
Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, de 

forma abreviada - ESG (European Standards and Guidelines)1 

O documento sobre os padrões está divido em 3 partes: Parte 1 – Critérios e directrizes 

europeias para a garantia interna de qualidade nas IES; Parte 2 – Critérios e directrizes para a 

garantia externa de qualidade da educação superior; Parte 3 – Critérios e directrizes europeias 

para as agências de garantia externa da qualidade. 

Interessa aqui apenas a Parte 1. 

Padrões e Orientações: 

1 – Política e procedimentos para a garantia de qualidade: 

Padrão 

a) As instituições devem ter uma política e procedimentos associados à garantia da 

qualidade e critérios para os seus programas e graus; 

b) Devem comprometer-se com o desenvolvimento de uma cultura que reconheça a 

importância da qualidade e da garantia de qualidade do seu trabalho; 

Para conseguir implementar estes critérios as IES devem desenvolver e implementar uma 

estratégia de melhoria da qualidade. 

A estratégia, política e procedimentos devem ter um plano formal e estar disponíveis 

publicamente. O estudante e outros agentes implicados devem ter um papel na estratégia. 

Orientações: 

As políticas e procedimentos formais proporcionam um marco em que as IES podem 

desenvolver e controlar a efectividade dos seus sistemas de garantia de qualidade. 

Também podem contribuir para fomentar a confiança pública. 

A orientação sobre procedimentos pode facilitar informação mais detalhada sobre as formas 

em que se desenvolve a política e proporciona um ponto de referência útil para aqueles que 

necessitam de conhecer os aspectos práticos associados à prática dos procedimentos. 

Uma declaração da política institucional deve incluir: 

a) A relação entre ensino e investigação no seio da instituição; 

b) A estratégia da instituição face à qualidade e seus critérios; 

c) A estrutura do sistema de garantia de qualidade; 

d) As responsabilidades de departamentos, escolas, faculdades ou outras unidades 

organizacionais e indivíduos em relação à qualidade; 
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e) A participação dos estudantes na garantia da qualidade; 

f) O modo como a referida política se implementa, controla e se renova 

A concretização deste padrão depende fundamentalmente: 

a) De um compromisso a todos os níveis de forma a assegurar que os seus programas 

obtêm resultados concretos e claros; 

b) Que o seu pessoal esteja preparado, deseje e seja capaz de proporcionar ensino e 

apoio que possibilitem aos estudantes a prossecução desses resultados; 

c) Que exista um reconhecimento pleno, oportuno e tangível das contribuições 

realizadas pelos membros do pessoal que demonstrem uma excelência, habilidade 

e dedicação especiais. 

As IES devem aspirar a ampliar e melhorar a educação que oferecem aos seus estudantes. 

 

2 – Aprovação, monitorização e revisão periódica de programas e ciclos: 

Padrão 

As IES devem dispor de mecanismos formais para a aprovação, monitorização e revisão 

periódica dos seus programas e graus. 

Orientações: 

É necessário conseguir e manter a confiança dos estudantes e de outros agentes inplicados no 

ensino superior, através de actividades de garantia de qualidade eficazes que assegurem que 

os programas estão bem desenhados, que se controlam de maneira regular e que são revistos 

periodicamente assegurando deste modo a sua relevância e actualidades permanentes. 

A garantia da qualidade de programas e graus deve incluir: 

a) O desenvolvimento e publicação dos resultados esperados do processo de 

aprendizagem; 

b) Uma atenção meticulosa ao desenho e conteúdo do plano de estudos e do 

programa; 

c) As necessidades específicas de diferentes modalidades de docência e regime 

prestação de serviços (por exemplo: tempo completo, tempo parcial, formação à 

distância, e-learning) e tipos de ensino (por exemplo: académico, vacional, 

profissional); 

d) Disponibilidade de recursos de aprendizagem apropriados; 

e) Procedimentos formais de aprovação de programas por um organismo diferente 

daquele que os dirige; 



f) Controlo do progresso e dos resultados dos estudantes; 

g) Revisões periódicas dos programas (que incluem membros externos na comissão 

de revisão); 

h) Retroalimentação frequente dos agentes económicos e sociais e dos próprios 

diplomados; 

i) Participação dos estudantes nas actividades de garantia de qualidade. 

 

3 – Avaliação dos Estudantes: 

Padrão 

Os estudantes devem ser avaliados utilizando critérios, normas e procedimentos que hajam 

sido publicados e que se apliquem de maneira coerente. 

Orientações: 

A avaliação dos estudantes é um dos momentos mais importantes do ensino superior. Os 

resultados da avaliação têm um profundo efeito na evolução curricular dos estudantes. 

