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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemthis
I - Caraterizacâo do estabelecimento de ertsino
I -1 -

Entidade instituidora

Designacão:

Portuguesa
La'_
Oul as

Estatuto Judd co
Dosignacifo:
Instituicao HumaNt6ria Nito Governmental, de Caracter Voluntfirio e de Interesse Pablico

Reconhecimento pela tutela
Credential da CASES
Alteragdes a Sociedade
Quais:
.

.

Comunicaclo das alteracemss S tuts'a
lustificacilo apresentada pela entidade instituldora:

N

Alteracees aos Estatutos/Pacto social
Quais:
•
Comunica0o I tutela
Justilicaiplo apresentsda pets entidade instituidora:
uadro 1 - broaos da entidade instituidora(`)
Design aoSo do &OM

Nome do -Mutt

Assembleta Geral

Armando Afonso Morena (Preudente)

Conseiho Fiscal

Alberto Jok Couracesro de Castro (Presdente)

Direr* Nacional

Luis Eduardo da Silva Barbosa (Presidents Nacional da CVP)

Conselho Supremo

Luis Eduardo da Silva Barbosa (Presidente Nacional da CVP)
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Auditoria de Funcionamento a Estabelecimentos de
Ensino Superior Privados (EESP)

:

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
I - Caraterizacao do estabelecimento de ensino
1-2 - Organizacao e gestito do estabelecimento de ensino
1-2.1 - Recontiecirriento de interesse pitblico
Diplome iDeczeto no 3/2002

de 0602-20021 D.R. n. 0

31

I sine [ 1 B I de [06.02-20021
N

AneracOes a natureza do estabeleamento de ensino
Registo das alteracOes publicado ern I_

E';';'75.1
[Outro Pollticnico

Natureza do estabeleomento de ensmo

1-2.2 - Estatutos
Regutados em [ 2548-2009 ] D.R. n.°

164 sine pt
i ] de 2546-2009
N

Afteracees parceteres aos Estatutos
Comunrcadas a tutela
Publicadas
em D.R. n. 0 .

Lit': Er " Tf.A

Just/Fear* apresentada pee ertidade

1-2.3 - Estrutura orginica
Quadro 2 - OrgAos

Organ

Titular/Presidente do Organ

-

inestinaa de

Cumpnmento Constituisio iCumprimentO ,
regular
da
periodicidade
sZo interns incompatibiti.. • .
des reaudees
dades
61.04110
Sim / Nillo. -:, - Om / Me
Sim / re°

reguiamenta- do regime de

Hennque Lopes Pereira

S

s

S

5

Conselho Tec-Cientifico Hennque Lopes Pereira

5

S

5

S

S

5

Conselho de Direcao

Conselho PedagOgico

S

Ana Joaquina Ribeiro Lour° Des Quesado

Provedd do Estudante Sara Crisbna da Silva Pereira
Conselho Consultive

..4
S

Hennque Lopes Pereira

c

S

5

lustificack das respostas negativas:

0 exert:tic do Provedor do Estudarte, dada a sua natureza unipessoal, Rio foi objeto de regulamentatio intent estando as sues
competincias descritas no &boo 42.0 dos Estatutos da Escola.
1-2.4 - Unidades de ensino e de trivestsgacão
uadro 3 - Unidades • e nstno,

nsino

Designative' das Unidades lino de Unidade
de Ensino, de
Ensino/Investigasilo e de
Investigaclo:

gag et, noes was co,

Director/
Presidente

I to

Estatutos

autononna

e/ou
dentition/
RegulamentoJ peciagasica
sim NS°
Sint Itilto

Constitaii0 Periodiddade
r laty: das reunifies
C.0 do C.P. do C.0 do C.P.
S/N

s/N S/N S / N
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemthis
1-3 - Ciclos de estudos acreditados

2014

c

i:a

-,
c

especiais

0.
era

O

Oesignacliotio
Corso

**pintos coecnilifiegNote
Regime
Concarsos

n
/4

0

,,

: Su

Moms metriadedos, pal itt flaill

•...,

L.

deliiICTR

ri

n4

a

S

O

*

O
O

CER09

10/274

$

S

S.°

Sep to

8

SI

N.
I filrrrnarn

o.

234
72/2008
TOTAL

SUB-TtYrAIL

134

134

50

10

10

0

7

to

so
50

0

2

0
2 17
17 0

7
7

2

0
0

2

0

0
0

Sep ia Sep
ano

0
1

:

0
0

1
1

0

1

1

1
1

a

0

28
28

28

0

Sim Nilo

N

Foram cessados cursos no estabelecunento de ensno

1

Fot comuntcado a tutela a cassaba° dos cursos pat homologagio
Jusbfcasio de negabva

''-?;tstItti/s141Mgal
Os ddos de escudo confecentes de grau acadernico enconbam-se cSvulgados nos terrnos do Art 59-A do DL no
de 7 de agosto
Observacees:

115/2013

IS

ir

8

r.,

a amostra
Nuns aids 1°/2.° e 3.° cidos
matticulados no 1.° ano, pada I.. vet
Reingresso

•

--

Transferência

en

/ "'
I
f
•vs

N

Mudanca de curso

a -"
, °

e
as it

..4

°
Titulares de Cursos
supenores, medics a .411 0 ,,,,
pes-secundarios :4 g

ga

Major's de 23 anon

if ' °
o l',
:4

1

o

Regimes especial;

.....

Concurso Institutional

..,

N

N.° de alunos qua obtiveram
creditacao no ano letivo verificado

2

p

20% das vagas pan o oonjunto dos
C. Espedais
N° de vagas autorizadas
Total de alunos Inscritos no curso

71

N° Proc.. de teat* na DGES

-i

2
-P E

0
.
...
sr
li,'

Curso acreditado
N° Proc. Acredltacao

/

Avallacao

.....

g
ce

tel i v)
Z
N° Proc.

b
ut

u

/
a

R

sr

2
I.

a

cr
'

Tipo de Curso

$

2

o
1
n.
;

u

E

0

-J

Auditoria de Funcionamento a Estabelecimentos de
Ensino Superior Privados (EESP)
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
I - Ca raterizayao do estabelecimento de ensino
1-4 - Pessoa I docente
31 - 1 - 201 3

Quadro 5 - Docentes por grau, titulo e categoria

Total

Designed/0as categoriat Ike

Grallilltiltutos

eeediliticos

Designed>

N° . Designed/

N°

P4°

Desigiiiii.

Desitineclo

N°

0 Prot. Coordenador

1 Prof. Adlunto

3

0

4

0

0 Prot Art}unto

6 Duties Porsecnicac

2

8

Mestre

0

0 Prot. Adrouto

I, Outras Poltecnicas

2

3

Licenciado

0

0

C Contras PoIrtecnicas

I

I

Outros

0

0

0

0

0

Doutor com ou sent
agregat'ao
Especialista

TOTAL

0

uadro 6- Docentes com os grans
egime de prestacio de serviso

tern

I

. TOTAL

de doutor e especialista per

raus e Titulos Aradenucos

TOTAL

TOTAt:

5-.100.1,

31 12 2013

tea Tempo Penal

No Tempo Integral

1

Doutor com ou sem agregatio
Especabsta

10

5

3

8

4
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemêis
I - Caraterizacão do estabelecimento de ensino
1-5 - Atividades de investigacao
s
Design
de projetos e atria:fade! em cu rso
Par a Par corn a Sande

DesignaPio des Unkladies
onde sao desenvolik101

Gatanete de Inloact,gaoio e
Desenvolvimento da
0 Desenvolvimento das Competéncias Psicosonars do
:Gabinete de investigagão e
Estudante de ant ertnaciern ao Longo do seu Percurso Format*, .PesInvgivi.rnento
"Sem Mello" - Atitudes dos Enfermekcs e dos Estudantes de Cabinets de Investigacäo e
Enferrnagem Face 6 (kenos Mental
DesenvoMmento da
Influencla do Programa Desportivo 'Myer Mellor" na
Gabinete de Investigat5o e
Qualidade de Vida do Idoso
Desenvolvimento da
lConsumo de Akool nos Estudantes do Ensino Superior
Gabinete de Irwestigatiss e
Desenvolvimento da
Cidadania em SaUde- Percervao e Exerckio
Gabinete de Investkeacao e
DesenvoMmento da

31-12-2013
Aveliados e
No de envolvkliej
reconheados
31
pale Ed (Sir° —Doteragge3
N
N

