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I - Avaliação da Instituição

Perguntas A1. e A2.

A1.1 Instituição de Ensino Superior:
Instituto Universitário Da Maia - ISMAI

A1.2 Entidade instituidora:
Maiêutica – Cooperativa De Ensino Superior, C.R.L.

A2. Natureza da instituição:
<sem resposta>

Requisitos Gerais

A3. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.

A3.1. Projeto educativo, científico e cultural da Instituição.
Está definido e é coerente com a natureza universitária e a missão da Instituição

A3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI é uma instituição que foi criada há 27 anos. As áreas de formação então privilegiadas apontavam 
para a educação física, a psicologia, a gestão e as novas tecnologias. A instituição, por força do quadro 
institucional definido pelo RJIES (2006), adotou um perfil universitário e procurou reforçar as suas 
relações com o meio institucional e empresarial. Reformulou a sua oferta formativa de acordo com a 
reforma de Bolonha e no final do primeiro decénio do século XXI começou a prestar uma maior atenção à 
componente de investigação científica. Nesta última fase, foram criadas as primeiras unidades de I&D e foi 
igualmente interiorizada a necessidade de submeter a instituição a uma avaliação externa. Nesse sentido, 
o ISMAI candidatou-se ao Programa de Avaliação Institucional da EUA (Associação Europeia de 
Universidades) e, com o apoio da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), beneficiou de uma primeira 
avaliação realizada em 2010. 
A partir de 2010, o ISMAI foi progressivamente apresentando à A3ES a sua oferta formativa para avaliação 
e acreditação. Este processo gradual culminou, em 2013, com a acreditação do primeiro Programa de 
Doutoramento (na área da Psicologia). 
O Relatório de Autoavaliação, referenciado ao ano letivo de 2015/16, regista uma oferta formativa 
preenchida com ciclos de estudo de licenciatura (15), de mestrado (12) e um Programa de Doutoramento.
A sua organização interna assenta em quatro Departamentos e beneficia do apoio de várias unidades 
funcionais e serviços partilhados. Há um conjunto de docentes que está integrado em unidades de I&D e é 
responsável por um nível satisfatório de produção científica. As unidades de I&D revelam uma geometria 
variável: algumas estão instaladas no seio do ISMAI; outras foram impulsionadas a partir de associações 
do ISMAI com outras instituições de ensino superior; e outras, ainda, estão inseridas e são da 
responsabilidade exclusiva de outras instituições.
As instalações podem ser caracterizadas como adequadas às funções da instituição, havendo alguns 
domínios onde se reconhece que atingem um nível elevado de qualidade.
O ISMAI apresentou um Plano Estratégico 2017-2020 que espelha uma apreciação madura e refletida sobre 
a evolução da instituição, sublinhando os aspetos positivos do seu desempenho e os domínios em que 
será necessário um maior esforço no sentido da sua melhoria. Globalmente, pode afirmar-se que se trata 
de um documento que traça uma estratégia coerente com os domínios de ensino/investigação que 
desenvolve e com o seu enquadramento institucional e geográfico, a que se associa um esforço 
emergente de internacionalização. 

A3.2. Evidences supporting the assessment
ISMAI is an institution created 27 years ago. The areas of training then privileged targeted to physical 
education, psychology, management and new technologies. The institution, due to the institutional 
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framework defined by RJIES (2006), adopted a university profile and sought to strengthen its relations with 
the institutional and business environment. It reformulated its training offer in line with the Bologna 
process and by the end of the first decade of the 21st century began to pay more attention to the scientific 
research component. In this last phase, the first R&D units were created and the need to submit the 
institution to an external evaluation was also assumed. In this sense, ISMAI applied to the EUA (European 
University Association) Institutional Assessment Program and, with the support of the General Directorate 
of Higher Education (DGES), benefited from a first evaluation performed in 2010.
As of 2010, ISMAI progressively presented to A3ES its training offer for evaluation and accreditation. This 
gradual process culminated in 2013 with the accreditation of the first PhD Program (in the area of 
Psychology).
The Self-Assessment Report, referenced to the 2015/16 school year, registers a training offer filled with 
undergraduate degrees (15), master's degrees (12) and a PhD Program.
Its internal organization is based on four Departments and benefits from the support of several operational 
units and shared services. There is a group of faculty members that are integrated into R&D units and are 
responsible for a satisfactory level of scientific production. The R&D units show a variable geometry: some 
are installed within the ISMAI; others were driven by ISMAI's association with other higher education 
institutions; and others are included in and belong to other institutions.
The facilities can be categorized as appropriate to the functions of the institution, with some areas 
recognizably reaching a high level of quality.
ISMAI has presented a 2017-2020 Strategic Plan which reflects a mature and well-thought assessment of 
the institution's evolution, highlighting the positive aspects of its performance and the areas where more 
effort is needed to improve the quality of the institution. Overall, it can be said that it is a document that 
outlines a strategy that is coherent with the areas of education / research developed by ISMAI and with its 
institutional and geographical framework, together with its emerging internationalization effort.

A4. Organização e gestão

A4.1. Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente consagrados

A4.1.1 Órgãos de governo da Instituição e das suas Unidades Orgânicas estatutariamente consagrados.
Existem, satisfazem as condições legais e funcionam regularmente

A4.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A Reitoria do ISMAI depende do Conselho de Administração da Cooperativa MAIEUTICA, entidade 
proprietária do ISMAI e do IPMAIA. O Reitor é coadjuvado por quatro Vice-Reitores. A estrutura interna 
baseia-se em quatro Departamentos (Unidades Orgânicas) que são responsáveis pelas funções de ensino 
e pela gestão dos recursos docentes. O ISMAI possui ainda um Conselho Geral, composto por 15 
membros e que reúne representantes da comunidade académica e personalidades externas. Este órgão 
emite pareceres sobre a estratégia do ISMAI, designadamente sobre os planos anuais, a pertinência dos 
ciclos de estudo e outros assuntos que lhe sejam apresentados pelos outros órgãos do ISMAI. 
O ISMAI tem um Conselho Científico e um Conselho Pedagógico. Estes dois Conselhos têm 
responsabilidade sobre as questões científicas e pedagógicas do conjunto dos quatro Departamentos, 
embora cada uma destas Unidades Orgânicas tenha em funcionamento as respetivas Comissões 
Cientifico-Pedagógicas. 

O funcionamento dos diversos níveis de governo e a respetiva articulação corresponde a um modelo 
aparentemente consolidado, revelando uma fluidez na relação entre os diversos níveis. As funções 
atribuídas a cada nível de decisão estão bem definidas. A ausência de órgão de coordenação científica 
afeto a cada Departamento poderá inibir a concertação das problemáticas científicas ao nível de cada 
Unidade Orgânica. Contudo a abordagem deste tema, nas diversas reuniões que se realizaram durante a 
visita da CAE, não conduziu à deteção de problema algum nas decisões desta área. Mas deve referir-se 
que o Conselho Científico não tem significativa intervenção na definição das politicas científicas da 
instituição, tarefa que é remetida para as unidades de investigação e para a dinâmica dos docentes no 
âmbito das suas redes e produções científicas.

A4.1.2. Evidences supporting the assessment.
The Rectory of ISMAI depends on the Board of Directors of Cooperativa MAIEUTICA, entity that owns 
ISMAI and IPMAIA. Four Vice Rectors assist the Rector. The internal structure is based on four 
Departments (Organizational Units) that are responsible for the teaching and management of teaching 
resources. ISMAI also has a 15-member General Council which brings together representatives of the 
academic community and external personalities. This body issues opinions on the strategy of ISMAI, in 
particular on the annual plans, the relevance of the study cycles and other subjects presented to it by the 
other institutional bodies.
ISMAI has a Scientific Council and a Pedagogical Council. These two Councils are responsible for the 
scientific and pedagogical issues of all four Departments, although each of these Organic Units has its 
own Scientific and Pedagogical Commissions.
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The functioning of the different levels of government and their smooth interaction correspond to an 
apparently consolidated model, revealing a fluidity in the relationship between the different levels. The 
roles assigned to each decision level are well defined. The absence of a scientific coordinating body for 
each Department may inhibit the harmonization of scientific issues at the level of each Organic Unit. 
However, though this topic was brought up in the several meetings that took place during the visit of CAE, 
no problem in the decisions in this area was detected. But it should be noted that the Scientific Council 
does not have a significant intervention in the definition of the scientific policies of the institution, a task 
that is attributed to the research units and to the dynamics of the teachers within their networks and 
scientific productions.

A4.2. Autonomia científica e pedagógica do estabelecimento

A4.2.1 É assegurada a autonomia científica e pedagógica do estabelecimento:
Sim

A4.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O Conselho Científico integra representantes dos diversos Departamentos, em número proporcional à 
dimensão de cada Unidade Orgânica. O Conselho Científico tem ainda 20% dos seus membros de origem 
externa. As suas reuniões têm uma periodicidade reduzida (3 reuniões ordinárias por ano), embora muitos 
dos temas que resultam das suas atribuições sejam tratados pela respetiva Comissão Permanente.
O Conselho Pedagógico integra 30 elementos, sendo 15 desses elementos representantes do corpo dos 
estudantes e os restantes 15 elementos representantes dos docentes. O Conselho Pedagógico organiza o 
inquérito aos estudantes sobre o desempenho pedagógico dos seus cursos, sobre os regulamentos 
internos e sobre o calendário escolar, para além de acompanhar as questões pedagógicos no seu 
conjunto. 
O funcionamento dos Conselhos Científico e Pedagógico processa-se de acordo com os respetivos 
regulamentos. A reduzida periodicidade das reuniões ordinárias do Conselho Cientifico, para além de 
outras eventuais reuniões extraordinárias, introduz eventuais dúvidas sobre o acompanhamento que este 
órgão faz das orientações científicas do ISMAI. Os estudantes fizeram referência a que os resultados dos 
inquéritos à satisfação do ensino-aprendizagem não têm, muitas vezes, reflexos no funcionamento 
quotidiano dos cursos. Foi, contudo, sublinhado o cuidado que alguns professores têm em termos de 
acompanhamento educativo e de aprendizagem para com os estudantes que vêm do exterior.

A4.2.2. Evidences supporting the assessment.
The Scientific Council comprises representatives of the different Departments, in number proportionate to 
the size of each Organic Unit. The Scientific Council has 20% of its members of external origin. Its 
meetings have a reduced periodicity (3 ordinary meetings a year), although many of the themes resulting 
from its attributions are dealt with by the respective Standing Committee.
The Pedagogical Council comprises 30 elements, 15 of which are representatives of the student body and 
the remaining 15 elements representing teachers. The Pedagogical Council organizes the inquiry to 
students into the pedagogical performance of their courses, internal regulations and school calendar, and 
deals with pedagogical issues as a whole.
The functioning of the Scientific and Pedagogical Councils is carried out in accordance with the respective 
regulations. The short periodicity of the ordinary meetings of the Scientific Council, in addition to any other 
extraordinary meetings, introduces some doubts about its actual monitoring of the scientific guidelines of 
ISMAI. The students pointed out that the results of the surveys on teaching-learning satisfaction often do 
not reflect back on the day-to-day operation of the courses. It was, however, underlined the care that some 
teachers have in terms of their support to what concerns educational and learning issues of students 
coming from abroad.

A4.3. Participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento

A4.3.1 É assegurada a participação de docentes, investigadores e estudantes no governo do estabelecimento:
Sim

A4.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Os diferentes órgãos têm na sua composição elementos representativos das diversas componentes da 
Comunidade Académica, pelo que no quadro estabelecido essa participação está assegurada.
No âmbito das reuniões que a CAE realizou durante a visita, ficou claro que há no ISMAI um ambiente de 
grande proximidade entre professores e estudantes, o que poderá indiciar que muitas das questões 
colocadas no funcionamento pedagógico da instituição sejam superadas através desses mesmos 
contactos. A adoção formal destas práticas de concertação deveria ser adotada pelos órgãos instituídos, 
para institucionalizar práticas que, na atualidade, são já aceites e valorizadas. 
Contudo deverá também sublinhar-se que, nesta área da participação dos membros da comunidade 
académica no governo da instituição, deveria haver uma maior intervenção do conjunto dos docentes, 
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resultando a situação atual principalmente da natureza do vínculo pouco estável que muitos destes 
membros têm com o ISMAI.

