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Ensino  

Os dados de 2018/2019 relativos à oferta educativa do IE, considerando os mapas de 

imputação dos ETI, enviado pela Reitoria, a 25 de janeiro de 2018, revelam um ligeiro decréscimo, 

na ordem dos 5% dos estudantes inscritos no 1.º ciclo e de 9,5% de estudantes inscritos no 3º ciclo. 

Ao nível de estudantes inscritos no 2º ciclo, poder-se-á depreender um cenário de estabilidade, com 

o registo de mais 0,6% de estudantes relativamente ao ano transato.  

Em termos de representatividade dos estudantes do IE por ciclos de estudo, e considerando os 

dados disponibilizados na Intranet, consultados a 28 de janeiro de 2019, observam-se as seguintes 

distribuições: 28,8% de estudantes inscritos no 1º ciclo, 57,5% no 2º ciclo e 13,7% no 3º ciclo.  

Por sua vez, entre os vários cursos de mestrado, 22,1% dos estudantes inscreveram-se no 

Mestrado em Educação; 21,6% no mestrado em Ciências da Educação; 7,5% no Mestrado em 

Educação Especial; 6,3% no Mestrado em Estudos da Criança; 42,5% no Mestrado em Ensino. Ao 

nível do 3º ciclo, no ano letivo 2018/2019, 60,2% dos estudantes inscreveram-se no Doutoramento 

em Ciências da Educação (modalidade curso e tutorial) e 39,8% no Doutoramento em Estudos da 

Criança. É de destacar o funcionamento da 2ª edição do curso de doutoramento em Ciências da 

Educação, modalidade curso, com 21 estudantes inscritos.  

Quanto ao número de estudantes diplomados em 2018, 102 estudantes concluíram a 

licenciatura, 218 terminaram o mestrado e 39 obtiveram o título de doutor (9 em Estudos da Criança 

e 30 em Ciências da Educação). 

No que diz respeito aos cursos não conferentes de grau, o IE mantém a sua capacidade de 

cativar e captar estudantes, nomeadamente oriundos do Brasil, para a realização de Estágios 

Científicos Avançados: 70 novos projetos realizados no âmbito de Pós-doutoramento e 29 de 

Doutoramento.  

Esta cenário configura o IE como uma Escola, tendencialmente, de pós-graduação, mantendo 

uma oferta educativa diversificada, visando uma formação universitária ao mais alto nível, através de 

cursos com várias áreas de especialização que compreendem a formação graduada e pós-graduada, 

bem como formação não conducente a grau, inicial e contínua, de educadores, professores e outros 

técnicos e agentes de formação e intervenção socioeducativa para todos os níveis do sistema 

educativo, escolar e não escolar, bem como para todos os setores de atividade que integram valências 

de educação, formação e aprendizagem ao longo de toda a vida.  

No sentido do reforço qualitativo da oferta educativa, o IE promoveu não só a realização de 

projetos de dinamização pedagógica, mas também a consolidação do Sistema Interno de Garantia da 

Qualidade, revelando-se, pela análise dos relatórios de autoavaliação dos cursos do IE, um adequado 

funcionamento de todos os cursos e o muito bom desempenho dos estudantes. Na sequência da 

criação do grupo de trabalho interno para a elaboração de uma proposta fundamentada em 

Gerontologia Educativa, em 2018, teve início um curso de formação especialização em Gerontologia 

Educativa, na Casa de Conhecimento de Paredes de Coura.  

Adicionalmente, tendo sido reconhecido um débil domínio, por parte dos estudantes, da língua 



inglesa, o IE proporcionou aos seus estudantes a possibilidade de realizarem um curso de Inglês de 

forma gratuita, níveis A2 e B1, contando com o preenchimento total das vagas (30) em ambos os 

níveis. Além disso, identificadas também dificuldades a nível da língua portuguesa, o IE pretende 

proporcionar aos estudantes um curso de Português Académico. 

 

 

Investigação 

 

 Face aos indicadores de produção científica, em 2018, verificou-se um aumento significativo 

do número de artigos em revistas com índice de impacto: 85 artigos indexados na ISI Web of 

Knowledge e SCOPUS, face a 70 publicados, em 2017, e 38 publicados, em 2016. Estes dados 

refletem o esforço e a aposta contínuos dos investigadores em publicarem em revistas cientificamente 

reconhecidas pela comunidade internacional. Este aumento poderá, ainda, justificar a redução 

relativamente ao número de artigos em revistas internacionais com referees: de 178, em 2017, para 

82, em 2018. O número de artigos em revistas nacionais com referees sofreu uma ligeira redução: 

de 28, em 2017, para 24, em 2018.  

Reconhecidas as dificuldades sentidas na captação de financiamento externo, na área de 

Ciências Sociais e Humanas, permanece a necessidade de os investigadores reforçarem a 

participação em redes internacionais de investigação, bem como de submeterem candidaturas a 

financiamento externo, com vista a melhorar os índices referentes à coordenação e participação em 

projetos financiados por agências nacionais e internacionais. 

Em 2018, decorreu o processo de avaliação externa dos Centros de Investigação pela FCT, 

cuja conclusão está prevista para meados de 2019. Torna-se, assim, fundamental que estes 

respondam de forma positiva aos desafios que são colocados, não só pela excelência dos resultados, 

bem como pelo seu impacto na oferta futura de cursos de doutoramento.  