2
3
1

N

1

Observacoes:
Para Mem dos projetos insertos no quadro supra, foi idenbficado urn conjunto de aims projetos an desenvoNimento por docentes da
Escola, no isnbito de progiamas de doutoramento.
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Ermine. Superior Pnvados (EESP)

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemthis
I - Caraterizacao do estabelecimento de ensino
1-6 - Instalageies afetas ao funcionamento do estabelecimento de ensino
Sim I Klo

As instatag5es actualmente usadas para o emir* de °dos de estudos conducentes

atribtagio de graus acadenucos esbio autorizadas pde tutela

S

Foi requerida autonzacao a tutela
0 piano de usouranca inferno do EE esti reconteado pela autondade naoonal de
protetk civil ou por entadade creciencda

I

S

O6senrap3es:
10 Plano de Seguransa Memo thane, em 18 de lull* de 2013, parecer favorival da Autoridade National de Protepia Chit
Foam implementadas coodig5es de acesso e ublizatio para utentes com a mobilidade
condicanada a:
Edificios
Espabos de ensino
Espacos cornuns

$

InstalatOes sanitanas

S

Justificasio apresentada pela entidade institudora trn caso de resposta negabva a qualquer dos stns;
•
..
• • • • • • • •

• •

7771747W9
..
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
II. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DA ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PRIME IRA PARTE
II-1- Estatutos

Sim I N.ão

Pspanibilizar,So de informagSo sobre os mesmos

L..

S

PubItcagio eletrOnica

I

Afixagio

S

Entrega personalizada
lnduem as marinas obngabirias refendas na

Projeto aenb'fico, cuttiral e peRtagOgico

S
S

Estrutura orgSnica do EE

S

Forma de gestic, e organizaCão adotada

S

Forma de designaga° e &war* do mandate dos btulares dos Orgios

$

Regime de matriculas

S

Regime de inscnc5o

S

Objebvos do EE

Regime de frequerxta

S
S

Regime de aval rade°

1

Fr I

DefinicSo do regime de carreira docente
Direitos e deveres do pessoal docerte

S

Regras de avallacSo e progressiio na carrara

ObservagOes.
[Relarnamente as regras de avaliatio e progressio na carreira, o artego 61. 0 dos Estatutos apenas eienca os elementos de referinda na
avaliaciio de desernpenho dos docentes. As restanbis regras constam de regulamento aub5nomo.
11-2- Piano de Atividades
Elaborado per:

inselho Directic,
"

Orgao competente

S

Apreciado pelo Consdho Cientfficoaticnico-Cientifico

S

Apmvado pela Entidade Insbturciora

S

Just:Vicar* de resposta negative a qualguer dos tens:
lobo
74

(„(7

-8de33-

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
II. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DA ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
PRIMEIRA PARTE
11-3- Orca mento e outros documentos de gestio ecornimica e financeira
Ortamento do EE elaborado pot 1Conselho Cid*
Aprovado pot

lEnbdade Instituidora
lust:11/44So de rescosta negative a guakpar dos Italls:

I Orgeo competente
I

argäo competente

I

S

A entidade insttudora contratou seguro vSido para a manutencào dos recursos urdispensivets ao funcronamento do
estabetecimento de ensino
A entidade Institudora declamu deter substrata patrimonial dela cobertura adequada da manutencAo dos recursos
indispensiveis 210 funcronamento do estateleamenth de ensino
Certificaciio de contas referentes ao ültsrno exemicio atrawas de ROC
Foram emtbdas resenms na certificate.° do ROC

I

I

Indica* das reserves mencionadas:
• : : • •

.••

k:17•77:77.7:777Mir

Justificagro apresentada pleb entodade Institddora pare respocb negariva ace Rens:
0 eltorno ererciao econrimico gue se encontra cerbficado per ROC é o de 2011, estando agendada para o presente met urea Assembled
Geral da CVP para aprove* das contas relabvas a 2012. Ajustafica* apresenlada reladona-se can a Omen* da CVP.
11-4- RelatOrio Anual
Elaborado per: Conselhos de Direr*, CP e CTC

On* oompetente

1 5-1

Aprovado pot ..oreelho de Dire9in
O Relatáno
Grau de cumpomento do piano estrategico e piano anual
RealizaCao dos objetivos estabelecidas
Eficienca da gestic) adrrinrstrabva e financeira
Evoluyio da situacSo patrimonial e financeira
Sustentabilidade da instrtuv,So
Mommentos do pessoal docente
Mommentos do pessoal não docente
Evoluck das adnussOes e frequenaa dos cities de estudos mnstrados
Grans acadenvcos e ados de estulo conferidos

Empregateidade dos diplornados
Intemaaonalizar*) da institucio
NUmero de estudantes

estrangeiros

Prestacio de senncos extemos
Parcerias estateleadas
Procedimentos de auto-avaeageo
Resultados de auto-avaliacao
Resultados de availacees extemas
0 Relateno é acompanhado de pareceres e deeberacees dos Org5os mmpetentes do EE
Publica* do related° confonne determined° no arty) 159.° do RJIES
Observe/93es:
Os Orgiios der Moo e pedagoa/co da Escola colabccaram na Sabot:do do FtelaCno Anual, estando assegurada a interval* dos
mesmos, pa este via, nes der:Sees sobre os conteacks, apesar de nee haver regesto formal de pareceres.
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemais
II. DOCUMENTOS ESTRIJTURANTES DA ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SEGUNDA PARTE
11-5- Regulamentagio interne
11-5.1 - Normas Regularnentares

dos

ciclos de estudos em funcionamento
SimINdo SimlNao SimiNgo

As normas previstas nos artigos 14P, 26.0 e 38.0 do Decreto-Lo 0° 74/2006, de 24 de
Marco, alterado pelo Decreto Lei n.° 107/2008, de 25 de Junho e pelo Decreto-Lei n.°
230/2009, de 14 de Setembrn, san apaciveis a generalidade dos ausos de cada urn dos
tidos de estudos de:
As norrnas contem as seguintes matênas:
Condiciies especificas de ingress°
Condgeies de funoonarnento
Regime de avaliagio de conheomentos (alinea e) do art° 105 do RJIES
Regime de prescn* do dwerto a inscne,So
Regime de precediencias
Regime dos estudos ern tempo partial
Regime de inscritio em unidades curt/co/arts isoladas

Licendothra

Mestrado

Movarado
intedrado

Douler

5

$

Normas regu/adoras do ato pUblioo indispensivel a obtencao do grau
Processo de regrsto do tenor do doutoramento
Procedimentos para a determinagin da dassificacitc
Th/gualificagio final
Processo de nomeacao do onentador(es)
Regras para a concretnagao
.da dssertagio (alineas h) a I) do art° 26 do CL 107/2008)
Elementc6 que constam obrigatonarnente dos diplomas, cartes de curso e cartas doutorais
Prazos de emissao de diploma, carta de curso, carta doutoral e suplernento ao diploma
Process° de acompanharnento pelos Org5os pedagOgtoo e cientifico
Regime de credrtacão de competincias
Aprovar,:an pen Orgao competente
ObservacOes:
As normas regulamentares do cido de estudos em fundonamento encontram-se dere-ides no 'Regulamento Interne e no "Regulamento

11)0aS6Sicc)-II- 5.2 - Normas relatives ao acesso e i ngresso de alunos nos cidos de estudos

•

Concumas

/ Regimes

Norms.,

(S/N)

'ft** do per

oettentente

Regal***

*

.

$110119110 (S)N)

rift (W/ N) .

S

S

S

s

5

5

5

S

5

5

I'l l 7S/N)
Matures de 23 anos

S

Tttulares de cursos supenores,
5
medics e pds-secundanos
S
Mudanca de Curs°,
Transferincia e Rengresso
(•) Analtse efetuada por referfinda ao disposto nos estatutos

On

selecio (SIN)

5

Obeenracaes-

11- 5.3 - Normas regulamentares no &meet° da creditacens de ecnopetancias academicas e prolssionais
Data de aptcrack
104-09-2013
Aprovado por Conselho Tealico-Cientrico

Orgào competente

S

As normas destinadas a regular os pccedimentos de creditagio preveem:
A credrtagin de forrnag3o de nivel superior, obtida antenorrnente

s
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Verrnelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
II. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DA ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SEGUNDA PARTE
A crednack de forrnagio
'

realizada no ambrto dos cursos de

es pecializaorio
'

S
S

tecnolOgica (CET)

A credita 9;3 de outro Op° de format*
A at-circacao
' da experiência professional
As names aprovadas requiem:

S

A instnicio dos processos
A intervencio de drferentes arg5os na decisão/defiberacio dos processes
A forma de notfIcar* das decisaes

S

Os prazos aphcavels

S

Publicacio em OR

II- 5.4 - Regime

discipliner

Aprovado per: Presiderte do Conselho de Dire

- oompebIncia delegada

1

Orgâo competente

Previ sanc6es de acordo com o disposto no isi o 5 do art° 750 do FUJES
Obseniayies:
Regulamento fol elatorado e aprovado pato Conselho de Dire*, ern 21 de fevereiro de 2011.

