, estes serão apresentados em
anexo ao presente Relatório (Relatório do OIMT).
10. DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO E DO NÚMERO DE
ESTUDANTES ESTRANGEIROS
De acordo com o Relatório de Execução do Plano de Atividades do Gabinete de
Relações Internacionais do ISMT relativo ao ano 2016, que se anexa, apresentamos os
dados relativos às ações de mobilidade.
Números de bolsas atribuídas a estudantes no 2.º semestre 2015/2016 e 1.º semestre
2016/17:
• Mobilidade para Estudos: 16
•

Estágios: 3 (total de 14 meses)

•

Total: 19

Bolsas atribuídas a staff no 2.º semestre 2015/2016 e 1.º semestre 2016/17:
• Mobilidade para Formação:

•

•

-

Armando Vilas-Boas – London School of Design and Marketing.

-

Maria João Barata – University of Szeged, Hungria.

Mobilidade para Ensino:
-

Inês Amaral – University of Applied Social Sciences, Lituânia.

-

Sónia Guadalupe Abreu – University of Rijeka, Croácia.

-

Sónia Simões – Eotvos Lorand University, Hungria.

Total: 5
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Números de estudantes recebidos para estudos
• 2.º semestre 2015/2016: 16
•

1.º semestre 2016/17: 58

•

Total: 74

Staff recebido no 2.º semestre 2015/2016 e 1.º semestre 2016/17:
• Mobilidade para Formação:

•

-

Alexandru Toma Sava – Aurel Vlaicu University in Arad, Roménia.

-

Petra-Melita Rosu – Aurel Vlaicu University in Arad, Roménia.

-

Cármen Lúcia Neamtu - Aurel Vlaicu University in Arad, Roménia.

-

Agnieska Janczak – University of Lodz, Polónia.

-

Justyna Drózka – University of Lodz, Polónia.

-

Aleksejs Brambats – Latvian Business College, Letónia.

-

Branka Pazanin Glavina – University of Rijeka, Croácia

-

Vesna Kovac – University of Rijeka, Croácia

-

Marcin Owslak – PWSZ Sanok, Polónia

-

Petr Hostička – Mendel University in Brno, República Checa

Mobilidade para Ensino:
-

Julita Czernecka – University of Lodz, Polónia, (SS / Psic / G)

-

Nursel Topkaya – Ondokuz Mayis University, Turquia.

-

Piotr Fraczek – PWSZ Sanok, Polónia

-

Katarzyna Serwatko – PWSZ Sanok, Polónia

-

Patrycja Pater – PWSZ Sanok, Polónia

Número de cursos de Português para estudantes Erasmus: 4
Acordos Inter-Institucionais Erasmus+ celebrados:
• Universitá degli Studi di Génova – Itália
•

Latvian Business College – Letónia

•

Lomza State University of Applied Sciences – Polónia
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Número de Estudantes Internacionais que ingressaram:
• Concurso do Estudante Internacional: 5
•

Mudança de Curso Internacional: 1

•

Total: 6

11. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS E DAS PARCERIAS
ESTABELECIDAS
As atividades de extensão universitária e de transferência de conhecimentos
constituem uma das linhas estratégicas do ISMT, verificando-se um desenvolvimento
desta área através de uma política de criação de centros de prestação de serviços, como
é o caso do Departamento de Intervenção Psicoterapêutica (DIP) que engloba o Núcleo
João dos Santos, o Gabinete de Apoio Psicológico e do Gabinete de Intervenção
Sistémica que prestam apoio quer à nossa comunidade académica, quer ao exterior,
especificamente na área do apoio psicológico.
Verifica-se assim uma articulação fundamental entre as vertentes do ensino, da
investigação e da aplicação de conhecimentos no exterior, fomentando a ligação à
comunidade envolvente.
No que respeita a esta matéria, remetemos para o Anexo ….. deste Relatório
(Relatório do Departamento de Intervenção Psicoterapêutica), onde estão descritas, em
pormenor, as atividades/projetos desenvolvidos por estes Centros.
Quanto às parcerias estabelecidas durante o ano de 2016 (protocolos genéricos)
foram celebrados vários Protocolos com instituições de áreas diversas, cuja lista se
apresenta a seguir:
Instituição
Pontifícia Universidade Católica de Goiás
(Brasil)
Centro Hospitalar do Médio Tejo, E. P. E.
Fundação Assistência e Formação
Profissional - ADFP
RSOCIALFORM - GERIATRIA, LDA.