A4.3.2. Evidences supporting the assessment.
The different bodies have in their composition representative elements of the various constituents of the 
Academic Community, so within the established framework this participation is ensured.
Within the context of the meetings held during the CAE visit, it became clear that there is an environment 
of close proximity between teachers and students in ISMAI. This fact may suggest that many of the issues 
raised in the institution's pedagogical field are resolved through these contacts. The formal adoption of 
these harmonization practices should be embraced by the instituted bodies, to institutionalize practices 
that are already accepted and valued.
However, it should also be emphasized that in this area of the participation of members of the academic 
community in the government of the institution, there should be a greater intervention of faculty members, 
the current situation resulting mainly from the nature of the precarious bond that many of these have with 
ISMAI.

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade

A4.4. Sistema interno de garantia da qualidade (artigo 4º, nº 1, alínea c) do RJAES):
Existe, a nível da Instituição, não estando certificado pela A3ES (campo A4.4.2)

A4.4.1. Evolução do sistema (no caso de sistema certificado pela A3ES).
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e certificado pela A3ES:

<sem resposta>

A4.4.1. System evolution (when the system is certified by A3ES)
Internal quality assurance system defined at Institutional level and certified by A3ES:

<no answer>

A4.4.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistema não certificado pela A3ES)
Sistema interno de garantia da qualidade definido a nível da Instituição e ainda não certificado pela A3ES:

O Sistema Interno de Garantia de Qualidade está num processo de maturação e de adoção pela instituição. 
O ISMAI foi submetido em 2009/10 a uma avaliação externa realizada pela EUA. Uma das recomendações 
dessa avaliação apontava para a criação de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade através da 
diversificação da recolha da informação, da monitorização da qualidade da investigação científica e da 
definição de critérios de qualidade que pudessem ser acompanhados pela instituição.
O ISMAI elaborou recentemente o seu Manual de Qualidade (final de 2016) e está a construir as diversas 
componentes do Sistema Interno de Garantia de Qualidade. A candidatura à A3ES para a respetiva 
certificação do SIGQ está prevista para o final do presente ano de 2018. Entretanto, está em curso a 
adoção de um conjunto de procedimentos que alimentarão os referenciais (13) relacionados com o 
planeamento e a gestão estratégica, a oferta educativa, a atividade pedagógica, a investigação científica, 
os serviços transversais, a internacionalização, a ação social e a informação e divulgação. Estes 
referenciais foram concebidos e adotados num quadro de convergência com os referenciais definidos pela 
A3ES. 
Sublinha-se que um dos procedimentos que está em curso conduzirá à constituição, no seio da 
instituição, de um Observatório da Qualidade. 
Nos seus esforços pela definição e implementação de um sistema interno de garantia da qualidade, o 
ISMAI avançou com um processo de acreditação, mais de índole administrativa, recorrendo à norma ISSO 
9001 (2015).

A4.4.2. Brief description of the system (when the system is not certified by A3ES)
Internal quality assurance system defined at Institutional level and not yet certified by A3ES:

The Internal System of Quality Assurance is in a process of maturation and adoption by the institution. 
ISMAI was submitted in 2009/10 to an external evaluation conducted by the EUA. One of the 
recommendations of this evaluation was to create an Internal Quality Assurance System by diversifying the 
collection of information, monitoring the quality of scientific research and defining quality criteria that 
could be followed by the institution.
ISMAI has recently produced its Quality Manual (end of 2016) and is constructing the various components 
of the Internal Quality Assurance System. The application for certification of IQAS by A3ES is scheduled 
for the end of this year, 2018. Meanwhile, a set of procedures is being adopted and these will feed into the 
benchmarks (13) related to strategic planning and management, educational provision, pedagogical 
activity, scientific research, transversal services, internationalization, social action and information and 
dissemination. These benchmarks were designed and adopted in a framework of convergence with the 
benchmarks defined by A3ES.
It should be stressed that one of the procedures that is under way will lead to the establishment of a 
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Quality Observatory within the institution.
In its efforts to define and implement an internal quality assurance system, ISMAI has created an 
accreditation process, more of an administrative nature, using ISO 9001 (2015).

A5. Ensino

A5.1. Procura e acesso

A5.1.1. A instituição tem uma política de recrutamento de novos estudantes:
Sim

A5.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI registou um decréscimo significativo nos candidatos que se apresentam às provas para maiores 
de 23 anos. A decisão de transformar os CET em TeSP, e de os tornar cursos específicos do subsistema 
politécnico, perturbou o ISMAI, que utilizava esses cursos como porta de entrada para as licenciaturas e 
que beneficiava, assim, de um fluxo significativo. Os TeSP passaram agora para o IPMAIA (politécnico). 
O ISMAI mantém uma abertura relativamente ao Programa Erasmus, acolhendo na atualidade um número 
variável de estudantes estrangeiros, embora nunca superem, por ano, algumas dezenas. Dados mais 
recentes, apresentados durante a visita, indicam um maior volume de estudantes em mobilidade nos anos 
mais recentes.
O ISMAI mantém protocolos de colaboração com universidades do Brasil e de Cabo Verde, ao abrigo dos 
quais tem recebido estudantes desses países.
Contudo, o ISMAI deveria desenvolver uma linha de atuação mais afirmativa destinada a atrair estudantes, 
eventualmente de países de língua oficial portuguesa, área geográfica com a qual o ISMAI declara que quer 
manter uma relação preferencial. 
Deve ainda prestar maior atenção à promoção de iniciativas que favoreçam a participação dos seus 
estudantes em programas de mobilidade noutros países.
O ISMAI refere no seu Plano Estratégico que o padrão demográfico português constitui uma ameaça para 
as instituições de ensino superior e, particularmente, para as instituições privadas. Razão pela qual 
deveria haver uma maior ação no sentido de encontrar mecanismos que permitissem adotar uma politica 
ativa de atração de novos estudantes. 
A alteração positiva no fluxo de acesso à instituição, nos últimos anos, é apenas atribuída à expansão do 
Metro do Porto que, através da linha verde, proporcionou (e proporciona) uma facilitada acessibilidade ao 
ISMAI.
A criação de novos nichos de atração de estudantes, designadamente através da oferta dos cursos nas 
modalidades de e-learning e de b-learning (referidos no Plano Estratégico), mas também ações de 
sensibilização junto de escolas secundárias (públicas e privadas), deveria constituir uma prioridade do 
ISMAI. A ativação de muitos dos protocolos estabelecidos nos últimos anos poderia igualmente constituir 
linhas de expansão que deveriam ser exploradas. A definição de um Plano de Ação orientado para a 
melhoria do recrutamento de novos estudantes deveria, finalmente, ser equacionado.

A5.1.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has experienced a significant decrease in candidates over 23 years of age. The decision to turn 
TECs into TeSP, and to make them specific courses in the polytechnic subsystem, disrupted ISMAI, which 
used these courses as a gateway to undergraduate degrees, thus benefiting from a significant flow. The 
TeSP has now passed to the IPMAIA (polytechnic).
ISMAI maintains an openness to the Erasmus Program, currently hosting a varying number of foreign 
students, although never exceeding a few dozen per year. More recente data, presented during the visit, 
indicate a greater number of students in mobility in recents years.
ISMAI maintains collaboration protocols with universities in Brazil and Cape Verde, having received 
students from these countries.
However, ISMAI should develop a more affirmative line of action designed to attract students, possibly 
from Portuguese-speaking countries, a geographical area with which ISMAI declares that it wants to 
maintain a preferential relationship.
Greater attention should also be paid to the promotion of initiatives to encourage the participation of 
students in mobility programs in other countries.
ISMAI states in its Strategic Plan that the Portuguese demographic pattern poses a threat to higher 
education institutions, particularly to private ones. This is why more action should be taken to find 
mechanisms to allow for an active policy of attracting new students.
The positive change in the flow of entry to the institution in recent years is attributed only to the expansion 
of the Metro of Oporto which, via the green line, has provided (and provides) a facilitated accessibility to 
ISMAI.
The creation of new niches for attracting students, in particular through the provision of courses in 
e-learning and b-learning modalities (referred to in the Strategic Plan), as well as awareness-raising actions 
in secondary schools (public and private) should constitute a priority of ISMAI. The activation of many of 
the protocols established in the last years could also constitute expansion lines that should be explored. 
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Finally, the definition of an Action Plan aimed at improving the recruitment of new students should be 
considered.

A5.2. Sucesso escolar

A5.2.1. A instituição tem políticas para promover o sucesso escolar e a integração dos estudantes:
Sim

A5.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI realiza semestralmente inquéritos aos estudantes para avaliar o desempenho pedagógico dos 
docentes, bem como dos resultados alcançados. Estes inquéritos fornecem igualmente indicações 
precisas sobre o sucesso escolar dos estudantes. No domínio da integração dos estudantes nas 
atividades profissionais, o ISMAI reflete uma clara preocupação, procurando encontrar possibilidades de 
estágios extracurriculares para os recém-diplomados.
O inquérito realizado anualmente a todos os estudantes permite detetar a disponibilidade de 
prosseguimento dos estudos e a opinião sobre a instituição, fornecendo informação que permite ajustar a 
melhor inserção dos estudantes nos respetivos percursos escolares. No que respeita à inserção social e 
profissional, o ISMAI realiza de três em três anos um inquérito destinado a conhecer o nível de 
empregabilidade, os percursos profissionais ou a adequação das suas formações às suas atividades 
profissionais desenvolvidas, informação que se espera que possa fornecer elementos para introduzir 
ajustamentos na oferta formativa e nos planos de estudo da instituição. 
O sucesso escolar pode medir-se através do número médio de anos que os estudantes têm necessitado 
para concluírem as suas licenciaturas e os seus mestrados. O ISMAI indica que, no caso das licenciaturas, 
esse indicador é em média de 3,51 anos (com um mínimo de 3,31 nas ciências sociais e um máximo de 
4,14 na área das artes). No caso dos mestrados, esse indicador é de 2,16 (média de três anos, para todos 
os cursos de mestrado). 
As taxas de retenção nos percursos escolares das licenciaturas e dos mestrados atingem valores mais 
significativos nos últimos anos, embora se mantenham em intervalos de variação moderados.
O ISMAI tem desenvolvido nos últimos anos mecanismos para reduzir o insucesso escolar, as taxas de 
retenção e o abandono. Algumas áreas de ensino (tecnologias da informação, por exemplo), registam uma 
pressão do mercado de emprego que conduz a que, com frequência, os estudantes iniciem a sua atividade 
profissional antes de concluírem os seus cursos e de obterem os seus diplomas. 

A5.2.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI conducts six-monthly surveys of students to assess the teachers' pedagogical performance, as well 
as the attained results. These surveys also provide precise indications of student achievement. In what 
respects student integration in professional activities, ISMAI shows a clear concern, seeking to find 
possibilities for extracurricular internships for new graduates.
The annual survey to all students allows the institution to detect their willingness to continue their studies 
and their opinion about the institution, providing information that permits to adjust the students' better 
insertion in the respective school pathways. With regard to social and professional integration, ISMAI 
carries out a survey every three years to determine the level of employability, the professional pathways or 
the adequacy of their training to their professional activities, an information that is expected to provide 
elements to introduce adjustments in the institution's educational offer and study plans.
School success can be measured by the average number of years students need to complete their degrees 
and their master’s. ISMAI indicates that, in the case of the degree programs, this indicator is on average 
3.51 years (with a minimum of 3.31 in social sciences and a maximum of 4.14 in arts). In the case of the 
master’s, this indicator is 2.16 (average of three years, for all master’s courses).
The retention rates in undergraduate and master’s courses have been more significant in recent years, 
although they are still moderate.
ISMAI has developed in recent years mechanisms to reduce school failure, retention rates and dropout. 
Some areas of education (information technology, for example) are experiencing a labour market pressure 
that often leads students to start their professional activities before completing their courses and obtaining 
their diplomas.