11- 6 - Regulamentos/Normas relatives ao funcionamento administrativo e academic*
Regulansento dos se:Incas Acadeintcos/Secretana
Aprovado poi: Conselho de Dire*
Public/tack do Regularnento

Simi Mao
S
I
S
S

Organ cornpetente

Normas reguladoras do pagamento de aromas
112-06-2013 I

Data da faacao do mortante da propina pets enbdade institudora
Em data previa a inscrIcao dos estudantes
Dendarnerte publiatbda
" da tabela de ernolumentos pela enbdade insbbndora
Data da fixaOci
Em data previa a inscriCao dos estudantes
Dendamente Publiatada
Justficagio de resposta negative a qualquer dos tens:
fulscionamento dos Swaps Academkos esti regulamentado em dversas norms do

Catena de Gestio da Qktidade

/1-7- Documentos relativos a atividade letiva
Cistnthar,:io do servico docente
Data da deltherareio
" do Conselho Cientifico ou Taanco-oentifico
Detberar* detuada previamente ao inicio do aria letivo

131-07-2013 I

lastificareio de resposta negabva a qualquer dos tens:
,

Calendario escolar
Data da pron(mda do Conselho Pedagogico
Aprovado pot Conselho Tictco-Cientifioo

125-01-2013 1
Org'ao
" competerte

Just/tack de resposta negativa a qualquer dos tens:
•

•

•

•

Mapa de exames
Oath da pronanda do Conselho PedagOgico
Aprovado par: itooseto Tecnico-Csentrico

lirmairC

-7771

103-0972
°cc* Wmoetente
L $
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemêis
II. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DA ATIVIDADE DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
SEGUNDA PA RTE
lustificareào de rtspo;ta negatria a qualquer cos ftens:

11-8- Publicitacio da informacire:
nos terrnos do artgo 161.° do RUES:
RelatOnos de autoavallacSo
.

s

Relabinos de avakaciso edema

nos termos do artgo 162.° do R.IIES

I

s

Observaceres:

10 relatdrio anal de ethic:lades Integra o relatdrio de autoavalo0o.
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Auditoria de Funcionamento a Estabelecimentos de
Ensino Superior Privados (EESP)

jInspeekeGval da
Edema° e Clencia

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
III - Pessoal docente e de investigac,So do estabelecimento de ensino
- Requisitos do corpo docente

Sim 1 Nilo

Cumpre o disposto nas alineas b) do n°1 do art° 47
Cumpre o disposto nas alineas c) do n°1 do art° 47
Cumpre o disposto nas alineas b) do n°1 do ad o 49
S

Cumpre o &s pate nas alineas c) do n°1 do art° 49

I

Niimero total de doutcres e/ou especiairstas

12

NUrnero de doutores e espectalistas a tempo integral

8

NUmero de estudarites do estabelecimento

134

Rano eogido de doutores/especialistas

I

Rack) e g gido de doutores/especialistas em regime de tempo integral

4,467
2,234

III- 2 - QualificacAo academia doe docentes
Quadro 10

Habitrtacao
Hobiiitmao obtida em EES
Estrangeire
Nome do detente academia
reconlsecido
Sim I Pao

Curso

....
Enfermagem /

ritel t)olnitiyue.
alhan

I)o Cot

Manuel Pereira Cordele

r specialists

III- 3 - Servico docente

Curse
Enfermagem / L

tic

Satide Inta g lio Myrna r
Pedatrm
EnlernWern Prê hospitalar

• floras de contacts
Conti do
Detentes em efetIvo I da DS pintoes° de I.% de
Node
exercicio
i detente Attedittio, I til e de
I previstas Secionada !NNW •
St 14
SIN
VB
66
47,0644
Martel Doningues

Carvallusis
Manuel i,enrirsarriefin"

,100,00%

Observacees.

111 - 4 - Regime de carreira docente

Sim I Nan

0 regime de carrora defindo nos Estatutos ten paralelemo corn a camera docente do ensino superior piribloo:
Quarto as categonas previstas

S

Quarto as habiltacifies e gratis exicados

S

Quarto as regras de

avallack e progressào na camera

Observagies:

Icarreira.
O Regulanonto do Sistema de Avail:0o do Desempenho do Perste,

Doane da

Caccia integre as regras de avatlacio a pogressio na
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Auditoria de Funcionamen to a Estabelecimentos de
En s Inc Superior P rivados (EE SP)

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
III - Pessoal docente e de investigac,So do estabelecimento de ensino
III - 5 - Acumulagao de fungdes docentes
uadro 12 - Paseo& docente em situacao de acumulacio

Funcems em acurnuimio

No Docentes.

Funcides docentes:
No ensino superior
Publico
Privado
No ensino rib superior
PUblico
Privado
Outras tuntgres:
Kbbe*
Privado
Docent.: ern acuresulacio corn Aposentace,io
Total

0

0
7
1
0

8

Data da comunicacao a DGES nos terms do n o3 do art°. 51 do RUES
Justificacioda austincia da comunica<zio
(Nilo madam shiap3es de acumulac,5o de tangoes por parte de docentes de oulros estabdedmentos de amino.
Sim I Pao
N

Estiio estabelecidos protocolos de colaborack ilisando a acumulacbo de funP5es docentes

•
Nome dos docents* da 'maitre

Antoritmlio(S/N)

IN
Probscob .... ‘<--;
n••=.
. . . .. ...

Manuel Pereira Cordevo

5

N

Aldiro Manuel de Oliveira Magano

5

N

Mana manuela Henriques Pereira Ferreira

5

N

Jose Antdnio Pinto Silva

5

N

Observagaes
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
IV - 1.3 - Regimes de mudanca de curso, transferincia a reingresso

uadro 17

Total de alums mablcubidas

CondiCies de amide itignesso
a

Curse
Ka

0 n9

0

et. g

Cw

13

a

70

N'
CO

o

L

Enfermagem

L

Enfermagem

L

I

a

IR

t
te
n

0

1

g

a
0
0, 2
„ 0.

13

0

g

0

0
1

1

TOTAL

in
1

Bin

l a Seg. l a ;Seg.
am
a°: I
Enfermagem

O

3

0

a
et a a
9 sitc
a 0' 1
n0
5
oa
0
Eg

1

1

2

2

2

0

a
t

0

0

0

3'

3

3

0

Observatees:

LA sena& E Irrelevante porquareo estamos perante candidates (autos.
Comunicaclo a DGES nos termos do arta 120 da Partaria no 232-A/2013 de 22 de julho

I

$

IV - 2 - Acesso a cursos do 2 0 ciclo de estudos
Quadro 18

ObservacEes:
•

" "

IV - 3 - Verificatao dos procedimentos adotados no ambito dos processos de creditatao de competencias academicas e
profissionais

uadro 19

Procedime rites aceeditecao
c,

to
V.

Giclos be
estudosi
Curios

Concur's,/ Regime de
acesso a ingress°
S

n
3

Enfermagem

0.

S.