 

 

Interação com a Sociedade 

Sendo a interação com a sociedade uma valência fundamental para a realização do seu projeto 

estratégico, o IE procurou, em 2018, implementar medidas concretas tendo em vista o 

desenvolvimento desta dimensão. Entre elas, o reforço dos programas de formação contínua, bem 

como o aprofundamento das relações com entidades de natureza diversa, organismos 

governamentais, escolas, autarquias, entre outras, concretizadas em protocolos relativos ao 

desenvolvimento de projetos, à realização de estágios (224 protocolos/acordos) ou a atividades de 

consultoria (31 protocolos de consultoria), com destaque para a participação de docentes na avaliação 

externa de escolas ou em conselhos locais de educação e a assessoria a escolas TEIP. Ainda no 

âmbito da interação com a sociedade, é salientado o envolvimento em atividades no contexto da 

UMinho, concretamente a participação em atividades da Rede de Casas do Conhecimento e no projeto 

ALUMNI, que visa envolver os antigos estudantes. A consolidação do Centro do Recursos para a 

Cooperação e Desenvolvimento constituiu também um marco importante na vertente da interação 

com a sociedade, tornando possível alargá-la a outros domínios, pela promoção de processos e 



práticas de cooperação para o desenvolvimento num contexto de crescente interdependência e 

globalização. 

 

 

Internacionalização 

 

Estrategicamente, o IE ambiciona a captação de novos públicos, não só oriundos dos Países de 

Língua Oficial Portuguesa, nos quais se tem afirmado positivamente, mas também de outras 

instituições de ensino superior. Deste modo, a internacionalização tem ocorrido a três níveis: i) um 

nível micro: estudantes estrangeiros que frequentam cursos não conferentes de grau, 

nomeadamente no âmbito de Estágios Científicos Avançados de doutoramento e Pós-Doutoramento 

(99 projetos em curso, ao longo de 018, de estudantes oriundos do Brasil e Espanha), e estudantes 

inscritos em cursos de pós-graduação sem enquadramento em programas de mobilidade; ii) um 

nível meso: estudantes e docentes integrados em programas de intercâmbio internacional, 

nomeadamente o Erasmus, com mobilidade incoming, tendo o IE recebido 27 estudantes, oriundos 

de países como Espanha, Brasil, Grécia, Itália e Países Baixos. Para responder aos problemas 

observados ao longo dos anos, principalmente, os que se relacionam com a questão de não domínio 

da língua portuguesa, o IE manteve, no âmbito da oferta educativa das licenciaturas em Educação e 

Educação Básica, um conjunto de Unidades Curriculares em língua inglesa, que se designou 

International Semester Erasmus +. Quanto à mobilidade docente, o IE recebeu 3 docentes de 

Espanha, Jordânia e Colômbia. No que diz respeito à mobilidade outcoming, 5 estudantes do IE 

participaram nos programas em países como Espanha e Países Baixos. Quanto à mobilidade 

docente, o IE teve 12 docentes, em vários programas Erasmus, na Indonésia, Moçambique, 

Vietname, Jordânia, Espanha, Áustria, Luxemburgo, Grácia e Finlândia. Contou, ainda, com a 

participação de um trabalhador não docente, num programa de mobilidade no Chile; iii) um nível 

macro: estudantes em mobilidade e integrados em ciclos de estudos do IE, ao abrigo de  protocolos 

celebrados entre instituições de ensino superior, nomeadamente a Universidade Federal de 

Recôncavo da Bahia, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual de Santa 

Catarina, no Brasil, e a Secretaria de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, no 

Equador. 

Deste modo, apesar da maioria dos estudantes de pós-graduação que frequentaram os cursos do IE 

seja proveniente do Brasil, é, no entanto, muito significativa a presença de estudantes de outros países 

de língua oficial portuguesa, com destaque para Cabo Verde, Angola, Moçambique, Espanha, Equador 

e Timor. De referir, também, o funcionamento de quatro cursos de mestrado e o doutoramento em 

Estudos da Criança em regime de modalidade a distância. 

A internacionalização do IE, em 2018, verificou-se ainda pela integração de docentes e investigadores 

em redes de investigação e formação internacionais e pela organização de congressos, seminários, 

colóquios e conferências, os quais deram uma visibilidade internacional ao Instituto. Além disso, vários 

docentes do IE, integrados num projeto coordenado pela Reitoria, continuaram a sua participação no 

projeto de reforma curricular do ensino Básico na Guiné-Bissau. 



Gestão de recursos 

Em 2018, o IE melhorou as condições de alguns espaços do IE, sobretudo o auditório 

Multimédia com a melhoria dos equipamentos de projeção e multimédia, e a Sala de Atos, com a 

colocação da tela referente ao Instituto de Educação. Os processos de comunicação interna e externa, 

mediante a divulgação atempada das decisões dos órgãos do IE, da publicitação de eventos e provas 

académicas, continuam a cumprir bons níveis de concretização. Houve uma preocupação manifesta 

com a racionalização dos encargos de funcionamento do IE através da monitorização sistemática de 

receitas e despesas para o desenvolvimento sustentado a nível financeiro. 

O processo associado aos “Relatórios de Progresso dos estudantes de doutoramento” foi solidificado, 

com a utilização da plataforma eletrónica que permite a submissão do relatório de atividades pelos 

estudantes, o seu envio automático para os respetivos orientadores, a submissão de pareceres por 

parte destes, o posterior envio para análise do departamento, bem como a notificação automática do 

estudante. Além desta, foi também criada a plataforma para o registo de atividades no âmbito da 

interação com a sociedade, numa tentativa de centralizar a informação sobre a atividades dos 

docentes e não docentes, contando com 22 registos, em 2018.  

 

 

Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR – IE 2018) 

 

A operacionalização dos objetivos decorrentes do Plano Sumário de Atividades 2018, descrita no 

presente documento, estão patentes no Quadro de seguida apresentado: 