A5.3. Ligação à investigação

A5.3.1. A instituição adota medidas que garantem o contacto dos estudantes com a investigação desde os 
primeiros anos:

Sim

A5.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI estrutura as atividades de produção científica dos seus investigadores em torno de unidades de 
I&D com geometria variável, como atrás se afirmou. Neste domínio, há um conjunto de relações com 
empresas que permitem desenvolver atividades com a respetiva integração de estudantes. Alguns dos 
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ciclos de estudo oferecidos incluem na sua estrutura curricular unidades curriculares de projeto, que são 
utilizadas para essa integração.
A integração dos estudantes nas atividades de I&D aproveita as relações externas do ISMAI e as unidades 
internas vocacionadas para a prestação de serviços. No primeiro caso, pode referir-se o domínio das 
telecomunicações, com ligações próximas à Alcatel-Lucent; e, no segundo caso, o Centro de Apoio e 
Serviços Psicológico (CASP) que permite que os estudantes de psicologia tenham uma iniciação à prática 
profissional supervisionada.
Admite-se que a promoção de contactos dos estudantes com a investigação e com as atividades de 
transferência de conhecimento tenha um potencial de crescimento ainda não explorado, reconhecendo-se 
que o corpo docente terá aqui um papel determinante a desempenhar através de uma maior permanência 
na instituição e de um reforço das atividades de investigação e extensão associada às diversas áreas 
científicas. 

A5.3.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI structures its researchers' scientific production activities around R&D units with a variable 
geometry, as stated above. In this field, there is a set of relations with companies that allow to develop 
activities with the respective integration of students. Some of the study cycles offered include in their 
curricular structure curricular project units, which are used for the above-mentioned integration.
The integration of students in R&D activities benefits from the external relations of ISMAI and the internal 
units dedicated to the provision of services. In the first case, one may mention the field of 
telecommunications, with links close to Alcatel-Lucent; and, in the second case, the Psychological Support 
and Services Center (CASP), which allows psychology students to be introduced to supervised 
professional practice.
The promotion of students' contacts with research and knowledge transfer activities has admittedly a 
potential for growth that has not yet been explored. It is acknowledged that the teaching staff will have a 
decisive role to play in this by means of a larger permanence in the institution and a reinforcement of 
research and extension activities associated to the different scientific areas.

A5.4. Inserção dos diplomados no mercado de trabalho

A5.4.1. A Instituição promove de forma eficaz a monitorização da empregabilidade e o apoio aos estudantes 
para a sua inserção no mercado de trabalho:

Em parte

A5.4.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI criou um Gabinete de Estágios e Inserção no Mercado de Trabalho (GEIMT) que tem como função 
a procura e organização de estágios, bem como a disseminação de informação sobre ofertas de emprego. 
A instituição explora igualmente os mecanismos do Programa Erasmus e a rede de protocolos firmados 
entre a Cooperativa Maieutica e número considerável de empresas e de instituições da região. 
O ISMAI tenta acompanhar os percursos profissionais dos seus antigos alunos através de um inquérito 
que lança ao grupo alumni com a periodicidade de três anos. A informação do inquérito permite detetar a 
situação dos diplomados no emprego/desemprego/atividade por conta própria. E, para os que estão 
empregados, deteta-se a eventual desconformidade entre a formação adquirida no ISMAI e a atividade 
desenvolvida.
A preocupação do ISMAI com a inserção dos seus diplomados no mercado de trabalho está refletida nas 
iniciativas tomadas nesse sentido: promoção de estágios e inquérito aos alumni, de que resultam 
ajustamentos pontuais à oferta formativa.
Os indicadores proporcionados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) são mais 
favoráveis que os que resultam do inquérito que o ISMAI lança. Os valores disponíveis para um período 
ainda afetado pela crise financeira revelavam uma taxa de desemprego, para 2015 e na base de dados do 
IEFP, de 13,8%. Os dados que resultam do Inquérito do ISMAI fornecem valores superiores, agravados no 
período da crise que se viveu nos anos de 2012/13/14. 
Estes mecanismos traduzem a preocupação do ISMAI de avaliar o que se passa com os seus diplomados. 
Um aspeto que está refletido no Relatório de Autoavaliação refere-se ao facto de que muitos dos 
diplomados estão (estavam) a desenvolver atividades profissionais fora da área para a qual adquiriram 
formação (cerca de 40 % dos empregados).

A5.4.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has created a Labour and Employment Placement Office (GEIMT), whose function is the search and 
organization of internships, as well as the dissemination of information on job offers. The institution also 
explores the mechanisms of the Erasmus Program and the network of protocols signed between 
Cooperativa Maieutica and a considerable number of companies and institutions in the region.
The ISMAI tries to follow the professional paths of its former students through a survey launched to the 
alumni every three years. The information of the survey allows to detect the situation of graduates in 
employment / unemployment / self-employment. And, for those who are employed, the possible 
inconsistency between the training acquired in ISMAI and the professional activity pursued by them.
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ISMAI's concern with the inclusion of its graduates in the labour market is reflected in the initiatives taken 
in this direction: the promotion of traineeships and the alumni survey, resulting in specific adjustments to 
the training offer.
The indicators provided by the Institute for Employment and Vocational Training (IEFP) are more 
favourable than those resulting from the survey that ISMAI launches. The figures available for a period still 
affected by the financial crisis revealed in the IEFP database an unemployment rate of 13.8% for the year 
2015. The data resulting from the ISMAI Survey provide higher values, aggravated in the period of crisis 
experienced in the years 2012/13/14.
These mechanisms reflect ISMAI's concern to assess what is going on with its graduates. One aspect that 
is reflected in the Self-Assessment Report refers to the fact that many of the graduates are (were) 
developing professional activities outside the area for which they have acquired training (about 40% of 
employees).

A6. O corpo docente

A6.1. A Instituição dispõe de um corpo docente adequado e tem uma política de recrutamento:
Em parte

A6.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI dispõe de um corpo docente que responde às exigências mínimas da atual legislação: 1,5 
doutores por cada 30 estudantes e 1,05 doutores a tempo integral por cada 30 estudantes. São indicadores 
que ultrapassam os rácios definidos no RJIES para as instituições universitárias (artigo 47º).
O corpo docente, no ano letivo 2015/16, englobava 290 elementos, dos quais 165 (57%) tinham o grau de 
doutor, 82 (28%) o grau de mestre e 43 (15%) eram licenciados. 
Dos docentes que detinham o grau de doutor, 87 (53%) estavam com um regime de dedicação a tempo 
integral. Dos docentes com mestrado, apenas 22 (27%) estavam a tempo integral. Quanto aos licenciados, 
os docentes com dedicação a tempo integral eram em pequeno número: 7 (16%).
De acordo com o Relatório de Autoavaliação, existiam no ano letivo de referência 3 professores 
catedráticos, 7 associados e 210 auxiliares, o que traduz uma enorme distorção perante o equilíbrio 
definido no Estatuto da Carreira Docente Universitária para estas três categorias de docentes.
A progressiva solidez do corpo docente não poderá ser questionada quando se analisa os graus 
académicos que o caracterizam. Mais de 50% têm o grau de doutor e, desse conjunto, mais de metade 
estavam referenciados com uma dedicação a tempo integral. 
A questão mais sensível deste universo coloca-se no tipo de vínculo que estes docentes estabelecem com 
o ISMAI. Nas diversas reuniões realizadas na instituição, com particular relevo para a reunião com os 
docentes, esta questão foi sendo colocada, havendo um nível significativo de precariedade nos contratos 
estabelecidos. Esta situação gera não só insegurança no desempenho das funções docentes, como 
também instabilidade no próprio processo de ensino e aprendizagem. A inexistência de uma carreira 
docente que permita atribuir responsabilidades específicas aos diversos níveis da função docente e 
garantir estabilidade introduz reconhecidas perturbações no seio dos docentes e cria até condições de 
alguma desagregação deste corpo. A instituição arrisca-se também a perder alguns dos seus recursos 
mais válidos, eventualmente estimulados para integrarem outras instituições.
Neste domínio, ainda, não está plenamente adotado um regulamento de avaliação de desempenho dos 
docentes que permitiria acompanhar com proximidade as atividades de ensino, de investigação e de 
extensão realizadas pelos docentes e determinar as eventuais fragilidades que essas atividades podem 
comportar. 

A6.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has a faculty that meets the minimum requirements of current legislation: 1.5 doctors per 30 
students and 1.05 full-time doctors per 30 students. These are indicators that exceed the ratios defined in 
the RJIES for university institutions (Article 47).
The teaching staff, in the academic year 2015/16, comprised 290 elements, of whom 165 (57%) had a 
doctoral degree, 82 (28%) had a master's degree and 43 (15%) were graduates.
Of the teachers who held the doctor's degree, 87 (53%) were on a full-time contract regime. Of the teachers 
with master’s, only 22 (27%) were full-time. As for graduates, those on full-time were few: 7 (16%).
According to the Self-Assessment Report, there were 3 full professors, 7 associate professors and 210 
auxiliary professors in the reference year, which translates an enormous distortion to the balance defined 
in the Statute of the University Teaching Career for these three categories of teachers.
The growing solidity of the faculty body cannot be questioned when analysing the academic degrees that 
characterize it. More than 50% have a doctoral degree, and more than half of them have with a full-time 
contract.
The most sensitive issue in what faculty is concerned is the kind of contract these teachers establish with 
ISMAI. In the various meetings held at the institution, with particular emphasis on the meeting with the 
teachers, this question was raised, namely the significant level of precariousness in the existing contracts. 
This situation generates not only insecurity in the performance of teaching functions, but also instability in 
the teaching and learning process itself. The lack of a teaching career that permits the assigning of specific 
responsibilities to the different levels of teaching and guarantees stability introduces acknowledged 

AINST/16/00116 — Relatório final da CAE Page 8 of 24

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2c0c0f7b-b161-dbf1-07ac… 2018-10-08



disturbances within the teaching body and creates even conditions of some disaggregation of this body. 
The institution also risks losing some of its most valuable resources, possibly encouraged to join other 
institutions.
Moreover, a teacher performance evaluation system has not yet been fully adopted. This would allow close 
monitoring of teaching, research and extension activities carried out by teachers, and determine the 
possible weaknesses that these activities may suffer from.

A7. A atividade científica e tecnológica

A7.1. Políticas de investigação científica e de desenvolvimento tecnológico

A7.1.1. A Instituição tem uma política para a investigação científica e o desenvolvimento tecnológico, e para a 
sua valorização económica:

Em parte

A7.1.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Reconhece-se que o ISMAI criou nos últimos anos uma rede de unidades de investigação integradas na 
sua estrutura interna e inseridas nos vários domínios científicos presentes nas atividades de formação. 
Estas unidades agrupam os docentes/investigadores e desenvolvem linhas de I&D, muitas delas baseadas 
em projetos de cooperação com entidades externas. 
Neste campo, o ISMAI também não limita a filiação de seus docentes/investigadores noutros centros de 
investigação, independentemente do ISMAI fazer ou não parte do consórcio que é responsável pela gestão 
desses centros de I&D. São normalmente centros que pertencem ao universo da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT) e que são submetidos a avaliação externa. 
Contudo, o número de docentes/investigadores do ISMAI que desenvolvem as suas atividades de I&D 
noutros centros é ainda reduzido quando comparada com a totalidade do corpo docente.
A estratégia de incentivar a inserção dos docentes em unidades de I&D é fundamental e deve ser 
reconhecida como uma linha de rumo importante adotada pelo ISMAI. A possibilidade de inserção dos 
docentes/investigadores em centros de I&D sedeados noutras instituições de ensino superior corresponde 
também a uma estratégia importante que permite gerar dimensão e intensidade de relacionamento, o que 
contrasta com a pequena dimensão das unidades de I&D do ISMAI. 
Contudo, não só através do número de docentes/investigadores integrados em unidades e centros de I&D, 
como também pela produção científica associada, este é um domínio que obrigará, no futuro, a uma maior 
atenção por parte do ISMAI, nomeadamente contribuindo para a consolidação da sua oferta formativa a 
nível de mestrados e sobretudo de doutoramentos.