I

21

Transferinaa

13-09-2013

Observacties:
7

Tra resferancia

Observa0es:
Observ.agbes:
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Auditoria de Funcronamento a Estabelecimentos de
Ensino Superior Privados (EESP)

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de AzemOis
V - Servigos Academicos
PRIMEIRA PARTE
V-1-Atendimento aos abates
Designacizio do servico IServIgos Acaderri cos

Sim j Kid

0 hot-aria de funcronamento e atendimento, piaticado pelo serviga, encontra -se aforack de tonna visivel
0 espaco de aterelmento tem afixada, em local visivel , wird-mar* sobre:
Orgarfizacao do servico
Identzfica* dos responsávess pelo servico

O espaco de atendmento (float de:
Sistema de marczcäo de vez
Elementos de sinaliza* e encaminhamento desde o exterior

S

Cava de sugestbe
. s e oranifies
Livro de reclamacães:
As redamaciies inscreas foram devidamente encaminhadas

S

V-2- Gestio de informaciio relative aos alu nos
0 servico diske de software que permite a gestito informatizada do percurso escolar dos alunos
Dcercnc5o do software em use na gestao do percurso escolar dos alunos:
ISistema de Gestic. Acaderrica SIGES (Digitalks) que integre os mOdulos de gestic, academica, alunos, docentes e pautas
V-2.1- Geste° informatirada eiou manual do percurso escolar dos alunos
Procedimentos efetuados no se/N(1c° corn recurso ao software:
- dos dados boor-ekes dos alunos
Lancarnento e atualiracao
Gestao e controio da informagio relative ao percurso escolar dos alunos, designadamente:
Acesso
Matriculas
Inscrx;Oes em unidadcs cwnculares
Precedences
Prescricks
Credtack
Emesk de pautas
Lancamento de dassifica;Oe
.s
Emissk de tennos
Produck
" de informack relatva a alunos necessena ao fircionamento de out os servicos

S

luttefiaigio de resposta negabva

Enksk de certrfickos
Emiss5o de certdries de registo/dipiomas
Emissio de suplernento ao diploma
Outros:
al=e1ri
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Verrnelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
V - Serviyos Academicos
PRIME IRA PARTE
Mecanismos de seguranca aclobsdos relabvamente aos procedimentos efectuados pelo servico corn recurso ao software
Determinar,So de diferentes niveis de responsablaacâo pars cada utilaador
Definicio de perfis de acesso ciferenciados para cads ubluador
Atnbuclo de drsbritzts senhas de acesso ao software

S

Alteracio penOcfica das senhas de acesso

N

Eloquco autornatoco dos postos de trabalho

S

Venficarks aleatena dos carregamentos por funaonano(a) drferente daquele(a) que os efetuou

N

Execuciso de backups periOdicos

$

Prr.,ervack de backups em local apropnado e de acorclo corn as rnelhorw. pribcas

S

Observacess:
bakups automiticos Oat ficam no servicbr e, sernanalmente, si p transferidos pare disco extern ao cuidado de um dos fundorskios.
V-2.2- Pautas e Termos em suporte do papel
0 Servisro produz pautas ern suporte de papel

[

0 Servico produz terrnos an suporte de papel
Pastern nonnas interns pars preenchimento e assinatura de:
Pautas

S

Termos

15 i

As pains encontram - se devidamente pmenchidas

s
r— s

As pautas encontram-se devidamente assinadas
Os termos encontramse dessdarnente preenchidos

S

Os termos encontram-se devalamente assmados
Fundamentacão de resposta negativa a qualquer dos tens
IQs procedimentos estho desaitcs an norm's r âmbito do
tano ke y° de 2012/2013.
PubliciteKlio des classificacaes

Sistema de Gestic. da Quandade. Os

termos encontram-se encademados, ate

dos alu nos:

Afrxaciio an placard

S

Consulta na internet ou intranet

Ls

Outras

J

%%% ... ...

Possibilita a cada aluno o conhecimento das dassilicacees atribuidas a totalidade dos alunos avaliados
na mesma unidade cumcular
' dos documentos orlgonais
Os mecarksmos mstituidos, de afizack e recolha, garantem a preservacio

s

Fundamentagio de resposla negatrva
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermeiha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
V - Services Academicos
PRI ME IRA PARTE
Alteracdo de classificacees
fa: Insttuido voceMmento preprio pare elteracao de stessifitaciaa formakzadas

I

s

lustificaok de resposta negativa
Procedmentos adoptados:
Efetivacio da alteracio por pessoa drferente da que procedeu ao lancarnento

N
N

Emissia de nova pauta/termo

$

Autoriza* especifica por arg.io competente

Mormotizacar" pervidea das alteracOes efetuadas
Pude:Ado das alteracies efetuadas
Procedmiento adotado an caso de resposta negativa a qualquer dos itens

o docente solicita, junto da Chefe dos Servicos AcadSnicos, methane requenmerto, alters* da dassifica*, pnxedendo esta
I responsivei a reabettuca da Paula Para qua seja lanpda a nova classdica0o. A nova pauta f assinada e divulgada pot Adagio.
As rnelhorias de classificor* sno objeto de registo especihco em:
Paula

$

Termo
Campo prepoo do software
Procedmento adotado an caso de resposta negativa a qualquef dos hens

L
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Auditoria de Functonarnento a Estabelecimentos de
En sino Superior Privados (EESP)

$Educatdo e Clencia

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
V - SennCos Academia's
SEGUNDA PARTE
V-2.3-Processo individual do aluno

Sim Nao

Os servcos organrzam, pars calla aluno, urn onto process° individual]
Procedimento adoptado em trio de resposta negabva
0 prooesso individual do aluno content
Documentos comprovativos do acesso e ingress°
Gripe actualizada do B.1./Carlo de adadao

S

Documentos relabvos a matricula e inscricio

S

Requerimentos efectuados e C443 de outros ckrcumentos entregues pelo alum

S

1

Gripes de cerbdOes, declaragges, etc., emibdas pelo Servigo em nome do aluno

S
S

Documentos comprovalives de crecitar*
Outros docurnentos relatives ao percurso escoln do aluno

S

Em caso de rangresso o servito reUne, num unit y process°, toda a docurnentatk respetarte ao percurso escolar do aluno
Procedimento adopted° em caso de resposta negaiva
Observe:25es
;Para os cursos de pes-licenaattra e de pes-graduatio sae organzados processos distintos.
V-2.4- Certificacio
Emisseo de certificate° sem recurs° ao software
InforrnaOdo que serve de base a ernissio de.
Gertficados
Cerbdio de regtsto/diploma
L.
Suplemento ao diploma
Os celificados, certiclaes de registo/diplomas e suplemento ao diploma sae cortendos pot funcionario diferente daquele
que os ante, antes de seem assmados
Fundonino dos Servipos Atadenteos
Sao conferidos
A conference efetuada é objeto de registo

N

0 suplemento ao diploma a emedo conforrne disposer/3es Roars en vigor

S

lust:exec:lode resposta negative
Os documentos de certificate° sào assinades por:
Cerbdao de registo/Diploma
Carta de curse
Suplernento ao diploma

r

L
L
Emissao de carte de curse e c.arta doutoral

Presidente
Presiderte
Presidents

I
I
1

Procedimento adopted° pare emissio de carts de torso:

[A carts ode curs° é emitida em papel prdpno, inecilante os dodos inseam no sistema, conferidos pela Chefe de Secretaria.
Procedimento adopted° pare emisseo de carts doutoral:
Procedimento adopted° pea proteceo do papel destined° a emissio dos dccumentos de artificer*:
0 papel destinado a emesSo dos diplomas c camas de CUM encontra-se disponwel na Secretaria, deposited° num arrrkirio, nio existintio
imecanismos de control° des existinaas
As cartes de curso/doutorais sae objeto de

roast° errove de entrega

S
-20de33WI(
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguese de Oliveira de Azemeis
V - Servicos Academicos
SEGUNDA PARTE
Observacass:

dos funcionanos do Serviso rewsta, fortnalmente, o nome do aluno e a data de ;emoluments) do diploma. Quando precede ao
ilevanthmento, o aluno epee a sue assinatura no documento de registo, que se encontra arqurvado.
dim

V- 3 - Gestic da informacito sobre tidos de escudos
0 Servico dtspcie de capia dos pianos cuniculares dos cicios de estudo ern funcionamento, publicados ern aR.:
licenaaturas
Mestrados
Doutom mentos
Fundamentagio de nesposta negative a qualquer dos tens
0 Servico dee& de case das scenes regulamertares em Virf pare os eldos de estudo/cursos en funcionamento

S

Ucenciaturas
Meet adds
Doutoramentos
Fundamentayie de resposta negative a qualquer dos tens
0 Servico &sp.:3e de lista de pessoal detente afeto acs &los de estudos/cursos/unidades cuniculares

L

SJ

Fundamentacie de resposta negative

1

.....................

0 Servico chspee dos programers das unidades curnculares valutados, anualrnente, per entklade compet.ente

5J

Deficenoas Identificadas quanta a entrega regular e atempeda dos progresses
.

. . . . . . . .

