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SISTEMA INTERNO DE GARANTIA DA QUALIDADE 

DA UMINHO 

O Manual da Qualidade 

O Manual da Qualidade (MQ) é o documento formal que descreve a conceção global 

da política institucional para a qualidade e a sua concretização num Sistema Interno 

de Garantia da Qualidade (o SIGAQ-UM). 

O MQ aborda e desenvolve os seus objetivos em alinhamento com os referenciais 

europeus e nacionais para a garantia da qualidade. 
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Instrumentos e Mecanismos 

O SIGAQ-UM contempla uma abordagem integrada e holística à garantia da 

qualidade nos processos nucleares na missão institucional, nomeadamente no que 

se refere à organização dos instrumentos (questionários e relatórios) e mecanismos 

(sobretudo sinalizações, auditorias, sugestões e reclamações). 

  

•Nível: UC, Curso e UO
•Público-Alvo: Estudantes e Docentes 
•Órgão: Comissão Curso, Cons. Ped.

Ensino

•Nível: UI, UO e FCT 
•Público-Alvo: Investigadores e Docentes
•Órgão: Diretor da UI

Investigação

•Nível: US e UO

•Público-Alvo: Dirigentes e Trabalhadores

•Órgão: Presidente de UO
Serviços

UMinho 
Relatório Anual de 

Contas  
[RAC] 

http://www.uminho.pt/ManualQualidade-UMinho.pdf


Ensino 

Questionários 

 Questionário Rápido de UC - variante facultativo [QRUC-fac] 
Recolher de forma permanente alertas, por parte dos estudantes, relativo ao 
processo de ensino e aprendizagem no âmbito de UCs. 

 Questionário Rápido de UC - variante obrigatório [QRUC-obr] 
Recolher a opinião dos estudantes sobre aspetos genéricos relacionados com 
o funcionamento da UC e com base em critérios de pré-sinalização, indicar a 
necessidade de aprofundar a auscultação mediante a aplicação do questionário 
QUCe. 

 Questionário de UC - variante Estudante [QUCe] 
Recolher a opinião detalhada dos estudantes sobre os aspetos que conduziram 
à pré-sinalização da UC, resultante da aplicação do QRUC. 

 Questionário de UC - variante docente [QUCd] 

Recolher a opinião dos docentes sobre aspetos relacionados com o 
funcionamento da UC. 

 Questionário de PEDT - projeto, estágio, dissertação e tese [QPEDT] 

Recolher a opinião detalhada dos estudantes sobre os aspetos que conduziram 
à pré-sinalização deste tipo de UC, resultante da aplicação do QRUC. 

 Questionário de Curso [QC] 
Recolher a opinião dos estudantes sobre aspetos genéricos relacionados com 
o funcionamento do curso. 

Relatórios 

 Relatórios de UC [RUC]  

Promover a reflexão sobre o funcionamento de unidade curricular por parte da 
equipa docente. 

 Relatório de Curso -  variante anual [RCa]  

Promover a reflexão sobre o funcionamento do curso por parte da comissão de 
curso. 

 Relatório de Curso - variante trienal [RCt]  

Promover a reflexão sobre o curso por parte da UO e subUO. 
 Relatório de Unidade Orgânica - variante ensino [RUOe] 

Promover a reflexão sobre a organização e o funcionamento dos cursos por 
parte da UO. 

Mecanismos 

 Dossier de UC [DUC] 
Promover o planeamento e a organização da unidade curricular por parte da 
equipa docente. 

 Sinalização de UC [SinUC] 
Instruir a decisão de desencadear planos de intervenção ao nível das UCs, 
baseada nos resultados obtidos em questionários e resultados escolares. 

 Sinalização de Curso [SinC] 
Instruir a decisão de desencadear planos de intervenção ao nível dos cursos. 

 Auditoria Pedagógica [AP] 
Envolver estudantes e docentes na análise aprofundada do contexto das UCs 
com necessidade de melhorar resultados. 

 Sugestões & Reclamações [S&R] 
Recolher de forma permanente informação por parte dos estudantes e dos 

docentes, relativa à qualidade na vertente do ensino.  