A7.1.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has created in the last years a network of research units, integrated in its internal structure, in the 
various scientific domains present in the training activities. These units bring together faculty / researchers 
and develop R&D lines, many of them based on cooperation projects with external entities.
ISMAI does not limit the affiliation of its faculty / researchers in other research centres, regardless of 
whether or not ISMAI is part of the consortium that is responsible for the management of these R&D 
centres. These usually belong to the universe of the Foundation for Science and Technology (FCT) and are 
submitted to external evaluation.
However, the number of ISMAI faculty / researchers who carry out their R&D activities in other centres is 
still small when compared to the entire faculty number.
The strategy of encouraging the inclusion of faculty in R&D units is fundamental and must be recognized 
as an important development course adopted by ISMAI. The possibility of insertion of faculty / researchers 
in R&D centres from other higher education institutions also corresponds to an important strategy that 
allows for creating dimension and intensity of relationship, a situation which contrasts with the small size 
of the R&D units of ISMAI.
However, not only by means of the number of faculty / researchers integrated into R&D units and centres, 
but also through the associated scientific production, this is a domain that will require, in the future, 
greater attention from ISMAI, namely contributing to the consolidation of their training offer in terms of 
masters and especially doctorates.

A7.2. Políticas de prestação de serviços à comunidade

A7.2.1. A Instituição dispõe de uma política institucional consistente para a prestação de serviços à 
comunidade, adequada à sua contribuição para o desenvolvimento regional e nacional:

Em parte
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A7.2.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI nasceu do cruzamento de vontades regionais, protagonizadas por autarcas, por empresários e 
por notáveis locais. A abertura da instituição para estabelecer relações com o meio, tendo presente a 
forma como foi criada, deveria antecipar um diversificado e frutuoso relacionamento. Essa intenção dos 
órgãos dirigentes do ISMAI está traduzida na criação de unidades funcionais e de serviços partilhados, os 
quais se encontram estruturados justamente para robustecer esse relacionamento.
Na visita que a CAE fez à instituição, e nas diversas reuniões que teve oportunidade de realizar, essa 
estratégia transpareceu com nitidez da parte dos órgãos dirigentes. Diversas iniciativas foram referidas no 
domínio das novas tecnologias, traduzidas em serviços à comunidade, abrangendo designadamente 
colaborações com a TECMAIA, AEP e Câmaras Municipais. Mas será ainda necessária bastante atenção 
para se dinamizarem plataformas diversas e ativas que permitam, de forma prospetiva, multiplicar esse 
relacionamento. 
Como atrás se afirmou, há domínios em que esse relacionamento assume a forma de prestação de 
serviços, como no caso da psicologia, da criminologia, das tecnologias de informação, do turismo ou das 
artes. 

A7.2.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI was created based on the intersection of regional resolves, notably those of mayors, businessmen 
and local personalities. The openness of the institution to establish connections with the local 
environment, imbedded in its creation, should anticipate a diversified and fruitful relationship. This 
intention of the governing bodies of ISMAI is translated into the creation of functional units and shared 
services, whose structure aims to strengthen this relationship.
In the visit that the CAE made to the institution, and in the various meetings that it had the opportunity to 
carry out, this strategy on the part of the governing bodies was clearly visible. Several initiatives were 
mentioned in the field of ICT, with services provided to community, namely collaborations with TECMAIA, 
AEP and Municipalities. But much attention will still be needed to stimulate diverse and active platforms 
that will allow, in a prospective way, to increase this relationship.
As stated above, there are domains in which this relationship takes the form of service provision, as in the 
case of psychology, criminology, information technology, tourism or the arts.

A7.3. Políticas de captação de receitas próprias

A7.3.1. A instituição tem uma política de captação de receitas próprias e o seu nível é adequado:
Em parte

A7.3.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Neste domínio, a instituição tem concentrado a captação de fundos apenas nas atividades de ensino, 
reconhecendo-se que estas representam mais de 95% das receitas próprias (incluem fundamentalmente as 
propinas pagas pelos estudantes). As atividades de extensão e os projetos desenvolvidos pelos 
Departamentos e pelas unidades de I&D são responsáveis por uma pequena parcela das receitas próprias. 

A7.3.2. Evidences supporting the assessment.
In what own revenue is concerned, the institution has concentrated the generation of own funds only on 
teaching activities, that accounts for more than 95% of its own revenue (mainly tuition fees paid by 
students). The extension activities and the projects developed by the Departments and the R&D units are 
responsible for a small part of the own revenues.

A8. Políticas de colaboração nacional

A8.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a cooperação com outras instituições nacionais:
Em parte

A8.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI desenvolve uma série de colaborações externas que resultam principalmente das atividades de 
ensino (entidades que acolhem estagiários), de investigação (parcerias para executar projetos) e de 
prestação de serviços (contratos para colaborações). 
Para além destas colaborações, o ISMAI participa em algumas entidades de representação empresarial no 
Norte e em associações representativas do ensino superior privado (APESP). 
Através dos seus docentes, assegura também uma colaboração com ordens profissionais, conselhos 
nacionais, centros empresariais e diversas comissões de acompanhamento de atividades, por exemplo 
nos domínios do desporto ou da saúde.
Estando as atividades do ISMAI, do ponto de vista institucional, muito centradas no ensino, parece resultar 
desta ótica que a cooperação se concretize com entidades que facilitem o acesso a atividades 

AINST/16/00116 — Relatório final da CAE Page 10 of 24

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2c0c0f7b-b161-dbf1-07ac… 2018-10-08



complementares ao ensino, permitindo uma mais fácil integração dos diplomados do ISMAI no mercado de 
trabalho, um maior contacto com as problemáticas concretas da profissão e uma atenção reforçada na 
formação contínua dos diplomados.

A8.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI develops a series of external collaborations that result mainly from teaching activities (entities 
hosting trainees), research (partnerships to execute projects) and services (contracts for collaborations).
In addition to these collaborations, ISMAI participates in some corporate representation entities in the 
north and in associations representing private higher education (APESP).
Through its professors, it also ensures collaboration with professional bodies, national councils, business 
centres and various activity monitoring committees, for example in the fields of sport or health.
Since ISMAI's activities, from an institutional point of view, are very focused on teaching, it is to be 
expected that cooperation should take place with entities that facilitate access to complementary activities 
to teaching, allowing for an easier integration of ISMAI graduates into the work market, for a closer contact 
with the specific problems of the profession and for an added attention in continuing training for 
graduates.

A9. Políticas de internacionalização

A9.1. A Instituição dispõe de uma política institucional para a internacionalização:
Em parte

A9.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI tem na sua equipa reitoral uma Vice-Reitora para as relações internacionais, a qual beneficia do 
apoio de unidades funcionais vocacionadas para as colaborações externas. As atividades desenvolvidas 
com um impacto internacional inserem-se principalmente na mobilidade de estudantes e professores, 
designadamente beneficiando do Programa Erasmus, e na colaboração com instituições de ensino 
superior do Brasil e de Cabo Verde. Outras iniciativas decorrentes dos projetos de I&D ou de congressos 
internacionais permitem também concretizar colaborações com entidades estrangeiras. Merece referência 
a edição de uma revista internacional de Turismo e Património Cultural, em colaboração com a 
Universidade de La Laguna (Espanha).
A presença do ISMAI em feiras, a preparação de cursos conjuntos e a presença cruzada de estudantes de 
doutoramento são aspetos que carecem de maior atenção e que poderão, no futuro, ampliar e enriquecer 
as iniciativas inseridas na internacionalização do Instituto. 

A9.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has a Vice-Rector for International Relations in its Rectoral Team, which benefits from the support of 
functional units dedicated to external collaborations. The activities carried out with an international impact 
are mainly focused on the mobility of students and teachers, namely benefiting from the Erasmus Program, 
as well as in collaboration with higher education institutions in Brazil and Cape Verde. Other initiatives 
stemming from R&D projects or international conferences also enable collaborations with foreign entities. 
It deserves reference the publication of an international magazine of Tourism and Cultural Patrimony, in 
collaboration with the University of La Laguna (Spain).
The presence of ISMAI at educational fairs, the preparation of joint courses and the cross-presence of 
doctoral students are aspects that require more attention and that may in the future extend and enrich the 
initiatives pertaining to the internationalization of the Institute.

A10. Instalações

A10.1. A Instituição dispõe de instalações com as características exigíveis à ministração de ensino 
universitário:

Sim

A10.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI possui instalações próprias, que foi alargando e consolidando ao longo dos anos, desde que 
iniciou o seu funcionamento, há cerca de 25 anos. No domínio laboratorial e, sobretudo, na área das 
ciências do desporto, as suas infraestruturas podem ser classificadas de qualidade.
Tem uma biblioteca central que integra um conjunto de pequenas salas acessíveis aos estudantes para 
trabalhos em grupo. O acesso a bases de dados, designadamente à B.On, está disponível para os 
estudantes. Contudo o espólio bibliográfico em papel é pouco expressivo.
Têm restaurantes e bares, para além de espaços de lazer e de convívio. 
A apreciação tomou como referência a visita da CAE às instalações e o contacto com os equipamentos 
disponíveis. 
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A10.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI has its own facilities, which it has been expanding and consolidating over the years, since it began 
its operation some 25 years ago. In what concerns laboratories, and especially in the field of sports 
sciences, their infrastructures can be classified as of high quality.
It has a central library that includes a group of small rooms accessible to students for group work. Access 
to databases, namely B.On, is available to students. However, the bibliographic material on paper is not 
very significant.
There are restaurants and bars, as well as leisure and social spaces.
The assessment is based on the visit of the CAE to the facilities and the contact with the equipment 
available.

A11. Serviços de ação social

A11.1. São assegurados serviços de ação social:
Sim

A11.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
Os serviços de ação social representam um dos serviços partilhados do Instituto Universitário, integrando 
valências da área da psicologia e da educação social.
Não foram fornecidos dados sobre o número de estudantes beneficiários das Bolsas de Ação Social 
(concurso da DGES). Para o ano letivo 2017/18, o número de candidatos a Bolsas da Ação Social atingiu 
1178 estudantes; 616 estudantes viram as suas Bolsas aprovadas, o que representa um indicador de 
sucesso superior a 50%.
Para além destas Bolsas, há um conjunto de benefícios, normalmente relacionados com redução de 
propinas, que incidem sobre estudantes trabalhadores que estão filiados em organismos profissionais.
Uma atenção especial parece ser dada aos estudantes originários de Cabo Verde e de São Tomé e 
Príncipe, igualmente no plano da redução das respetivas propinas, embora não se disponha de informação 
precisa sobre a evolução deste grupo de estudantes. 
O ISMAI mantém também em funcionamento o Provedor do Estudante que aconselha os estudantes 
relativamente a problemas de qualquer natureza surgidos no decurso dos seus percursos escolares. 
A apreciação expressa neste capítulo resultou das entrevistas realizadas ao longo da visita que a CAE fez 
ao ISMAI e à consulta de informação disponível na página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES), no 
capítulo do Apoio Social.

A11.2. Evidences supporting the assessment.
The social services represent one of the shared services of the University Institute, integrating valences of 
the area of psychology and social education.
No data were provided on the number of students benefiting from the Social Grants (DGES grant 
application). For the academic year 2017/18, the number of candidates for Social grants reached 1178 
students; 616 students have seen their scholarships approved, which represents an marker of success 
exceeding 50%.
In addition to these fellowships, there are a number of benefits, usually related to reduced tuition, that 
affect working students who are affiliated with professional bodies.
Particular attention is paid to students from Cape Verde and Sao Tome and Principe, also in terms of 
reduced tuition fees, although precise information on the evolution of this group of students is not 
available.
ISMAI also maintains a Student Provider that advises students about problems of any nature that arise 
during the course of their school years.
The assessment expressed in this chapter resulted from the interviews conducted during the CAE's visit to 
ISMAI and the consultation of information available on the website of the General Directorate of Higher 
Education (DGES) in the chapter on Social Support.