Os prograrnas das uNdades curriculares ccotirn:
Objectivos

S

ECTS

S

ConteUdos peograrnaitscos

S

Metodologia e cite:nos de avalaaOso

S

UstrtatscAo das horas de contacts

$

Bititografia esogida

S

Observacaes:
Th objetivos coals a
pre ternasdas 11Cs ettio elaborados en matriz de esmeure comum, que integre a(s)/os: caraterizacte/organ gageo
cos, competencies, conteridos programaticos, regime de availayie a bibiografia.
" de registos de cumprimento das horas de contacto lager-nett estabelaidas
0 serv,00 chsfute
Oeservacees:
kChafe dos Servicos dispre de informagio, "stride no esterna informatco, sabre o lancamento dos surnirlos pelts docent's no sisterna.
V - 4 - Arquivo da documentacio fundamental
. fundamental do estabeleamento de ensino:
A entdade instrtudora mantem a sua guarda a docurnentagao
Lrvros de alas dos Orgiios de drecao
Contratos de docentes

$

Registo do servico docente

S

Pautas

S

Terrnos
Processos indroduats dos estudantes
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemêis
V - Services Acadernicos
SEGUNDA PARTE
Recisto dos Taus e dOomas confendos

S

Exists docurnentNeo fundamental arquwada fora das mstalacties do EE
Icientrhcat5o dos bcats/instrtuo95es
0 arquivo "mato" encontra-se nas antigas insissindes.

Observe/4*s:
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Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis
VI - Servicos de acâo social
Sim I So

A instrturciro clispSe de servicos de agar) social
IndicaPo do servigo e responsive pelo tattered° das competinaas prenstas pdo Desp. na 8442-A/2012, no que
procedimento de atrIbutcSo e renovar,So de bolas de estudo (consular
disponlbllaadas no "se" da DGES)
Sbeevicos de Apo Social. Responsivel: Vera Aleendra da Costa Tavares

S
Sc reeve ao

Dead* winkle dos benefides sodas atiSdos aos andantes:
Redupio partial de propines pant stand= an mobaidade inbracional. Atribtailo de 13olsas e mimics de Mato de acotho can o
&Arida no artigo 15.0 do Regularnento btmo e ern reigulamentaio espedfica.
Os services estio iewilbekicke, pare eats de ataxic* e renovagio de bolas de escudo aos andantes, not barrios da
alines j) do n.0 2 do art° 2° do Decreto Reguiamentar n. 0 20/2012, de 7 de fevereiro?

N

Estao estabeleados procedimentos destmados a:
Confirrnapâo
' das condi<des de elegbrleade dos candidatos a balsa de estudo
Comuricacio do valor de propina anual a pagar, efecbvamente, peto estudante

S

MontorizaeSo da manutencao do direrto a percesSo do &rent a balsa

S

Comunicack, aos services competentes, dos mobvos de cessacio do direito a bolsa

S

DotulgaPo no silo da Internet de informaPo actualtzada sobre os requenmertos de botsa de estudo
e os respecbvos pagamentos
Analise e declião de eventuars processos de reclarnapo
Analise e decrs5o de eventuais processos de recurs')
AplicaPo das sancqes previstas an cast de fraude

mon

FiscalizaPo do curnpnmento, pelos esbxiantes do regulamento apltritve
ObservapOes:

- 23 de 33 -

tEC

ir lsoe catt- Geral de
Ed urajo t Ci ércia

Auditoria de Funcionamento a Estabelecimentos de
Ensino Superior Privados (EESP)

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemthis
VII. Implementacäo das recomendacOes resultantes da auditoria anterior

Anallse da implements* das recomendaPies
Sim I Me

Recomendatao
Promover os necessarios procedimertos tendentes a consttiacio do Corsdho Consultor') a ao efetivo exercido des
!competencies prOpnas, nos terrnos estatetanamente previstos.

S

Juslificaclo apresentada
Sim I NA°

Recornendayao

S

er I elaboracao e aprovacao do Requlamento Disaplinar, de acorcio com os pressupostos da autunornia

^dpl der conferkla as Insbtaceles de Ensino Superior pelo CUES.
Justificadio apresentada

Sim I Nb

Recornendack
Arlequar a constituicao do corpo docente aos requisitos edgidos, nos terns das alineas b) e c) do n.° 1 do amigo
49.° da Lei n.° 62/2007 de 10 de Setembro (RJ1ES).
Jusbhcacio apresentada

r•

•

•

•-• ,

:i:•;::-.•1•;;Lognity„

1

Sim I Nb

Ftecornendadio
romover o desenvolvirnento de atividades de investgejto oriented., visando satisfazer os requiems fundamentais
re fincionamento, face a sus nature2a de ensino politecnico, conform furado na alinea e) do artigo 44.0 do R)IES.
Justificaaio apresentada

Verificou-se, face a 2010, uma significative evoluciso das aevidades de invesbgagao na ESEMCVP0A. Presentments, o Cabinda de
Investigacio a Desenvolvimento encontra-se organizado e foram dadas evidences dares da dinamica do seu (atonement°.
Sim I Pao

Recornendar,io
Completar as norrnas ntgulernentares respetanbss ao curso de icenciatura monstrado, com as materhe en faits, nos

terrnos do detemnnado no artigo 14. 0 do Deaeto-Lel n.° 74/2006, de 24 de Marco e postedores alteracees.
lustrfeasio apresentada

Sim I NO0

Ftecomendacao

".
Proceder I elaboracio de norms regulamentares relaevas I creditznaio

I

S

lustier-a:* apresentada

Recomencia;So

Sim I Nilo

Completer a asponibilizagao de elementos relevantes pare o conhedrnento da Inshbacid a de informadio precise el
siildete, atraves do seu sibo na Internet, nos taros do dispceto nos artigos 161. 0 a 162.° do IMES.
3ustificacSo apresentada
1777-17---.77171 , : •
Recornendacao
Doter a bablioteca das °teas fundamentals de referancia, lecomendadas peke docentes nos programas das "midades
arriculares.

Sim I NIG

S

3ustficaciio apresentada
Fa eg ad) urn estudo exaustivo, eiaborado pa unidade curricular do curs* en funcionamento, pare der,* des eastancias da
Billioteca face Is obras recomendadas pelts docentes a venfica-se um percentual de exigencies paddy°.
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' Recornendack

SIM I So

DesenvoNer as necessarias estratigias de kmplementack, no irnbito do apoio a 'men* na vkla adva, tendo an
'vista o efethro merges, das sanpetendas que incumbern k instibiceas do ensmo supenor.
Jusbficadio apresentada
Ito Cabinet de Apoio ao Estudante tem dodo a trabalhar an equipa coon a Assodaciio dos Maps estudanbs corn vista a manger
alualaada a informack sobre os chp4omados e danthes apoio na obtengio de emprego.
Recomendagio

Sara I Itio

' s de seguranca e a orgarizacio
Promover a realaulo de simulacros de eracuacio, tendo em vista testar as corn:10e
Ida emergincia do estabelecunento de ensino.
Justificacäo apresentada
1

Observaciks
Regsta-se, coon agrado, que ;Sae/anente is recomendacees efetuadas an contours da auditoria reakzada an 2010, Os drgios -competentes da ESEnfCVPOA desenvolveram urn comunto de rneddas no sentido da adeq.oack dos procedimentos corn vista a
mplementabk de Codas as recomendagies entko
" formuladas. Da analue eletuada aos procedimentos desencadeados conclui-se pela
cabal consecucao das meddas adotadas, sendo de rdevar aquelas que se risere_m no imbito da gesfao, designadamente a etabora55o de
egulamentacao
" intern em falta. No tcante a area caapimar fa aprovado o "Regularnento Disciplinar do Estudante" que estabelece as
norrnas relatwas ao comportarnento e as responsabohdades do estudarte, i;or referenda aos diredos e deveres iegalmente defirsdos No
q ue respata a c%arszapio da seguranca, tem aprovacio e implemenoado o Plano de Segts-arica Intern.
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Auditoria de Funcionamento a Estabelecimentos de
Ensues Superior Privados (EESP)

Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemèis
VIII. CONCLUSOES E RECOMENDAOES

Condunies:

Das evidencias recolhldas na Escola, entre os dias 4 e 7 de fevereiro de 2014, e sistematizadas nos m6dubs em
analise, constantes dos capitulos anteriores, relativamente as dimensbes do funcionamento institucional,
formulam-se as conclusijes seguintes:
VIII - 1.1. ENT-MADE INSTMRDORA
A Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis (adiante ESEnfCVP0A)
6 urn estabelecimento de ensino superior privado de natureza politecnica e tern como entidade instituidora a
Cruz Vermelha Portuguesa, associabao humanitaria nao governamental, de caracter voluntario e de interesse
pUblico.
O estabelecimento de ensino foi alvo de reconhecimento de interesse pliblico, atraves do Decreto n.° 3/2002 de
6 de fevereiro, publicado em Diana da RepUblica n.° 31, I serie-B.
A entidade instituidora tern vindo a demonstrar o exerckio das obrigacOes que the sao atribuidas, no 'ambito da
gestao administrativa, econ6mica e financeira da escola, designadamente no que respelta a aprovacao do
Orcamento e a Certificacäo Legal de Contas. Neste Ambito, verificou-se que o Ultimo ano econ6mico que se
encontra certificado 6 o ano de 2011. A justificacao apresentada prende-se corn a dimensao national e
Internacional da pessoa coletiva Cruz Vermelha Portuguesa, que dificulta a aprovacao de contas no prazo
previsto.
Procedeu, também, a fixacao do montante de propinas e emolumentos, a criacao de condicOes fisicas e
contratacao de docentes, visando assegurar o normal funcionamento desta Escola, nos termos do artigo 30.°
do MIES.
VIII - 1.2. ORGANIZACAO E GESTAO
A estrutura organica implementada na ESEnfCVPOA decorre do estabelecido nos sets Estatutos, registados
superiormente e publicados em DiArio da Reptiblica pelo Aviso n.° 15055/2009, 2. a sere — N.° 164, de 25 de
agosto, conforme determina o artigo 142.° do MIES.
Os Orgaos de governo estão devidamente designados/constituidos, nos termos estatutarios e em conformidade
corn o legalmente estabelecido. 0 Provedor do Estudante foi eleito pelos alunos, nos termos do artigo 41. 0 dos
Estatutos.
No que diz respeito a composicào, ao funcionamento e ao exercicio de competencias por parte dos Orgaos de
governo colegiais, conclui-se que:
a) 0 Conselho de Direcao, previsto nos artigos 24.° e segs. dos Estatutos, encontra-se ern efetivo exercklo de
funcbes e exara em ata as principals deliberaches decorrentes das competkcias que legal e estatutariamente
Ihe sao atribuidas. Da anälise das atas relativas ao Ultimo ano letivo, verificou-se que a periodicidade mensal
das reunifies, nos termos do previsto no artigo 28.° dos Estatutos, foi cumprida.
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b) 0 Conselho Tecnico-Clentifico elaborou o seu regimento intemo e encontra-se em efetivo exercicio de
funofies. Decorrente da consulta das deliberates exaradas em ata, infere-se que exerce as was competencias
em articulacáo corn os denials Orgäos. Por referencia ao ano letivo em analise, verificou-se que a periodicidade
trimestral prevista para as reunifies foi largamente excedida.
C) 0 Conselho Pedagegico encontra-se regularmente constituido e em funcionamento, face a estatuicâo descrita
no artigo 104.° do RUES e nos artigos 34.° a 38. 0 dos Estatutos. Da anälise das atas verificowse que as
mesmas integram as apreciaceies relativas a materias da sua competencia e das agendas de trabalho ficou
evidenciado que se trata de urn OrgAo corn a dinAmica inerente a sua natureza.
d) 0 Conselho Consultivo, Orgäo previsto nos artigos 39.° e 40.° dos Estatutos,encontra-se constituido e em
funcionamento.
VIII - 1.3. DOCUMENTOS ESTRUTURANTES DO FUNCIONAMENTO
No Ambito da organizacão implementada, os Orgãos de governo e demais estruturas pedagOgicas da
ESEnfCVP0A, na esfera das competencias pr6prias, elaboraram os documentos estruturantes do seu
funcionamento, dispondo de:
- "Plano de Atividades 2013/14", que elenca os principals objetivos tracados pela institulcão no Plano de
Desenvolvimento Estrategico para o ano em causa.
_J

Verifica-se que este documento, elaborado pelo Conselho de Direc,ao termos da alinea b) don.° 1 do artigo
27.° dos Estatutos, dá especial enfoque as orientacOes estrategicas decorrentes dos principios orientadores nos
campos do ensino, da cultura, da acSo social e da relacão coin a comunidade, não descurando, contudo,
vertentes financeiras e de gestão.
- "RelatOrio Anual de Atividades 2012/13", organizado por eixos de intervengäo por referencia ao Plano de
Desenvolvimento Estrategico da Instituick e que integra urn conjunto de análises ao nivel de vários indicadores
referentes ao ano letivo e aborda, na globalidade, os parAmetros contemplados no artigo 159. 0 do RJIES.
No dominio da autoavaliacão da Instituicao, encontra-se implementada a elaboracáo de RelatOrios de atividade
docente, corn vista a avaliacAo dos desempenhos institucionais, atraves da realizac.ão de inqueritos pedag6gicos
e de anAlise Swot, estando em aplicacäo urn modelo estruturado que permite conhecer os pontos fortes e as
debilidades do funcionamento da Escola.
VIII - 1.4. NORMAS REGULAMENTARES
Para o ciclo de estudos em funcionamento, os &gam de governo elaboraram/aprovaram urn conjunto de
normas regulamentadoras que, seguidamente, se sistematizam:
- A Escola congregou toda a regulamentac5o das varias vertentes da vida no estabelecimento de ensino no
designado "Regulamento Interno", organizado por capitulos e integrando, atraves da metodologia de anexos
numerados, todos os regulamentos em vigor.
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- De aplicacao transversal a toda a oferta formattva da Escola, foi elaborado e aprovado, em setembro de 2013,
o "Regulamento Pedagógico", que define o regime de frequência e de avaliacâo da atividade dos estudantes
nas diferentes unidades curriculares que integram os pianos de estudo;
- Na vertente do acesso e ingress° a Escola dispbe de:
"Regulamento das Provas Destinadas a Avaliar a Capacidade Para a Frequéncia do Curso de Licenciatura em
Enfermagem da ESECVP dos Maiores de 23 anos", publicado pelo Regulamento n.° 53/2013, conforme previsto
no n.°3 do artigo 14.° do Decreto-Lei n. 0 64/2006, de 21 de marco, cujo contend° decorre da legislacao
aplicavel e integra as componentes exigidas;
"Regulamento dos Regimes de Mudanca de Curso, Transferência e Reingresso e do Concurso Especial de
acesso para Titulares de Curso Superior, Medici ou POs-secundärio", publicado pelo Regulamento n.° 162/2013,
de 10 de maio, cumprindo, entre outras previthes legais, o exigido no artigo 10. 0 da Portaria n.° 401/2007, de
5 de abril;
No que respeita ao cumprimento do estipulado no artigo 45.° do Decreto-Lei n.° 74/2006, de 24 de mango,
com as sucessivas alteracees, republicado pelo Decreto-Lei n.° 115/2013, de 7 de agosto, os °ma-0s
competentes da Escola aprovaram o "Regulamento de Creditacäo da Formacäo Académica, Formacao
Profissional e da Experiéncia Profissional para os cursos em funcionamento na ESEnfCVP0A". Este regulamento,
em vigor desde o inicio do presente ano letivo, define as procedimentos a aplicar aos pedidos de creditacAo de
formacao, forrnacão profissional e experiéncia profissional, para efeitos de obtencao de grau academic° ou
diploma, através da atribulcão de créditos, tendo em conta o sistema europeu de transferëncla e acumulacäo
de creditos (ECTS) e a integracao nos pianos de estudos dos cursos ministrados pela ESEnfCVPOA;
- Por sua vez, no "Regulamento Disciplinar", aplicävel aos estudantes da ESEnfCVP0A, S.50 estabelecidas
normas relativas ao comportamento e as responsabilidades dos estudantes, prevendo as infracOes disciplinares
e as sancOes aplicäveis, em cumprimento do estipulado no artigo 75.° do MIES;
- Por Ultimo, o funcionamento dos cursos de pós-graduacAo da ESEnfCVP0A encontra-se regulado no
"Regulamento PedagOgico dos Cursos de Pds-Graduaciiio".
Em face do antes exposto, depreende-se,em sintese, que a ESEnfCVP0A esta dotada de urn conjunto de
normas devidamente publicadas em Dian° da RepOblica, que pela sua abrangencia, especificidade e adequagao
concetual configuram o cumprimento do disposto nos artigos n.° 14.°, 26.° e 45.° do Decreto-Lei n.° 115/2013,
de 7 de agosto.
VIII - 1.5. CORPO DOCENTE

O corpo docente ern exercicio de funcOes na ESEnfCVP0A, no presente ano letivo, e composto por 16 docentes.
Destes, 4 sào detentores do grau de doutor (3 dos quais em regime de tempo integral), 3 do grau de mestre e
1 do grau de licenciatura. Acrescem 8 docentes detentores do titulo de Especialista (5 em regime de tempo
integral).
Com o objetivo de verificacáo do cumprimento do requisito geral de funcionamento previsto na alinea d) do
artigo 40.° do RlIES, relativo a existéncia de urn corpo docente prOprio, adequado em namero e em
qualifica0o a natures do estabelecimento e aos graus que esta habilitado a conferir, procedeu-sea verificacäo
das habilitacEies acadêmicas de todos os docentes corn o grau de doutor. Atraves da consulta dos seus
processos individual, conclui-se pela confirmacao das respetivas habilitaceies .
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Atendendo ao universo discente de 134 estudantes, o cap° docente cumpre o disposto nas alineas b) e c) do
n.°

1 do artigo 49.° do RJIES.