Investigação 

Questionários 

 Questionário de Investigação - variante Investigador [QIi] 
Recolher a opinião detalhada dos investigadores sobre a investigação na UI 
FCT/UMinho. 

 Questionário de Investigação - variante Docente [QId] 
Recolher a opinião detalhada dos docentes sobre a investigação na UI 
FCT/UMinho. 

Relatórios 

 Relatório de Unidade de Investigação [RUI]  
Promover reflexão sobre a atividade de investigação por parte da UI. 

 Relatório de Unidade de Orgânica - variante Investigação [RUOi]  
Promover reflexão sobre a atividade de investigação por parte da UO. 

Mecanismos 

 Sugestões & Reclamações [S&R] 
Recolher de forma permanente informação por parte dos investigadores e 
docentes, relativa à qualidade na vertente de investigação. 

 
 

Serviços 

Questionários 

 Questionário de Serviços - variante utilizador [QSu] 
Recolher a opinião detalhada dos utilizadores sobre o funcionamento do 
serviço. 

 Questionário de Serviços - variante trabalhador [QSt] 
Recolher a opinião detalhada dos trabalhadores sobre o funcionamento do 
serviço. 

Relatórios 

 Relatório de Unidade de Serviço [RUS]  
Promover reflexão sobre o funcionamento do serviço por parte dos dirigentes. 

 Relatório de Unidade de Orgânica - variante Serviços [RUOs]  
Promover reflexão sobre o funcionamento dos serviços da UO por parte da UO. 

Mecanismos 

 Sinalização de Serviço [SinS] 
Instruir a decisão de desencadear planos de intervenção ao nível dos serviços. 

 Auditoria ao Serviço [AS] 
Elaborar procedimento para auditoria preventiva e auditoria corretiva. 

 Sugestões & Reclamações [S&R] 
Recolher de forma permanente informação por parte dos utilizadores e dos 
trabalhadores, relativa à qualidade na vertente do serviço. 

  



Política para a Qualidade 

O SIGAQ-UM tem por objeto as diferentes vertentes da missão institucional e cobre, 

de forma sistemática, todas as atividades desenvolvidas pela UMinho, 

caracterizando-se por uma dupla dimensão de apoio ao planeamento estratégico e 

promoção contínua da qualidade e prestação de contas à comunidade.  

O SIGAQ-UM apresenta sucessivos níveis de intervenção, progressivamente 

agregados, constituindo-se, assim, como um relevante aglutinador da gestão 

estratégica da UMinho, no suporte à tomada de decisão por parte dos diversos 

órgãos, nomeadamente: 

 dispõe de objetivos programáticos explicitamente definidos em documentos 

estratégicos formalmente institucionalizados; 

 incorpora estruturas e níveis de responsabilidade de coordenação, articulação 

e operacionalização; 

 operacionaliza instrumentos e mecanismos de auscultação das partes 

interessadas e de monitorização das práticas nas várias vertentes de atuação 

da UMinho; 

 promove a produção de indicadores de desempenho e a reflexão conducente à 

melhoria contínua da Instituição; 

 adota orientações de ética académica. 

 

Estruturas de coordenação e apoio 

 o Vice-Reitor com o pelouro da Qualidade; 

 a Comissão de Acompanhamento (CA-SIGAQ) do SIGAQ-UM com funções de 

articulação com as Unidades Orgânicas, Unidades de Serviços e Unidades 

Culturais no que diz respeito à operacionalização da política institucional para 

a qualidade; 

 os SGAQ enquanto unidade de serviços responsável pelo suporte à 

implementação e à melhoria contínua do SIGAQ-UM; 

 o sistema de informação da UMinho que incorpora um conjunto de módulos 

informáticos que suportam os instrumentos e mecanismos previstos no 

SIGAQ-UM. 

 

 

 

 

 

 

Contactos:  

Serviços para a Garantia da Qualidade 

Campus de Gualtar, CP2 - Sala 2.17 - Braga 

Tel: 253 601 703 

Email: sgaq@reitoria.uminho.pt    2019.12.04 
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