A12. Informação para o exterior

A12.1. A Instituição publicita de forma adequada informação sobre a oferta educativa, incluindo os relatórios 
de autoavaliação e avaliação externa e das decisões da Agência:

Em parte

A12.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
A informação para o exterior é da responsabilidade do gabinete de Marketing, Eventos e Relações 
Exteriores. O Gabinete publica e distribui folhetos com informação respeitante à oferta formativa. 
Este Gabinete lança um inquérito aos estudantes do primeiro ano, tentando identificar as modalidades que 
permitiram um conhecimento dos cursos do ISMAI. A maior parte das respostas indica que esse 
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conhecimento foi adquirido através de familiares (60%) ou da página institucional na net (30%).
Analisando a página do ISMAI, conclui-se que há informação sobre as decisões da A3ES no sentido da 
acreditação da oferta formativa, mas os Relatórios de Autoavaliação dos diversos ciclos de estudo não 
estão disponíveis.
A CAE analisou alguns dos resultados do inquérito e recolheu a documentação produzida pelo ISMAI e 
utilizada na promoção externa da sua oferta formativa.
A ausência dos Relatórios de Autoavaliação foi confirmada através da consulta da página do ISMAI. 

A12.2. Evidences supporting the assessment.
The dissemination of information is the responsibility of the Office of Marketing, Events and Foreign 
Relations. The Office publishes and distributes leaflets with information regarding the training offer.
This Office launches an inquiry to the first year students, trying to identify the modalities that allowed their 
information about the ISMAI courses. Most of the answers indicate that this information was acquired 
through family members (60%) or the institutional webpage (30%).
Analysing the ISMAI website, one concludes that there is information about the A3ES decisions to accredit 
the training offer, but the Self-Assessment Reports of the various study cycles are not available.
The CAE analysed some of the results of the survey and collected the documentation produced by ISMAI 
and used in the external promotion of its training offer.
The absence of the Self-Assessment Reports was confirmed by consulting the ISMAI website.

Requisitos Especificos

A13. Oferta educativa

A13.1. UNIVERSIDADE: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos acreditados:
- Seis ciclos de estudos de licenciatura, dois dos quais técnico-laboratoriais;
- Seis ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em pelo menos três áreas diferentes compatíveis com a missão 
própria do ensino universitário.
INSTITUTO UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe de, pelo menos, os seguintes ciclos de estudos acreditados:
- Três ciclos de estudos de licenciatura;
- Três ciclos de estudos de mestrado;
- Um ciclo de estudos de doutoramento em área ou áreas compatíveis com a missão própria do ensino 
universitário.
OUTRO ESTABELECIMENTO DE ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO: A Instituição dispõe de, pelo menos, os 
seguintes ciclos de estudos acreditados:
- Um ciclo de estudos de licenciatura;
- Um ciclo de estudos de mestrado.

Sim

A13.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI possuía na data de referência (2015/2016) 15 ciclos de estudo de licenciatura, 12 de mestrado e 
um de doutoramento. 
A CAE teve acesso à informação disponibilizada pela A3ES, referente ao ano de referência sobre o qual 
recai a avaliação institucional.

A13.2. Evidences supporting the assessment.
At the reference date (2015/2016), ISMAI had 15 undergraduate, 12 master's and one doctoral study cycles.
The CAE had access to the information provided by the A3ES, referring to the reference year on which the 
institutional evaluation is based.

A14. Corpo docente

A14.1. A Instituição dispõe, no conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam atividade docente 
ou de investigação, a qualquer título, na Instituição, no mínimo:
- Um doutor por cada 30 estudantes;
- Um doutor em regime de tempo integral por cada 60 estudantes.

Sim
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A14.2. Evidências que fundamentam a apreciação expressa.
O ISMAI possuía no ano letivo de referência 1,51 doutores por cada 30 estudantes e 1,6 doutores a tempo 
integral por cada 60 estudantes.
A CAE analisou as informações fornecidas pelo ISMAI e plasmadas no Relatório de Autoavaliação. As 
diversas informações respeitantes a docentes (grau, tempo de dedicação, área científica) estão 
organizadas por Unidade Orgânica e foram filtradas para evitar repetições e sobreposições.

A14.2. Evidences supporting the assessment.
ISMAI had 1.51 doctors per 30 students and 1.6 full-time doctors per 60 students in the reference year.
The CAE analysed the information provided by ISMAI and present in the Self-Assessment Report. The 
diverse information regarding teachers (degree, time of dedication, scientific area) is organized by Organic 
Unit and has been filtered to avoid repetitions and overlaps.

A15. Observações

A15. Observações
Nesta fase da Avaliação Institucional poderá apontar-se como exigências futuras a consolidação do corpo 
docente, um maior desenvolvimento da investigação científica e uma maior atenção à internacionalização. 

A15. Observations
At this stage of the Institutional Evaluation, the consolidation of the teaching staff, further development of 
scientific research and greater attention to internationalization can be identified as future requirements.

II - Avaliação das Unidades Orgânicas

B1. Ensino

B1.1. Adequação da oferta educativa
Apreciação geral da adequação da oferta formativa das Unidades Orgânicas da Instituição, face, 
designadamente, à missão de uma Instituição de natureza universitária.

A oferta formativa do ISMAI está globalmente ajustada às suas opções e à sua estrutura interna, 
vocacionada para as áreas das ciências sociais, do comportamento, da gestão, das tecnologias da 
informação e da educação física. A única distorção que se pode evocar resulta da inserção de uma 
formação do setor das “Engenharias e Técnicas Afins” no Departamento de Ciências de Gestão. 
Corresponde a um domínio tecnológico que obrigaria a recursos humanos diferenciados e a equipamento 
de laboratório, dificilmente justificável face ao número de estudantes que o ISMAI capta neste segmento e 
perante a presença num perímetro de proximidade geográfica de instituições sólidas na área das diversas 
opções da engenharia. A redução natural da capacidade de atração nos dois cursos existentes neste setor 
(um dos quais foi descontinuado) justifica plenamente este comentário.
Departamento de Ciências da Comunicação e Tecnologias da Informação. A sua oferta de ensino está 
distribuída por cinco licenciaturas e por um mestrado. Os seis ciclos de estudo estão acreditados na A3ES 
por seis anos. 
Todos os cursos têm como diretor um docente com o grau de doutor, embora um dos diretores (Arte 
Multimédia) não tenha um contrato a tempo integral.
Departamento de Ciências da Educação Física e do Desporto. A oferta de ensino deste Departamento 
abrange duas licenciaturas e quatro mestrados. Todos os ciclos de estudo estão acreditados na A3ES por 
seis anos, com exceção do mestrado em Ensino da Educação Física nos Ensinos Básico e Secundário.
A direção dos cursos deverá ser reanalisada, pois um dos diretores de licenciatura está a tempo parcial e 
o diretor dos ciclos de estudo em Gestão (licenciatura e mestrado) não é docente do ISMAI.
Departamento de Ciências Empresariais. A oferta de ensino na área deste Departamento inclui seis 
licenciaturas e quatro mestrados. Quatro destes ciclos de estudo estão acreditados na A3ES apenas por 
três anos. Os restantes têm uma acreditação de seis anos.
A direção dos cursos é assegurada por docentes com o grau de doutor, embora a licenciatura em Energias 
Renováveis seja coordenada por um docente a tempo parcial. Regista-se a acumulação de direções, entre 
as licenciaturas e os mestrados, na área do Turismo, do Marketing e da Gestão dos Recursos Humanos.
Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento. A oferta formativa distribui-se por duas 
licenciaturas, três mestrados e um doutoramento. Estes seis ciclos de estudo obtiveram a acreditação por 
seis anos.
Os coordenadores dos ciclos de estudo são todos possuidores do grau de doutor. Contudo o coordenador 
da Licenciatura em Criminologia não está a tempo integral no ISMAI.
As irregularidades detetadas relativamente a alguns Diretores de Curso foram entretanto corrigidas.
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B1.1. Training offer adequacy
General assessment of the adequacy of the training offer of the Units, particularly in terms of the mission of a 
universitary institution.

ISMAI's training offer is globally adjusted to its options and internal structure, geared to the areas of social 
sciences, behaviour, management, information technology and physical education. The only distortion that 
can be evoked is the insertion of one training of the "Engineering and Related Techniques" sector in the 
Department of Management Sciences. It corresponds to a technological domain that would demand 
differentiated human resources and laboratory equipment, hardly justifiable for the number of students 
that ISMAI captures in this segment and considering the presence in a geographic proximity perimeter of 
solid institutions in the area of the various engineering options. The natural decline of the attractiveness of 
the two courses in this sector (one of which has been discontinued) fully justifies this comment.
Department of Communication Sciences and Information Technology. Its teaching offer is distributed by 
five degrees and by a master's degree. The six study cycles are accredited in the A3ES for six years.
All the courses have as director a professor with a doctoral degree, although one of the directors (Arte 
Multimédia) does not have a full-time contract.
Department of Physical Education and Sports Sciences. The teaching offer of this Department covers two 
undergraduate and four master's degrees. All study cycles are accredited in the A3ES for six years, except 
for the master's degree in Physical Education Teaching in Basic and Secondary Education.
The direction of the courses should be re-analysed, since one of the directors of the degree is a part-time 
professor and the director of the study cycles in Management (undergraduate and master's degree) is not a 
teacher of ISMAI.
Department of Business Sciences. The teaching offer in the area of this Department includes six 
undergraduate and four master's degrees. Four of these study cycles are accredited in the A3ES for only 
three years. The remainder have a six-year accreditation.
The courses are managed by professors with a doctoral degree, although the degree in Renewable 
Energies is coordinated by a part-time teacher. There is accumulation of directions, between 
undergraduate and master’s degrees, in the area of Tourism, Marketing and Human Resources 
Management.
Department of Social Sciences and Behaviour. The training offer is distributed by two degrees, three 
master's degrees and one doctorate degree. These six study cycles were accredited for six years.
The coordinators of the study cycles are all holders of a doctoral degree. However, the coordinator of the 
degree in Criminology is not a full time teacher of ISMAI.
The irregularities detected for some Course Directors have been corrected in the meantime.

B1.2. Estudantes
Apreciação geral da evolução do número de estudantes nas Unidades Orgânicas.

A afetação dos Cursos de Especialização Tecnológica (CET) e, posteriormente, dos TeSP em exclusividade 
ao subsistema politécnico reduziu a capacidade de atração dos cursos do ISMAI. Na verdade, os 
diplomados com os CET ou TeSP, se pretenderem entrar nos cursos universitários, terão de se submeter 
às mesmas provas que os candidatos com origem no ensino secundário. Este aspeto reduziu o número de 
candidatos aos cursos do ISMAI.
Departamento de Ciências da Comunicação e Tecnologias da Informação. A taxa de ocupação das vagas 
colocadas a concurso, nas licenciaturas, tem registado um bom crescimento: no ano de 2015/16 a taxa de 
ocupação superou, nas cinco licenciaturas, os 70%, esgotando as vagas em dois cursos (Tecnologias da 
Comunicação Multimédia e Informática). O mestrado tem-se revelado bem mais moderado na ocupação 
das vagas, pois no único ano em que foi oferecido apenas preencheu um terço dessas vagas.
Bem mais problemático têm sido as taxas de sucesso. Reconhece-se que a procura destas formações 
pelas empresas é enorme e que muitas vezes os jovens são aliciados para atividades ou para empregos 
antes da conclusão dos seus cursos. Mas, na realidade, analisando as taxas de empregabilidade, verifica-
se que apenas 40% dos diplomados obtiveram emprego em setores de atividade relacionados com a área 
dos ciclos de estudo e que só 20% é que encontraram emprego até um ano após a conclusão da 
licenciatura. 
Departamento de Ciências da Educação Física e do Desporto. A taxa de ocupação das licenciaturas é 
muito boa, podendo referir-se a licenciatura em Educação Física e Desporto sempre com mais candidatos 
que as vagas. Nos mestrados a situação está equilibrada, embora a exigência de orientações pareça ser 
excessiva para a capacidade do ISMAI e para a desejável e exigível qualidade das dissertações. Note-se 
que, por ano, registam-se sempre (três anos com informações) mais do que 100 inscrições nos quatro 
mestrados oferecidos.
A empregabilidade em setores de atividade relacionados com os ciclos de estudo é baixa (24%) e 13% dos 
diplomados encontraram emprego noutros setores.
Departamento de Ciências Empresariais. A taxa de ocupação das vagas é variável. Se nos domínios da 
Gestão e do Turismo essa taxa pode considerar-se significativa (mais no Turismo que na Gestão), aquele 
indicador é sofrível nas duas licenciaturas inseridas no domínio “Engenharias e Técnicas Afins” (o caso 
mais problemático é o da licenciatura em Gestão da Qualidade, que, aliás, foi descontinuada). Os 
mestrados registam uma procura normal, acima dos 50% das vagas, com exceção do mestrado em 
Marketing que tem tido dificuldade em se firmar.
A empregabilidade nestes domínios é significativa, com quase 50% dos diplomados inseridos em 
empregos relacionados com as áreas dos respetivos ciclos de estudo. E 20 % obtiveram emprego noutras 
áreas.
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Departamento de Ciências Sociais e do Comportamento. As taxas de ocupação das vagas superam, nas 
licenciaturas, os 70%. Nos mestrados, aquele indicador é igualmente relevante, com exceção do Mestrado 
em Psicologia Escolar e da Educação. A procura do doutoramento é variável, não havendo algum 
candidato no último ano letivo para o qual há informação disponível (2015/2016).
A empregabilidade é, neste domínio, inversamente proporcional à procura: muito escassa. Apenas 13 % 
dos diplomados encontraram emprego em áreas afins da respetiva formação, e 22% estavam empregados 
em atividades noutros setores de atividade.