Os Estatutos da Escola, nos artigos 61.° e segs., estabelecem as categorias e a carreira docente, integrando os
direitos, os deveres e os regimes de prestacao de service, corn referéncia a que ao pessoal docente
assegurada uma carreira paralela a do ensino superior pUblico.
Para efeitos de avaliacao de desempenho do service prestado pelos docentes, a instituicao dispOe do
"Regulamento do Sistema de Avaliacao do Desempenho do Pessoal Docente" e do "Regulamento da Atividade
Docente", normas internas que integram as regras de avaliacäo e progressao na carreira.
Do conjunto dos docentes ao service na Instituicao, foram declarados 7 em regime de acumulacao de outras
funcOes pUblicas, estando os mesmos devidamente autorizados para o efeito. A este respeito, refere-se que os
processes individuals de alguns destes docentes nab integravam os documentos comprovativos do despacho de
autorizacao da acumulacão. No decurso dos trabalhos, a situacao foi reguiarizada.
Nao foi identificado qualquer docente a prestar service docente em regime de acumulacao.
Atendendo ao facto de se encontrar em funcionamento apenas um ciclo de estudos, foi passive' levar a cabo
uma a nalise do sistema informatico de registo de sumarios - NETPA e do "Sistema de Gestâo da Atividade
Docente", ferramenta utilizada para monitorizacao do cumprimento do piano de estudos. Esta mon itorizacao, de
periodicidade semanal, preva um procedimento de reposicao de aulas que se revelou eficiente, na medida em
que todas as unidades curriculares lecionadas

(XI

em lecionagao se encontram monitorizadas.

De acordo com o previsto na metodologia da presente auditoria, em face da análise, per amostragem aleateria,
realizada aos sumarios de duas unidades curriculares do curso em funclonamento, Infere-se que o cumprimento
das horas de contacto previstas nos pianos de estudo apresenta valores percentuais que oscilam entre os 97%
e os 100%.
VIII

- 1.6. INVESTIGAEA0

A ESEnfCVP0A dispOe do "Gabinete de Investigacao e Desenvolvimento", estatutariamente enquadrado no
artigo 45.° como um Service da Escola, cujos objetivos se orientam para a concretizacao de estudos e
Investigacao, nos dominios das Ciencias da Saade,e para a promocao de programas de investigacäo cientifica,
corn vista a obtencao de graus acadernicos. Assim, foram identificados programas e projetos de investigacao
em curso, nos guars estao diretamente envoMdos docentes da Instituicao, bem como projetos de cooperacao
corn outras Escolas, Centres de Investigacao nacionais e estrangeiros e comunidade envolvente, privilegiandose, sempre que passive', os modeles organizativos de investigacão em rede.
Foi, ainda, identificada a existéncia de urn conjunto de atividades/projetos em curse, que decorrem de
desenvolvimento de competencias profissionais e de iniciativas de natureza individual dos docentes.
Pelo exposto, configura-se a adoc,ão de procedimentos tendentes ao desenvoMmento de atividades de
investigacäo orientada, enquanto requisite de funcionamento previsto na alinea b) do artigo 43.° em
conjugacao corn o disposto nos n.°1 e 3 do artigo 45.° do R]IES.

VIII — 1.7. CICLOS DE ESTUDO EM FUNCIONAMENTO
A oferta formativa da ESEnfCVP0A circunscreve-se ao ciclo de estudos de licenciatura em Enfermagem,
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acredltado prelImInarmente pela A3ES e que se encontra ellvulgado nos termos do art.° 59-A do D4..
n.°115/2013 de 7 de agosto.
A estrutura curricular e o respetivo piano de estudos encontram-se publicados em Diario da
Para alem dente curse, funcionam na Instituicao outros cursos de formaceo neo conferentes de grau, corn
especial enfoque para os cursos de p6s-licenciatura e de p6s-graduacao.
VIII — 1.8. ACESSO E INGRESSO NOS CICLOS DE ESTUDO EM FUNCIONAMENTO
A ESEnfCVP0A procedeu a fixacao do ntimero de vagas para o acesso e ingresso ao ciclo de estudos
conducentes ao grau de licenciatura, nos diferentes regimes e concursos especiais, atraves da publicitageo
patenteada na sua pagina web, com a referencia as condiciaes e docurnentacão atinente as respetivas
candidatures.
Com base na consulta realizada, por amostragem, aos processos de candidatura ao ciclo de estudos da
licenciatura atraves do concurso institucional, conclui-se que os candidatos admitidos satisfaziam os requisites
gerais e especiflcos regulamentarmente estabelecidos para o ingresso no respetivo curso.
Da analise, por amostragem, dos processes do acesso aos ciclos de estudo de licenciatura atraves dos
concursos especiais (maiores de 23 anos e titulares de curso superior, medics e pds-secundarios), resulta que
os mesmos reOnem as condicees exigidas de acesso e ingresso, em conformidade com as normas legais
aplicaveis.
Relativamente ao acesso atraves do concurso destinado a maiores de 23 anos, os documentos disponlblIrzados
evidenciaram a aplicaCao circunstanciada dos criterios definidos nas componentes de avaliaceo curricular, prove
de conhecimentos e entrevista.
Ha apenas a referir que nao foram implementados procedimentos de seriaceo dos candidatos que ingressaram
pelo concurso de titulares de curso superior, lacuna considerada in6cua ja que o ninnero de candidatos foi
inferior as vagas fixadas.
No Ambito do acesso atraves dos regimes de mudanca de curso e transferencia, da verificacao realizada
conclui-se pela adequacao dos procedimentos de selecao adotados, face as condiceies legais e regulamentares
estabelecidas. Todavia, neo foi demonstrada a aplicacao dos criterios de seriaceo, sendo a mesma irrelevante
face a situacao dos candidatos serem Unicos em cada uma das fases de ingresso.
A propOsito dos procedimentos de creditaceo de formacão superior adotados na ESEnfCVPOA, a analise
abrangeu os documentos relativos a dots estudantes que ingressaram atraves do regime de transferencia,
constituindo o universe dos que solicitaram creditaceo, circunscrita as competencies deaden/ices. Da anal/se
efetuada conclui-se que os estudantes utilizaram requerimento pr6prio, acompanhado dos documentos
comprovativos. A este nivel, verificou-se a intervencao procedimental regulamentarmente prevista, bem como a
apreciacao do processo per parte do ()roe° cientifico, conforme previsto no n.°3 do artigo 45.°-A do Decreto-Lei
n.° 115/2013, de 7 de agosto.

VIII — 1.9. FUNCIONAMENTO DOS SERVICOS ACADEMICOS
Os Servicos Academicos (SA), supervisionados pela Chefe dos Servicos, dispondo de mais um funcionario, tern
coma principal objetivo a gesteo administrative dos processes escolares dos estudantes da ESEnfCVP0A.
0 espaco de atendimento dos utentes nos SA revela-se adequado, embora nä° apresente informacao relative a
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organIzacao do mesmo e a identificacao dos responsaveis pelo servico, nem sistema de marcacao de vez.
A ESEnfCVPOA esti dotada de Lim de Reclamaceies, do qual consta uma reclamacao, datada de 2009, que foi
devidamente encaminhada para os Services da entao IGMCTES.
A Instituicao disp5e do Sistema Integrado de Gestäo do Ensino Superior (SIGES), da Digitallis, que integra os
medullas de gestao academica, alunos, docentes e pautas, estando parametrizado para realizar os
procedimentos relacionados corn a gestao informatizada do percurso academie:, dos alunos.
Os mecanisnvs de seguranca assumidos pelos SA, na realizacäo dos diversos atos academicos, revelam-se
adequados, sustentando-se em procedimentos de controb, atribuindo, deste mode, fiabilidade a informacão
registada. Importa anotar a existència de perfis de acesso e niveis de responsabilizacâo diferenciados para cada
urn dos dois utilizadores do sistema informatico, embora não seja feita de um mode periedico a alteracao das
senhas de acesso.
A ESEnfCVP0A foi certificada, ern Novembro de 2004, pela APCER, NP EN ISO 9001:2000, tendo implementado
urn Sistema de Gestâo da Qualidade no ambito do Ensino Superior da Enfermagem e Formacao Continua, 0
qual contempla, entre outros, os procedimentos relatives ao preenchimento e assinatura de pautas e termos.