Os procedimentos da avaliação do estudante devem: 

a) Ser desenhados para medir a aquisição dos resultados da aprendizagem esperados 

e outros objectivos do programa; 

b) Serem apropriados aos fins, formativos ou somativos; 

c) Incluir critérios de qualificação claros e públicos; 

d) Serem levados a cabo por pessoas que compreendam o papel da avaliação na 

progressão dos estudantes na aquisição de conhecimentos e competências 

associadas ao grau académico que aspiram obter; 

e) Não depender, sempre que possível, do juízo de um só examinador; 

f) Ter em conta todas as possíveis consequências das normas sobre os exames; 

g) Incluir normas claras que contemplem as ausências, doenças ou outras 

circunstâncias atenuantes para os estudantes; 

h) Assegurar que as avaliações se realizam de acordo com os procedimentos 

estabelecidos pela instituição; 

i) Estar sujeito a inspecções administrativas de verificação para assegurar o correcto 

cumprimento dos procedimentos. 

j) Deve ser proporcionado aos estudantes informação clara sobre a estratégia de 

avaliação usada no seu programa, sobre os métodos de exame e avaliação, sobre o 



que se espera deles e sobre os critérios que se aplicaram para avaliação da sua 

situação 

 

4 – Garantia de qualidade do pessoal docente: 

Padrão 

As IES devem dispor de meios para garantir que os professores sejam qualificados e 

competentes para o seu trabalho.  

Orientações: 

É fundamental que os docentes tenham um conhecimento e compreensão completos da 

matéria que ensinam, que disponham das competências e experiência para transmitir os seus 

conhecimentos, compreendam eficazmente os estudantes numa variedade de contextos de 

aprendizagem e que possam obter retroalimentação sobre a sua própria actuação. 

As IES devem assegurar-se de que os procedimentos de contratação do seu pessoal docente 

incluem os meios de verificar que todo o pessoal novo dispõe de, pelo menos, um nível 

mínimo de competência. 

Devem dar-se oportunidades ao pessoal docente para que desenvolva e aumente a sua 

capacidade pedagógica e estimula-los para que tirem partido das suas competências. 

As IES devem proporcionar oportunidades aos docentes de baixo rendimento para que sejam 

melhoradas as suas competências de forma a alcançarem um nível aceitável. 

As IES devem dispor de meios que permitam retirar-lhes as funções docentes sem se 

demonstrar que continuam sendo ineficazes. 

 

5 – Recursos de Aprendizagem e Apoio ao Estudante: 

Padrão 

As IES devem garantir que os recursos disponíveis para o apoio da aprendizagem dos 

estudantes são adequados e apropriados para cada um dos programas oferecidos. 

Orientações: 

Os estudantes contam com uma variedade de recursos: físicos como bibliotecas ou 

equipamento informático, recursos humanos como tutores, assessores ou outros conselheiros. 

Os recursos de aprendizagem e outros mecanismos de apoio devem ser facilmente acessíveis 

para os estudantes, estar desenhados tendo em conta as suas necessidades e dar resposta à 

informação proporcionada pelos utilizadores dos serviços oferecidos. 

As IES devem controlar, rever e melhorar, de forma sistemática, a efectividade dos serviços de 

apoio aos estudantes. 



 

6 – Sistemas de Informação: 

Padrão 

As IES devem garantir que recolhem, analisam e utilizam informação pertinente para a gestão 

eficaz dos seus programas de estudo e de outras actividades. 

Orientações: 

É importante que as instituições disponham dos meios para recolher, compilar, analisar 

informação sobre as suas próprias actividades. 

Sem esta informação não poderão saber se estão a funcionar bem e o que é que requer a sua 

atenção, nem conhecer os resultados das suas práticas inovadoras. 

Os sistemas de informação relacionados com a qualidade, devem incluir os seguintes pontos: 

a) A progressão dos estudantes e taxas de êxito; 

b) Empregabilidade dos diplomados; 

c) Satisfação dos estudantes com os seus programas; 

d) Efectividade dos professores; 

e) Perfil da população estudantil; 

f) Recursos de aprendizagem disponíveis e seus custos; 

g) Indicadores de actividade da própria instituição. 

Também é importante que as IES se possam comparar com outras dentro e fora do Espaço 

Europeu, pois permite-lhe ampliar o alcance do seu próprio conhecimento e aceder aos meios 

possíveis para melhorar a sua actuação. 

 

7 – Informação Pública: 

Padrão 

As IES devem publicar regularmente informação actualizada, imparcial e objectiva, tanto 

qualitativa como quantitativa sobre os programas e graus que oferecem. 

Orientações: 

Em cumprimento da sua função pública, as IES têm a responsabilidade de facultar informação 

sobre os programas que oferecem, os resultados de aprendizagem esperados, os graus 

académicos que concedem, os procedimentos de ensino, aprendizagem e avaliação utilizados 

e sobre as oportunidades de aprendizagem disponíveis para os estudantes. 



A informação publicada pode incluir também os pontos de vista e situação laboral dos seus 

diplomados e o perfil da população actual de estudantes. 

Esta informação deve ser precisa, imparcial, objectiva e facilmente acessível e não deve 

utilizar-se simplesmente como um exercício de marketing. 

A instituição deve comprovar se satisfaz as suas próprias expectativas em termos de 

imparcialidade e objectividade 

 