B1.2. Students
General assessment of the evolution of the number of students of the Units.

The allocation of the Technological Specialization Courses (CET) and, later, the TeSPs in exclusivity to the 
polytechnic subsystem reduced the attractiveness of the courses of ISMAI. In fact, graduates with CET or 
TeSP, if they wish to enter university courses, will have to undergo the same tests as candidates from 
secondary education. This has reduced the number of candidates for ISMAI’s courses.
Department of Communication Sciences and Information Technology. The occupancy rate for vacancies in 
the bachelor's degree program has registered a good growth: in 2015/16 the occupation rate exceeded 70% 
in the five undergraduate programs, with no left vacancies in two courses (Multimedia Communication 
Technologies and Informatics). The master's degree has been much more moderate in vacancies’ 
occupation, since in the only year in which it was offered it only filled up one-third of vacancies.
Much more problematic have been the success rates. It is recognized that the demand for these courses by 
companies is enormous and that young people are often encouraged to start working before completing 
their courses. But in reality, by analysing employability rates, only 40% of graduates have obtained 
employment in sectors of activity related to their area of study, and that only 20% found employment within 
one year after graduation.
Department of Physical Education and Sports Sciences. The occupation rate is very good, deserving 
special mention the degree in Physical Education and Sport always with more candidates than vacancies. 
In the master’s the situation is balanced, although the requirement of dissertation supervision seems to be 
excessive for the capacity of the ISMAI and for the desired quality of the dissertations. It should be noted 
that, per year, there are always (three years with information) more than 100 registrations in the four 
masters’ offered.
Employability in sectors of activity related to study cycles is low (24%) and 13% of graduates have found 
employment in other sectors.
Department of Business Sciences. The vacancy rate is variable. If in the domains of Management and 
Tourism this rate can be considered significant (more in Tourism than in Management), that indicator is 
much lower in the two degrees inserted in the domain "Engineering and Related Techniques" (the most 
problematic case is the degree in Quality Management, which, incidentally, will have been discontinued). 
The masters register a regular demand, above the 50% of the vacancies, except for the Master in Marketing 
that has had difficulty in affirming itself.
Employability in these domains is significant, with almost 50% of graduates having jobs related to their 
study areas. And 20% got jobs in other areas.
Department of Social Sciences and Behaviour. The vacancy rates surpass 70% in undergraduate degrees. 
In master's degrees, that indicator is equally relevant, with the exception of the Master's Degree in School 
Psychology and Education. The demand for the PhD is variable, and there was no candidate in the last 
academic year for which information is available (2015/2016).
Employability is, in this domain, inversely proportional to demand: very scarce. Only 13% of graduates 
found employment in areas related to their training, and 22% were employed in activities in other sectors of 
activity.

B1.3. Diplomados
Apreciação geral da evolução do número de diplomados nas Unidades Orgânicas.

As taxas de empregabilidade reveladas pelos dados oficiais e os resultados dos inquéritos que o ISMAI 
lança junto dos antigos estudantes (com uma periodicidade de três anos) não são concordantes. A baixa 
percentagem de respostas ao inquérito do ISMAI pode indiciar uma aproximação moderada ao universo 
dos diplomados. Os dados oficiais do desemprego referem-se a indicadores bem mais conservadores do 
que os resultados do inquérito. No cômputo global, a empregabilidade varia nas diversas opções de 
formação do ISMAI, colocando os diplomados em psicologia e em criminologia num patamar de enorme 
dificuldade no que respeita à obtenção de trabalho nas áreas para as quais obtiveram as respetivas 
competências. 

B1.3. Graduates
General assessment of the evolution of the number of graduates of the Units.

Employability rates revealed by the official data and the results of the surveys that ISMAI launches with 
former students (every three years) do not match. The low percentage of responses to the ISMAI survey 
may indicate a moderate calculation concerning the total number of graduates. Official unemployment 
figures refer to much more conservative indicators than the survey results. On the whole, employability 
varies among ISMAI's various training options, showing that graduates in psychology and criminology 
have an enormous difficulty in obtaining work in the areas in which they have been trained.
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B2. Corpo docente

B2.1. Adequação em número, qualificação e especialização
Apreciação geral da adequação do corpo docente das Unidades Orgânicas.

O corpo docente corresponde genericamente às necessidades dos ciclos de estudo da responsabilidade 
do ISMAI. Alguns ciclos de estudo têm coordenadores que, embora possuidores do grau de doutor, não 
estão vinculados à instituição com contratos a tempo integral. Existe mesmo uma coordenação de dois 
ciclos de estudo (uma licenciatura e um mestrado) que é assegurada por um docente que não faz parte do 
corpo docente do ISMAI.
A grande maioria dos docentes que têm o grau de doutor obteve esse grau am áreas científicas afins às 
diversas opções formativas do ISMAI. 
O ISMAI tem cerca de 174 docentes a tempo parcial, com uma dedicação que varia desde 1% até 98%. Não 
se conhece a dedicação principal ou complementar que estes docentes têm ou podem ter no exterior do 
ISMAI. Mas deverá haver uma atenção especial para identificar aqueles docentes que têm outra ocupação 
a qual pode trazer efeitos benéficos para a instituição, não só pela experiência prática com a qual 
enriquecem os programas das suas unidades curriculares, como também pela possibilidade que têm de 
abrir caminhos para estágios e/ou empregos para os futuros diplomados do ISMAI.

B2.1. Adequacy in number, qualification and specialization
General assessment of the adequacy of the teaching staff of the Units.

The teaching staff responds broadly to the needs of study cycles of ISMAI. Some study cycles have 
coordinators who, although holding a doctoral degree, do not have full-time contracts with the institution. 
There is even a coordination of two study cycles (one undergraduate and one master's degree) that is the 
responsibility of a teacher who is not part of ISMAI's faculty.
The great majority of the professors that have doctoral degrees have obtained their degree in scientific 
areas similar to the diverse training offer of the ISMAI.
ISMAI has about 174 part-time teachers, with a dedication ranging from 1% to 98%. The main or 
complementary dedication these teachers have or may have outside ISMAI is not known. But special 
attention should be given to identifying those teachers who have another occupation which can have 
beneficial effects for the institution, not only because of the practical experience with which they enrich the 
programs of their curricular units, but also because they may open routes to internships and / or jobs for 
future ISMAI graduates.

B2.2. Estabilidade e dinâmica de formação
Apreciação geral do grau de estabilidade do corpo docente das Unidades Orgânicas.

O comentário já incluído no ponto anterior revela que algumas funções institucionais desempenhadas no 
ISMAI obrigam a vínculos contratuais mais robustos. A questão da estabilidade do corpo docente 
perpassou em vários momentos na visita que a CAE realizou ao ISMAI, revelando que a instituição deverá 
ter uma maior atenção em relação aos seus docentes e à sua estabilidade contratual, reconhecendo-se 
que poderá estar nesta questão uma das componentes criticas da qualidade e da sustentabilidade da 
oferta formativa do ISMAI. 
Durante a visita, o ISMAI referiu o seu compromisso de apresentar até ao final do ano o Estatuto da 
Carreira Docente e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes.

B2.2. Stability and training dynamics
General assessment of the degree of stability of the teaching staff of the Units.

The comment already included in the previous point reveals that some institutional functions performed at 
ISMAI require stronger contractual ties. The issue of the stability of the teaching staff has surfaced in 
several moments during the visit that the CAE made to ISMAI, showing that the institution should pay 
greater attention to its teachers and their contractual stability. This issue is identified as being probably 
one of the critical components of the quality and sustainability of ISMAI's training offer.
During the visit, ISMAI referred their commitment to submit by the end of the year the Statute of the 
Teaching Career and the Regulation of Performance Evaluation.

Perguntas B3. a B5.

B3. Instalações
Apreciação geral da adequação das instalações das Unidades Orgânicas.

As instalações podem ser consideradas adequadas, revelando-se algumas delas como excelentes para o 
funcionamento de alguns ciclos de estudo (com especial relevo para os cursos com uma componente 
importante de educação física).
O facto de todos os Departamentos estarem sedeados no mesmo complexo edificado traduz uma situação 
marcadamente positiva, reunindo em volta das instalações vocacionadas para as atividades pedagógicas, 
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a Biblioteca, algumas salas de estudo e as unidades de serviços transversais, muitas delas de apoio direto 
aos estudantes. Neste complexo, têm igualmente lugar os bares e a cantina.

B3. Facilities
General assessment of the adequacy of the facilities of the Units.

The facilities can be considered adequate, some of them being excellent for the operation of some study 
cycles (with special emphasis on courses with an important component of physical education).
The fact that all Departments are based in the same building complex reflects a markedly positive situation, 
gathering around the facilities dedicated to the pedagogical activities, the Library, some study rooms and 
the transversal service units, many of them of direct support to the students. Bars and the canteen are also 
located in this complex.

B4. Atividades de investigação e desenvolvimento
Apreciação geral das atividades de investigação e desenvolvimento nas Unidades Orgânicas.

Os docentes dos quatro Departamentos desenvolvem uma atividade relativamente intensa de 
relacionamento científico e de execução de projetos de I&D, normalmente em associação com outras 
instituições (universidades, centros de investigação, empresas e autarquias). Estas atividades são 
suportadas pela rede de unidades de investigação científica criadas no seio do ISMAI e que englobam as 
diversas áreas científicas com expressão na oferta formativa. Regista-se que a área da Engenharia e 
Técnicas Afins é a que tem uma expressão marginal.
Contudo esta dinâmica carece ainda de uma melhor estruturação e de uma efetiva avaliação externa. O 
impacto das unidades de I&D inseridas no universo da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e 
avaliadas nos procedimentos periódicos desta Fundação é ainda muito pequeno. E os 
docentes/investigadores integrados em centros reconhecidos pela FCT representam um segmento 
minoritário do conjunto de doutorados da instituição, característica para a qual não se encontra 
justificação na dinâmica descrita no Relatório de Autoavaliação e nos diversos documentos de estratégia 
do ISMAI. 
A área da Psicologia parece ser a que maior dinamismo regista, conciliando atividades de investigação 
com prestação de serviços à comunidade, o que sugere temas e problemáticas de carácter aplicado que 
induzem linhas de investigação científica interessantes e de valia social. No entanto, a criação de um 
centro próprio avaliado pela FCT merece ser ponderada enquanto suporte ao programa de doutoramento 
nesta área.
As áreas do Turismo e das Ciências do Desporto revelam igualmente um razoável potencial no domínio da 
investigação científica, não só impulsionadas pela enorme procura e pela diversidade de colaborações 
(Ciências do Desporto), como também pela expansão das atividades de valorização dos recursos 
territoriais que são suscitadas pelo Turismo.

B4. Research and development activities
General assessment of the research and development activities of the Units.