O SIGES gera automaticamente pautas e terrnos. Os docentes assinam as pautas no momento da entrega das
mesmas nos SA, sendo arquivadas por unidade curricular e ano letivo.
No que concern a emissao dos termos, eles sae gerados por aluno, unidade curricular e ano letivo, estando
organizados, assinados e encadernados ate ao ano letivo de 2012/2013.
As classificacOes sae divulgadas poi intern-SO da aplicacao informatica e da pubkitacao das classificacifes,
reglstadas em pautas, ern placards.
Ern materia de alteracäo das classificacees la formalizadas ern pauta, esta estabelecido que os docentes
responsaveis se dirijam aos SA e requeiram a alterayao, elaborando para o efeito urn pedido devidamente
fundamentado, que vai a despacho da Chefe dos Services, que é a responsive' pela reabertura da pauta por
forma a possibilitar o lancamento da nova classlficacao. A nova pauta é assinada pee docente e divulgada por
via da afbcacao.
As melhorias de classificacao Sao objeto de procedimento especifico, traduzido na emissao de novas pautas e
de novo registo em campo pr6prio do software.
Os SA organizam processes diferentes para cada estudante, conforme o curso (cicb de estudos de licenciatura,
p6s-graduacão e pds-licenciatura) em que se encontra inscrito.
A anälise dos processes individuals permitiu constatar que os mesmos contém a generalidade dos documentos
relatives ao percurso escolar dos estudantes, no curso/ciclo de estudos em que esti -0 inscritos.
Em caso de reingresso, os Services reimem, num Unice processo, os documentos relatives ao cicb de
estudos/curso anteriormente frequentado pelo estudante, que mantem o ntimero de identificacao atribufdo na
primeira inscricao.
No piano de certificacao, os documentos (certidees de registo/diploma e suplemento ao diploma) sio emitidos
de forma automatica pee sistema informatico, ap6s requerimento realizado ern formulario onion°. Acresce
referir que a insercao de outros dados no Suplemento ao Diploma é lancada manualmente, corn base ern
informacao que, ao longo do percurso escolar do estudante, vai sendo compilada no Secretariado Pedag6gico.
Os documentos de certificacao'sac verificados por funcionario diferente do que procedeu a sua emissao;
contudo, o ato de conferència nao é objeto de registo.
No que respeita a assinatura dos documentos de certificacâo verifica-se que as Certickies de Registo e do
Suplemento ao Diploma sae assinadas apenas peb Presidente do Conselho de DirecAo, enquanto as Cartas de
Curso contem três assinaturas: Presidente da Entidade Instituidora, Presidente do Conselho de Direcrio e
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Responsavel pelos Services Academicos.
No que toca a emissao de Carta de Curso, os dados sao insertos no sistema informatico sendo a impressao fella
em papel preprio, disponivel nos SA, depositado num armario, nao existindo qualquer mecanismo de control°
das existencias.
Nos procedimentos relatives ao registo e prova de entrega dos diplomas, verifica-se que urn dos funcionaries
dos SA insere, formalmente, o nome do aluno e a data de levantamento do mesmo. Quando procede ao
levantamento, o aluno an-6e a sua assinatura em documento, que se encontra arquivado.
Nestes services encontra-se disponivel informacao diversa ao nivel da gestao/organizacao e funcionamento do
ciclo de estudo, incluindo c6pia do piano curricular publicado em Dario da Republica e acesso aos sum:ides
preenchidos pelos docentes na plataforma, bem com p ao registo sistematizado dos mesmos, por unidade
curricular e por docente (s) que a ministra (m).
Os programas das unidades curriculares obedecem a uma estrutura matricial comum que integra a
generalidade da informagao caracterizadora das respetivas unidades, constatando-se uma uniformidade na sua
estrutura e apresentacao. Estes programas encontram-se disponibilizados on-line, introduzidos pelos
responsavers da UC, sendo validados pelo Coordenador de Curse.
No que respeita ao arquivo da documentacao fundamental do estabelecimento de ensino, verifica-se que esta
se encontra guardada em condicbes de autenticidade e seguranca, existindo documentacao arquivada nas
antigas instalacOes.
Os Services de A CA 0 Social (GAS) sae assegurados por uma funcionaria que presta informacOes e apoio aos
candidatos a bolsa de estudos, no ambito dos procedirnentos que legalmente lhes sae cometldos.
VIII — 1.10. INSTALACOES E SEGURANCA
A ESEnfCVP0A funciona em edificio preprio, autorizado pela tutela nos termos da lei.
No campo da organizacäo de emergencia, a instituicao dispOe de Plano de Seguranca Interne, o qual obteve,
ern 18 de ha° de 2013, parecer favorävel da Autoridade Nacional de Protecao Civil.
No que respeita a organizacao dos Services de Seguranca, Higiene e Medicina no Trabalho, estes encontram-se
a cargo da empresa "Centro Medico da Praca, Lda. - S. Joao da Madeira". Neste 'ambito, em Maio de 2012, foi
efetuado urn simulacro orientado pelos Bombeiros Voluntaries de Oliveira de Azemeis, decorrendo do mesmo a
elaboracao de um relaterio.
Relativamente as acessibilidades, denota-se a existencia de adequadas condicees de acesso a utentes com
mobilidade condicionada ao edificio e aos espacos de ensino.
EM SINTESE, face as conclusäes formuladas e considerando os objetivos nucleares definidos para esta
auditoria, conclui-se que a ESEnfCVP0A:
Preenche os requisitos essenciais do seu funcionamento previstos nos artigos 40.° e 45.° do RIIES, tendo
efetuado diligencias no sentido de cumprimento do preconizado no artigo 41. 0 do mesmo diploma;
No ano letivo em analise, cumpre o estabelecido no artigo 49.° do mesmo diploma, relativamente ao corpo
docente;
iii) Adotou adequadas medidas, na sua dinamica organizativa e funcional, conducentes a implementacão de
todas as recomenda(Oes formuladas no related° da auditoria desta inspecao-geral, realizada ern 2010.

VIII.2. Fteoomendepen e Propostas:
Decorrente das conclusdes antes formuladas e tendo em conta o enquadramento legal aplicavel, bem come a
rnelhoria dos procedimentos em anãlise, recomenda-se que os Orgäbs legal e estatutariamente competentes da
Escola Superior de Enfermagem da Cruz Vermelha Portuguesa de Oliveira de Azemeis desenvolvam os
necessaries procedimentos, tendentes a:
Que as suas contas relativas ao exercicio econemico de 2012 sejam certificadas por Revisor Oficial de
Contas, nos termos do previsto na alinea g) do n.°1 do artigo 30.° do RUES.
Implementar procedimentos intemos no sentido de manter informacâo atualizada em materia de acumukiciilo
de funcOes e dotar os processes individuals dos docentes com os dccurnentos comprovativos das necessaries
autorizacOes.
Garantir que os critêrios de seriacâo aprovados previamente sejam utilizados na seriacäo dos candidates no
acesso, atraves dos regimes dos concursos especiais e de mudanca de curso, reingresso e transferencia.
Promover as necessaries procedimentos, visando que a alteracao das classificacees já formalizadas em pauta
seja objeto de autorizac5o pot parte do Orgão estatutário competente.
Formalizar o registo da conferkcia de todos os documentos de certificae5o.
Proceder a implementaciäo de mecanismos de controlo aplicaveis as existencias do papel prOprio Para a
emissao de cartas de curso e diplomas, assim comp de procedimentos necessaries ao registo e guarda de
cepias dos referidos documentos, de acordo corn as melhores präticas.
Implementar mecanismos que alterem periodicamente as senhas de acesso dos utilizadores do sistema
Informatico, em particular, nos Servicos Acadêmicos.
IGEC, 20 de 2 de 2014

Ce IC it .4 l ‘ .---

( Sandra Garcia )
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