
SESSÃO COM DELEGADOS & 
SUBDELEGADOS



ORGÃOS DE GOVERNO



ORGÃOS DE GOVERNO

Órgão de coordenação central das atividades pedagógicas do ISCTE-IUL e dos processos de concertação entre 
professores e estudantes.



CONSELHO PEDAGÓGICO

É constituído em igual número por professores e estudantes 
representantes das 4 Escolas do ISCTE-IUL .

Comissão Permanente:

1 Presidente: Joana Alexandre
2 Vice-Presidentes:
• 1 docente: Ana Lúcia Martins
• 1 estudante: Rita Rodrigues 
+ 8 elementos  (4 docentes; 4 estudantes)
.



CONSELHO PEDAGÓGICO



CONSELHO PEDAGÓGICO

1) Promoção da integridade académica 
2) Apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais 
3) Promoção do sucesso escolar e da qualidade do ensino

Procura: 
• Estimular o fortalecimento das relações de respeito entre as várias populações do ISCTE-IUL, promovendo um 

espírito de grande exigência pedagógica e uma conduta ética responsável.

3 Eixos Estratégicos:



CONSELHO PEDAGÓGICO

Código de conduta académica 
1) Promoção da integridade académica

Regulamento disciplinar de 
discentes



O CÓDIGO DE CONDUTA ACADÉMICA

O Código de Conduta Académica constitui um instrumento norteador das atividades e

relações entre os seus docentes, estudantes e pessoal não-docente, sendo uma peça

indispensável à prossecução da missão do ISCTE-IUL. A sua leitura é fundamental.



O CÓDIGO DE CONDUTA ACADÉMICA
Exemplos





CONSELHO PEDAGÓGICO

Regulamento de Estudantes com Estatutos Especiais 
(REEE) 

2) Apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais 



AÇÃO SOCIAL



CONSELHO PEDAGÓGICO

Regulamentos de avaliação 

3) Promoção do sucesso escolar e da qualidade do ensino







CONSELHO PEDAGÓGICO

3) Promoção do sucesso escolar e da qualidade do ensino (cont.)

Monitorização Pedagógica:

• Monitorização Intercalar

• Inquérito de Monitorização Pedagógica Final



CONSELHO PEDAGÓGICO

• Monitorização intercalar (delegado turma com papel fundamental)

Despacho Nº 56/2016 do Reitor do ISCTE-IUL – Nomeação e atribuição de competências, mandato e benefícios dos 

delegados de turma

Normas sobre a eleição:

–O Delegado de turma e Subdelegado são eleitos por todos os estudantes da turma do respetivo ano 

curricular presentes no momento da eleição;

–A eleição deverá ocorrer [...] até à 3.ª semana a contar da data do início das aulas do 1.º semestre; 

–O resultado da eleição deve ser comunicado [...] ao secretariado da Escola, em documento assinado 

pelos estudantes presentes, que o deverá reencaminhar ao coordenador de ano e diretor de curso;

– O mandato de Delegado e de Subdelegado de turma é anual [...] podendo manter-se os delegados e 

subdelegados de anos anteriores.



Monitorização 

intercalar:

Questionário de 

Avaliação intercalar 

(estudantes)

4ª-5ª semana de aulas

Objetivo: detetar anomalias no funcionamento das UC, para que se

possa proceder a alterações em tempo útil, minimizando ou

eliminando assim as consequências negativas de um irregular

funcionamento.

Considera-se uma anomalia no funcionamento de uma UC, qualquer

condição que perturbe o seu normal funcionamento, como por

exemplo, problemas com as instalações ou equipamento, assiduidade

dos docentes (faltar a aulas sem marcação de aula de substituição),

fraca avaliação da UC.

A Avaliação Intercalar deve ser preenchida pelo delegado de turma,

na plataforma i-meritus (https://i-meritus.iscte-iul.pt). Deve a mesma

ser sucinta e traduzir a opinião maioritária dos estudantes, evitando

veicular opiniões esporádicas e individuais, com salvaguarda do

respeito devido aos docentes em causa.

A informação deve ser submetida na plataforma até 48h antes da

reunião de Conselho de Ano.

O delegado deve solicitar que um docente

conceda os 10 minutos finais de uma aula

de forma a permitir o diálogo entre

estudantes sobre a UC, devendo o docente

terminar a sua aula mais cedo, para

garantir a realização deste momento.

Quem desencadeia este

processo?

O Coordenador de Ano.

Monitorização intercalar



Monitorização 

intercalar:

Reuniões de 

Conselho de Ano

6ª semana de aulas

• Para que serve a informação recolhida na monitorização intercalar?

2. As reuniões de Conselho de Ano visam 1) analisar e discutir o funcionamento das UC,

tendo por base a avaliação intercalar, 2) estabelecer medidas de melhoria eficientes no

decurso do semestre e 3) elaborar a calendarização da avaliação final (1ª e 2ª época e

época especial).

O Conselho de Ano é convocado pelo Coordenador de Ano, com conhecimento do Diretor

do Curso, e dirigido a todos os Docentes e Delegados de Turma do respetivo ano.