The professors of the four Departments develop a relatively intense activity of scientific interaction and 
execution of R&D projects, normally in association with other institutions (universities, research centres, 
companies and municipalities). These activities are supported by the network of scientific research units 
created within ISMAI and encompassing the various scientific areas with significance in the training offer. 
It is noted that the area of Engineering and Related Techniques is that which has a marginal weight.
However, this dynamic still needs to improve its structure and to have an effective external evaluation. The 
impact of the R&D units included in the Foundation for Science and Technology (FCT) perimeter and 
evaluated in the Foundation's periodic procedures is still very small. And the teachers / researchers 
integrated in centres recognized by FCT represent a minority of the institution's doctorates, a 
characteristic for which there is no justification in the dynamics described in the Self-Assessment Report 
and in the various ISMAI strategy documents.
The area of Psychology seems to be the one that shows the greatest dynamism, combining research 
activities with services to the community, which suggests the existence of themes and applied problems 
that induce lines of interesting scientific research and social value. Still, the creation of a centre of its own 
evaluated by the FCT deserves to be considered inasmuch as it may be a means of support for the doctoral 
program in this area.
The areas of Tourism and Sport Sciences also show a reasonable potential in the field of scientific 
research, not only driven by the enormous demand and diversity of collaborations (Sports Sciences), but 
also by the expansion of the activities of valorisation of the territorial resources that pertain to tourism.

B5. Produção artística
Apreciação geral das atividades de produção artística nas Unidades Orgânicas.

As áreas da produção artística resumem-se a algumas atividades de dança ritmica, de intervenção em 
momentos de comemoração do ISMAI e em iniciativas pontuais principalmente do corpo discente. Não 
constitui uma área com expressão no conjunto das atividades da instituição, designadamente na formação 
e na investigação científica.
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B5. Artistic output
General assessment of the activities with artistic output in the Units.

The areas of artistic production are reduced to some activities of rhythmic dance, present in moments of 
commemoration of ISMAI and in specific initiatives mainly of the student body. It does not constitute an 
area with any relevance in all the activities of the institution, namely in training and scientific research.

Perguntas B6. a B7.

B6. Prestação de serviços à comunidade
Apreciação geral das atividades de prestação de serviços à comunidade (incluindo atividades de promoção 
cultural, artística e desportiva) nas Unidades Orgânicas.

No domínio da prestação de serviços à comunidade, os quatro Departamentos desenvolvem atividades 
diversas e múltiplas. As áreas que mais se destacam neste domínio são as Ciências do Desporto, a 
Psicologia, as Ciências da Gestão e, recentemente, a Criminologia. Estas relações multiplicam-se, 
beneficiando da colaboração de uma grande diversidade de instituições (autarquias, universidades, 
empresas, etc.). Algumas dessas atividades são prestações de serviços pagos, proporcionando um fluxo 
de rendimento ainda pouco significativo, mas que, no futuro, poderá atingir valores mais interessantes.

B6. Consultancy
General assessment of consultancy activities (including cultural, artistic and sports activities) in the Units.

In what concerns community service provision, the four Departments are engaged in a variety of activities. 
The areas that stand out most in this domain are Sports Sciences, Psychology, Management Sciences and, 
recently, Criminology. These relationships are multiplying, benefiting from the collaboration of a great 
diversity of institutions (municipalities, universities, companies, etc.). Some of these activities are paid-for 
services, providing a still insignificant stream of income, but which in the future may reach more 
interesting values.

B7. Colaboração nacional e internacional
Apreciação geral das atividades em cooperação nacional e internacional nas Unidades Orgânicas.

As relações de âmbito nacional são intensas e revelam uma abertura do ISMAI para com as problemáticas 
nacionais, particularmente do meio envolvente. Essas relações, já anteriormente abordadas, traduzem-se 
em projetos conjuntos, em linhas de pesquisa de carácter científico, na procura de posições de estágios 
para os recém-diplomados e ainda em colaborações pontuais que possam reforçar os conteúdos da oferta 
de ensino. Algumas das áreas científicas asseguram colaborações externas através de Laboratórios de 
utilização conjunta, o que permite incorporar na oferta formativa módulos que refletem problemas reais da 
sociedade.

B7. National and international cooperation
General assessment of the national and international cooperation activities in the Units.

Interactions at a national level are intense and reveal the openness of ISMAI to national issues, particularly 
in what concerns the environment. These interactions, referred to above, are translated into joint projects, 
scientific research lines, the search for traineeships for new graduates and also for occasional 
collaborations that can reinforce the contents of the educational offer. Some of the scientific areas assure 
external collaborations through the joint use of laboratories, thus permitting the incorporation in the 
formative offer of modules that engage with real societal problems.

B8. Sistema interno de garantia da qualidade

B8. Sistema interno de garantia da qualidade
No caso de o sistema estar definido a nível institucional (certificado ou não pela A3ES) preencher o campo 
B8.3.

B8.1. Evolução do sistema (no caso de sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica)
Apreciação geral da evolução dos sistemas certificados a nível de Unidade Orgânica, desde a sua certificação.

<sem resposta>

B8.1. System Evolution (in case of certified systems at Unit level)
General assessment of the evolution of certified systems at Unit level, since their certification.

<no answer>

B8.2. Breve descrição do sistema (no caso de sistemas não certificados a nível de Unidade Orgânica)
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Apreciação geral do estado de desenvolvimento dos sistemas definidos a nível de Unidade Orgânica não 
certificados pela A3ES.

<sem resposta>

B8.2. Brief description of the system (in case of not certified systems at Unit level)
General assessment of the development of Unit level systems, not certified by the A3ES.

<no answer>

B8.3. Contributo da Unidade Orgânica para o funcionamento do sistema (no caso de sistema a nível da 
Instituição)
Apreciação do contributo das Unidades Orgânicas para o funcionamento do sistema interno de garantia da 
qualidade da Instituição.

Neste domínio, poderá sublinhar-se o que foi referido no capítulo A 4.4. O sistema interno de garantia de 
qualidade está a ser concebido e parcialmente executado num quadro que abrange a totalidade da 
instituição. Todos os Departamentos assumem parcialmente os procedimentos estabelecidos no Manual 
de Qualidade aprovado para a instituição. Os diversos regulamentos estão estabilizados e os fluxos de 
informação estão definidos, obrigando a uma intervenção dos diversos órgãos de gestão das unidades 
orgânicas. Os procedimentos de avaliação do desempenho dos docentes estão, contudo, numa fase de 
estruturação. Como foi afirmado, o ISMAI pretende no final do ano de 2018 apresentar a sua proposta à 
A3ES para avaliação e eventual acreditação. 

B8.3. Contribution of the Unit to the operation of the system (in the case of a system at Institution level)
Assessment of the Units contribution to the operation of the Institution's internal quality assurance system.

Concerning this issue, one may refer to what has been mentioned in Chapter A 4.4. The internal quality 
assurance system is being designed and partially implemented within the entire institution. All 
Departments partially follow the procedures established in the Quality Manual approved for the institution. 
The various regulations are stabilized and information flows are defined, requiring the intervention of the 
various management bodies of the organic units. The procedures for evaluating faculty' performance are, 
however, in a structuring phase. As stated, ISMAI intends at the end of 2018 to submit its proposal to A3ES 
for evaluation and possible accreditation.

B9. Apreciação global, pontos fortes, pontos fracos e recomendações de melhoria

B9.1. Apreciação global das Unidades Orgânicas
Apreciação global da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.

As Unidades Orgânicas funcionam com normalidade, beneficiando de uma estrutura estável e 
experimentada, adotando um modelo único.

B9.1. Overall assessment of the Units
Overall assessment of the Units organization and operation.

The Organic Units operate normally, benefiting from a stable and proficient structure, adopting a single 
model.

B9.2. Áreas de excelência
Identificação de áreas de excelência.

A CAE reconhece que o ISMAI apresenta algumas áreas científicas de maior desenvolvimento (Ciências do 
Desporto e a Psicologia). Contudo, e de acordo com os critérios da A3ES (sistema interno de garantia de 
qualidade certificado, unidade de investigação com classificação pelo menos de muito bom, resultados 
das acreditações sempre positivas e qualificação do pessoal docente acima dos mínimos legais), a 
instituição não tem áreas de excelência. 

B9.2. Areas of excellence
Identification of areas of excellence.

The CAE recognizes that ISMAI presents some scientific areas of greater development (Sports Sciences 
and Psychology). However, according to the criteria of the A3ES (internal system of quality assurance 
certificate, research unit with a rating of at least very good, results of the always positive accreditations 
and qualification of teaching staff above legal minimums), the institution does not have areas of 
excellence.
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B9.3. Áreas com fragilidades
Identificação de áreas com fragilidades específicas.

A área das “Engenharias e Técnicas Afins” é a área que acusa uma maior fragilidade. Fragilidade que 
abrange as competências instaladas, a capacidade de atração de estudantes, o nível de produção 
científica, a colaboração com outras entidades e eventualmente a própria qualidade da formação.

B9.3. Areas with weaknesses
Identification of areas with specific weaknesses.

The area of "Engineering and Related Techniques" is the area that shows a greater fragility. Fragility that 
covers installed capabilities, the capacity to attract students, the level of scientific production, the 
collaboration with other entities and possibly the very quality of training.

B9.4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento das Unidades Orgânicas.

Uma primeira recomendação envolve as componentes pedagógica e científica. A ausência de órgãos com 
competências próprias nas áreas pedagógica e científica associados a cada Unidade Orgânica pode gerar 
algum problema de alheamento ou distanciamento da comunidade de cada UO em relação a esses 
aspetos. A existência de órgãos com incidência no conjunto da instituição universitária deveria preencher 
apenas funções gerais de coordenação, e remeter para as UO os aspetos diretamente relacionados com a 
gestão quotidiana dessas Unidades.
Uma segunda recomendação sugere que o distanciamento funcional existente entre o Conselho Científico 
(e as Comissões Científicas) e as unidades de investigação científica seja ultrapassado. As linhas gerais 
da I&D, assim como as estratégias institucionais, as oportunidades de cooperação, as fontes de 
financiamento e as parcerias estratégicas devem ser matéria de debate e decisão dos órgãos científicos. 
Devem ser estabelecidas e desenvolvidas em estreita convergência com a oferta de ensino. A 
desvinculação existente não permite uma fertilização conjunta do ensino e da investigação, chave da 
solidez do desempenho das instituições de ensino superior universitárias.
Uma terceira recomendação aponta para que seja cumprida a determinação que obriga a que cada ciclo de 
estudo conducente a grau tenha um coordenador ou diretor que seja docente com vínculo à instituição, 
habilitado com o grau de doutor e com dedicação a tenho integral.

B9.4. Improvement recommendations
Recommendations for improving the Units’ organization and operation.

A first recommendation involves the pedagogical and scientific components. The absence of organs with 
their own competences in the pedagogical and scientific areas associated with each Organic Unit can 
generate a problem of alienation or distancing from the community of each OU in relation to these issues. 
The bodies that encompass the whole of the university institution should fulfil only general functions of 
coordination, and refer to the OU the aspects directly related to the day-to-day management of these Units.
A second recommendation is that the existing functional gap between the Scientific Council (and the 
Scientific Commissions) and the scientific research units may be resolved. R&D guidelines, as well as 
institutional strategies, opportunities for cooperation, sources of funding and strategic partnerships 
should be the responsibility of scientific bodies. They must be established and developed in close 
convergence with the training offer. The existing looseness does not allow a joint fertilization of teaching 
and research, key to the soundness of the performance of university higher education institutions.
A third recommendation points to the fulfilment of the determination that each study cycle leading to a 
degree has a coordinator or director who is a faculty member with a link to the institution, qualified with a 
doctorate degree and with a full time contract.

B10. Observações

B10. Observações
A estrutura interna do ISMAI, baseada em quatro Unidades Orgânicas (Departamentos) e numa rede de 
unidades funcionais e de serviços de apoio, talvez pudesse gerar maior sinergias internas se beneficiasse 
de um quadro orgânico mais integrado, designadamente nas áreas pedagógicas, da investigação científica 
e da prestação de serviços. Será difícil fazer a gestão de uma instituição que esteja funcionalmente muito 
segmentada e recorrendo com excessiva frequência a mecanismos informais de coordenação e 
articulação. 