Data de celebração do Protocolo
02/08/2016
28/09/2016
12/10/2016
18/10/2016

34

12. DOS PROCEDIMENTOS DE AUTO-AVALIAÇÃO E AVALIAÇÃO
EXTERNA E SEUS RESULTADOS
No que se refere aos processos de auto-avaliação e avaliação externa, ocorridos
em 2016, faremos menção aos seguintes:
a) Visitas das Comissões de Avaliação Externa (CAE)
No âmbito dos processos de avaliação/acreditação dos ciclos de estudo em
funcionamento nas instituições de ensino superior, promovido pela A3ES, no ano de
2016 foram objeto de uma visita da Comissão de Avaliação Externa (CAE) os seguintes
cursos do ISMT, acreditados preliminarmente:
- Curso de 1.º ciclo em Design de Comunicação;
- Curso de 1.º ciclo em Multimédia.
Data da visita: 24 e 25/05/2016
À presente data já recebemos a decisão do Conselho de Administração da A3ES
em relação a estes dois cursos:
CICLO DE
ESTUDOS
Multimédia
Design de
Comunicação

GRAU

DECISÃO

N.º DO PROCESSO

Acreditado

N.º DE
ANOS
6

Licenciado
Licenciado

Acreditado

1

CEF/0910/14307

CEF/0910/14302

b) Elaboração de Relatórios de Follow-up
Durante o ano de 2016, foram elaborados os seguintes relatórios de Follow-up:
Ciclo de Estudos

N.º Processo

Data de envio

Obs.

1.º ciclo em Gestão

ACEF/1213/14312

janeiro 2016

1.º relatório

2.º ciclo em Serviço

ACEF/1112/14337

janeiro 2016

2.º relatório

Social
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1.º ciclo em

ACEF/1213/14282

fevereiro 2016

2.º relatório

ACEF/1213/14317

fevereiro 2016

2.º relatório

Comunicação
Empresarial
1.º ciclo em Gestão
de RH
c) Acreditação dos cursos em funcionamento no ISMT
A situação, em termos de acreditação pela A3ES, dos cursos de 1.º e de 2.º ciclo
em funcionamento no ISMT é, à data, a seguinte:
Ciclos de Estudos acreditados por 1 ano:
CICLO DE
ESTUDOS

GRAU

DECISÃO

N.º DE
ANOS

N.º DO PROCESSO E DATA
DE PUBLICAÇÃO

Design de
Comunicação

Licenciado

Acreditado

1

CEF/0910/14307
(31/03/2017)

Ciclos de Estudos acreditados por 3 anos:
CICLO DE
ESTUDOS

GRAU

DECISÃO

N.º DE
ANOS

N.º DO PROCESSO E DATA
DE PUBLICAÇÃO

Psicologia Clínica

Mestre

Acreditado

3

Gestão de
Recursos
Humanos e
Comportamento
Organizacional

Mestre

Acreditado

3

ACEF/1112/14327
(28/04/2014)
ACEF/1213/14332
(06/10/2014)

Serviço Social

Licenciado

Acreditado

3

Serviço Social

Mestre

Acreditado

3

ACEF/1112/14272
(21/11/2014)
ACEF/1112/14337
(23/02/2015)

Ciclos de Estudos acreditados por 6 anos:
CICLO DE
ESTUDOS

GRAU

DECISÃO

N.º DE
ANOS

N.º DO PROCESSO E DATA
DE PUBLICAÇÃO

Contabilidade e
Auditoria

Licenciado

Acreditado

6

NCE/10/01716
(21/06/2011)

Psicologia

Licenciado

Acreditado

6

Informática

Licenciado

Acreditado

6

Jornalismo
(a)

Licenciado

Acreditado

6

ACEF/1112/14297
(21/04/2014)
ACEF/1213/14292
(02/10/2014)
ACEF/1213/14277
(10/11/2014)
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Gestão

Licenciado

Acreditado

6

Comunicação
Empresarial

Licenciado

Acreditado

6

Gestão de
Recursos
Humanos

Licenciado

Acreditado

6

ACEF/1213/14317
(10/03/2015)

Multimédia

Licenciado

Acreditado

6

ACEF/1415/14302
(16/02/2017)

ACEF/1213/14312
(20/02/2015)
ACEF/1213/14282
(02/03/2015)

(a) A alteração da designação do curso de “Comunicação Social” para “Jornalismo” foi deliberada em reunião do Conselho de
Administração da A3ES, de 28 de julho de 2015.

Coimbra, 05 de abril de 2017
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