A ata do Conselho de Ano deve ser enviada a todos os docentes e estudantes do

respetivo ano, ao Diretor do Curso e à Comissão Pedagógica da Escola respetiva e

arquivada no Secretariado de cada Escola.

Monitorização intercalar



CALENDÁRIO LETIVO – 1º SEMESTRE

Eleição delegados/

subdelegados de turma

Monitorização 

intercalar:

Questionário de 

Avaliação 

(estudantes)

4ª-5ª semana de aulas

Monitorização 

intercalar:

Reuniões de 

Conselho de Ano

Coordenador de ano 

Carregamento da ata

de Conselho de Ano 

(no i-meritus)

3ª semana de aulas

Aulas do 1º do semestre

02-09-2019 a 20-12-2019

Inquérito de 

monitorização 

pedagógica final

ISCTE-IUL

Período correspondente aos 

últimos 20% de aulas de 

cada UC
6ª semana de aulas Até 08-11-2019



CALENDÁRIO LETIVO – 2º SEMESTRE

Monitorização 

intercalar:

Questionário de 

Avaliação 

(estudantes)

4ª-5ª semana de aulas

Monitorização 

intercalar:

Reuniões de 

Conselho de Ano

Coordenador de ano 

Carregamento da at

a de Conselho de A

no (no i-meritus)

Até 03-04-2020

Inquérito de 

monitorização 

pedagógica final

ISCTE-IUL

Aulas do 2º do semestre

03-02-2020 a 29-05-2020

Período correspondente aos 

últimos 20% de aulas de 

cada UC
6ª semana de aulas



Monitorização intercalar



Monitorização intercalar



Monitorização intercalar

Exemplo do modelo de 
formulário a preencher.



CONSELHO PEDAGÓGICO

Monitorização intercalar – resultados: 

• Parte das anomalias podem ser resolvidas durante a reunião de Conselho de Ano

• O Coordenador de Ano pode atuar posteriormente junto dos serviços –Exemplos: problemas nas 

capacidades das salas ou salas desadequadas, projetores avariados

• A Comissão Pedagógica da Escola analisa as atas submetidas pelos Coordenadores de Ano, identifica 

as anomalias mais comuns e elabora um relatório

• O Conselho Pedagógico analisa os relatórios das Comissões Pedagógicas, identificando as anomalias 

e atuando junto dos órgãos e serviços, por forma a minimizar futuras ocorrências.



CONSELHO PEDAGÓGICO

3) Promoção do sucesso escolar e da qualidade do ensino (cont.)

Monitorização Pedagógica:

• Monitorização Intercalar

• Inquérito de Monitorização Pedagógica Final



Cada estudante preenche o seu inquérito de monitorização pedagógica final

no Fénix.

Os dados são tratados de forma anónima e agregada pelo Gabinete de Estudos,

Planeamento e Qualidade (GEPQ), e aos docentes apenas chega um ficheiro

Excel com os resultados, também eles agregados e anónimos. Para cada questão

é dada a informação relativamente ao número de estudantes que lhe respondeu,

aos valores mínimo, máximo, mediana, média e desvio-padrão e comentários.

Esta informação chega ao docente depois de completada a avaliação final e as

notas terem sido já lançadas no Fénix.

Inquérito de 

monitorização 

pedagógica final

ISCTE-IUL

Período correspondente aos 

últimos 20% de aulas de cada UC

Monitorização Pedagógica Final



Este ano a participação dos estudantes nos inquéritos tem um valor social:

O estudante que complete a avaliação das UC irá contribuir com 2,50 euros para

duas causas sociais:

- Fundo de Apoio Social do ISCTE-IUL, que ajuda estudantes que se encontrem

numa situação de vulnerabilidade económica.

- O Mundo de Carolina, IPSS escolhida pela Associação de Estudantes (AE).

Vamos contribuir?

Inquérito de 

monitorização 

pedagógica final

ISCTE-IUL

Monitorização Pedagógica Final



Monitorização Pedagógica Final

Participação nos inquéritos (semestrais):

Permitem o feedback dos estudantes acerca do curso, dos docentes e das Unidades Curriculares!

- Permite estabelecer planos de melhoria para as UC/Docentes

- Permite atribuir Prémios Pedagógicos aos melhores docentes

Aumenta a qualidade do ensino

- Acreditações com base na 

qualidade

- Reconhecimento internacional 



ESCOLAS



ESTUDANTES

Participação ativa dos estudantes na vida do ISCTE-IUL: 

Essencial para o vosso sucesso e para a promoção da qualidade 

e da excelência do ensino prosseguida pelo ISCTE-IUL.

- Conselho Pedagógico (Comissão Permanente)

- Comissões Pedagógicas das Escolas

- Turma: Delegad@s e subdelegad@s



Bom ano letivo!

presidente.cp@iscte-iul.pt

secretariado.cp@iscte-iul.pt

mailto:Presidente.cp@iscte-iul.pt
mailto:Secretariado.cp@iscte-iul.pt