B10. Observations
The internal structure of ISMAI, based on four organizational units (Departments) and a network of 
functional units and support services, could perhaps generate greater internal synergies if it benefited 
from a more integrated organic framework, namely in the pedagogical areas, scientific research and 
provision of services. It will be difficult to manage an institution that is functionally very segmented, and 
too often has to use informal coordination and articulation mechanisms.
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III - Apreciação global da instituição

Perguntas C1. a C5.

C1. Apreciação global
Apreciação global da Instituição.

O ISMAI é uma instituição de ensino superior universitário com uma história alargada, que se foi 
adaptando aos diversos enquadramentos legais do ensino superior definidos desde a aprovação da Lei de 
Bases do Sistema Educativo, de 1986. A definição dos objetivos próprios dos dois subsistemas de ensino 
superior, politécnico e universitário, teve igualmente o seu reflexo ao nível da Cooperativa Maieutica, 
principalmente pelo facto de o Governo ter decidido que a oferta de cursos superiores não conducentes a 
grau (TeSP) deveria ser uma especificidade reservada ao ensino politécnico. 
O ISMAI está inserido numa área geográfica que regista um grande dinamismo demográfico e um denso 
tecido empresarial, situação que é manifestamente positiva. Parte da sua oferta formativa suscita, 
contudo, alguma apreensão quando somos colocados perante o contingente significativo de diplomados 
que encontram trabalho e emprego em atividades que não correspondem às suas respetivas formações. 
No entanto, o facto de encontrarem trabalho, ainda que noutras áreas, não deve ser ignorado ou 
menosprezado, visto poder significar algum índice de reconhecimento da validade da formação superior 
recebida.
O facto da criação do ISMAI corresponder a uma iniciativa de forças autárquicas e empresariais regionais 
é também um elemento positivo que contribui para a sustentabilidade institucional do ISMAI e para uma 
certa garantia de relacionamento da instituição com o meio envolvente. 
O ISMAI tem um conjunto de instalações de qualidade, infraestruturas adequadas à sua oferta formativa e 
um corpo docente que, para além das fragilidades que adiante se comentarão, satisfazem os critérios 
definidos para o funcionamento e a acreditação de instituições de ensino superior universitário. 
O ISMAI possui um conjunto de serviços de apoio, de carácter transversal, que suportam funções 
essenciais para o funcionamento e missão da instituição.
Durante a visita, a CAE ficou com uma clara perceção de que o ISMAI estava a fazer um esforço para 
ultrapassar as suas limitações e para assegurar uma gestão eficiente, participada e de qualidade nas 
várias vertentes da sua atividade académica.

C1. Overall assessment
Overall assessment of the institution.

ISMAI is an higher education institution with a extensive history, which has adapted to the different legal 
frameworks of higher education defined since the approval of the Basic Law of the Educational System of 
1986. The definition of the own objectives of the two subsystems of higher education, namely the 
polytechnic and university education, has also had an effect on the Cooperativa Maieutica, mainly because 
the Government decided that the offer of non-degree programs (TeSP) should be reserved for polytechnic 
education.
ISMAI is inserted in a geographic area that has a great demographic dynamism and a dense business 
fabric, a situation that is clearly positive. Part of their training offer, however, gives rise to some 
apprehension when we are placed before the significant number of graduates who find work and 
employment in activities that do not correspond to their respective training. However, the fact that they find 
work, although in other areas, should not be ignored or overlooked, since it can mean some degree of 
recognition of the validity of the higher education received.
The fact that the creation of ISMAI corresponds to an initiative of regional autarchic and business entities 
is also a positive element that contributes to the institutional sustainability of ISMAI and to a certain 
guarantee of the institution's relationship with the surrounding environment.
ISMAI has a set of quality facilities, adequate infrastructures for its training offer and a faculty that, 
notwithstanding the weaknesses that will be discussed below, meet the criteria set for the functioning and 
accreditation of university higher education institutions.
ISMAI has a set of transversal support services that support essential functions for the institution's 
operations and mission.
During the visit, CAE got a clear perception that ISMAI was making na effort to overcome its limitations and 
to ensure na eficiente, participative and quality management in the several aspects of its academic 
activities.

C2. Pontos fortes
Pontos fortes da organização e funcionamento da Instituição.

A organização e o funcionamento do ISMAI regista alguns pontos fortes, designadamente:
• Boa articulação entre os órgãos dirigentes da Cooperativa e do ISMAI e destes com a gestão dos 
Departamentos, dos Conselhos Científico e Pedagógico;
• Boa estruturação interna na área da oferta formativa, podendo proporcionar percursos académicos 
inovadores;
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• Existência de algumas áreas científicas fortes, com cursos que têm uma procura e uma frequência 
relevantes;
• Afirmação de um espirito de comunidade e de coesão interna, expresso genericamente pelos diversos 
intervenientes representantes das componentes da Comunidade Académica;
• Estabilidade na organização das Unidades Orgânicas (Departamentos) e nos serviços de apoio 
transversais.

C2. Strengths
Strengths of the Institution’s organization and operation.

The organization and function of ISMAI has certain strengths, namely:
• Good interaction between the governing bodies of the Cooperative and ISMAI and of these with the 
management of the Departments, the Scientific and Pedagogical Councils;
• Good internal structure in what concerns the training offer, being able to provide innovative academic 
courses;
• Existence of some strong scientific areas, with courses that have a relevant demand and enrolment;
• Affirmation of a spirit of community and of internal cohesion, widely expressed by the various 
representatives representing the members of the Academic Community;
• Stability in the organization of the Organizational Units (Departments) and the transversal support 
services.

C3. Pontos fracos
Pontos fracos da organização e funcionamento da Instituição.

Os pontos fracos identificados podem ser resumidos nos seguintes aspetos, a quase totalidade deles 
referidos às características do corpo docente:
• carreira docente pouco estruturada, sem adoção de um adequado estatuto, deixando arrastar por muito 
tempo docentes com vínculos transitórios, o que pode prejudicar o funcionamento interno da instituição e 
o claro compromisso dos docentes com as suas tarefas de docência e, principalmente, de investigação 
científica;
• número muito reduzido de docentes/investigadores que estão integrados em centros de investigação 
com avaliação externa e inseridos no universo da FCT;
• internacionalização limitada, orientada principalmente para a mobilidade dos estudantes e com escassos 
projetos conjuntos de ensino e de investigação;
• ausência de um sistema de avaliação do desempenho dos docentes;
• estruturação do sistema interno de garantia de qualidade (em curso), prevendo-se a sua proposta de 
acreditação no final do ano de 2018.

C3. Weaknesses
Weaknesses of the Institution´s organization and operation.

The weaknesses identified can be summarized in the following aspects, almost all of them referring to the 
characteristics of the teaching staff:
• a poorly structured teaching career, without adopting an adequate statute, resulting in faculty members 
who have provisional contracts for a long time, a situation which may affect the internal functioning of the 
institution and the clear commitment of teachers with their teaching and, mainly, research tasks;
• a very small number of teachers / researchers who are integrated in research centres with external 
evaluation and inserted in the perimeter of FCT;
• limited internationalization, focused mainly on student mobility and with scarce joint teaching and 
research projects;
• absence of a system for evaluating teachers' performance;
• The organization of the internal quality assurance system (in progress), with a proposal for accreditation 
at the end of 2018.

C4. Recomendações de melhoria
Recomendações de melhoria da organização e funcionamento da Instituição.

A melhoria da organização e do funcionamento do ISMAI deverá resultar de uma maior atenção aos 
seguintes aspetos:
• Maior avaliação às áreas científicas emergentes, designadamente nos domínios do ensino e da 
investigação;
• Garantia de que as Direções dos ciclos de estudo sejam asseguradas por professores doutorados com 
dedicação a tempo integral; 
• Maior consistência das atividades de investigação científica, as quais devem mobilizar um maior número 
de docentes;
• Estabilização do corpo docente, garantindo a contratação de professores de topo da carreira, uma maior 
atenção aos respetivos vínculos e à inserção efetiva nas atividades de investigação científica, bem como à 
promoção de redes integrando outras realidades, designadamente internacionais;
• Fomento de mecanismos de internacionalização, nas áreas da mobilidade, mas também estruturando 
projetos conjuntos de formação e de investigação;
• Criação de uma função de apoio aos docentes/investigadores destinada à exploração de programas de 
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apoio à I&D e de novas fontes de financiamento, à preparação de candidaturas e ao acompanhamento, do 
ponto de vista administrativo e da logística, das atividades de investigação e transferência de 
conhecimento;
• Melhor estruturação das áreas científicas que são responsáveis pela formação de diplomados com um 
deficiente grau de inserção na sociedade de empregabilidade no âmbito específico daquelas, devendo 
procurar-se nichos específicos que permitam valorizar novas capacidades de atração, designadamente 
através da promoção dessas opções em áreas geográficas fora das influências locais;
• Criação de uma oferta inserida no âmbito da aprendizagem ao longo da vida, orientada para uma oferta 
de cursos de especialização, de curta e média duração, abrangendo um público adulto (ativos empregados 
e desempregados) e garantindo a aquisição de novos conhecimentos. Neste domínio a instituição deverá 
conceber novas áreas de formação abrangendo novos públicos, novos desafios e novos conhecimentos, 
estruturando cursos de geometria variada (conducentes ou não a graus) e captando segmentos da 
população que têm necessidade de reforçar os seus conhecimentos e as suas formações. 
• Desenvolvimento do sistema interno de garantia da qualidade;
• Promoção da comunicação externa sobre a oferta formativa e a prática de investigação, divulgando junto 
dos potenciais parceiros, das camadas de jovens do ensino secundário e de segmentos de adultos a 
capacidade de formação que pode ser oferecida.

C4. Improvement recommendations
Recommendations for improving the Institution’s organization and operation.

The improvement of the organization and operation of ISMAI should result in greater attention to the 
following aspects:
• Further evaluation of emerging scientific areas, in particular in the fields of education and research;
• Ensuring that the Study Cycles are managed by full-time PhD professors;
• Greater consistency of scientific research activities, which should mobilize a greater number of teachers;
• Stabilization of the teaching staff, ensuring the hiring of top-level professors, greater attention to their 
links and effective insertion in scientific research activities, as well as the promotion of networks 
integrating other realities, namely international ones;
• Fostering internationalization mechanisms in the areas of mobility, but also structuring joint training and 
research projects;
• Creation of a support service to teachers / researchers for the operation of R&D programs and 
submission to new sources of funding, for the preparation of applications and for administrative and 
logistical monitoring of research and knowledge transfer activities;
• Better structuring of the scientific areas that are responsible for the training of graduates with a poor 
degree of insertion in the society, of employability in their specific areas. Specific niches should be sought 
to value new capacities of attractiveness, namely through the promotion of these in geographical areas 
beyond those under local influence;
• Creation of an offer within the framework of lifelong learning, aimed at offering courses of specialization, 
short and medium term, covering an adult audience (employees and unemployed assets) and ensuring the 
acquisition of new knowledge. In this area the institution should design new areas of training covering new 
audiences, new challenges and new knowledge, structuring courses of varied geometry (leading to 
degrees or not) and capturing segments of the population that need to reinforce their knowledge and 
training.
• Development of an internal quality assurance system;
• Promotion of external communication about the training offer and research practices, disseminating the 
information on the training capacity that can be offered to potential partners, young people in secondary 
schools, and adult segments.

C5. Recomendação Final
(Acreditar, Acreditar com condições, Não Acreditar)

A Recomendação Final aponta para uma acreditação com as seguintes condições:
a) Demonstrar a implementação efetiva do Sistema Interno de Garantia de Qualidade (SIGQ) como uma 
estrutura decisiva no desenvolvimento estratégico da instituição, cuja acreditação deverá ocorrer no prazo 
de um ano;
b) Nomeação imediata de professores doutorados, com vínculo a tempo integral à instituição, como 
Diretores dos ciclos de estudo para os quais esta condição não está assumida. 

C5. Final recommendation
(To accredit, To accredit with conditions, Not to accredit)

he Final Recommendation points to an accreditation with the following conditions:
a) Demonstrate the effective implementation of the Internal Quality Assurance System (QIGS) as a decisive 
structure in the strategic development of the institution, whose accreditation must take place within one 
year;
b) Immediate appointment of PhD professors, with a full time contract linked to the institution, as Directors 
of study cycles for which this condition is not assumed.
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