
 

DESPACHO-IPVC-P-10/2022 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHODOS DOCENTES DO IPVC PARA O TRIÉNIO 2019-21 

CONVERSÃO ESCALA IASQE 
 

Considerando que até ao ano letivo 2016-2017 o inquérito de avaliação da satisfação da 

qualidade de ensino (IASQE) utilizou uma escala de 1 a 4 nas perguntas sobre o desempenho 

docente, 

Considerando que essa escala foi alterada no ano letivo 2017-18 para 1 a 5, 

Considerando que a grelha de avaliação aprovada no Regulamento do Sistema de 

Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente do IPVC utiliza uma escala de 1 a 4 para o item 

Pedagógica>Qualidade do Desempenho Docente>Resultado Médio no Ciclo da Avaliação pelos 

Alunos, 

Verifica-se que existe uma incompatibilidade de escalas nos anos letivos que são 

considerados para o ciclo de avaliação 2019-2021, sendo necessário converter a nova escala do 

IASQE na escala constante da grelha de avaliação do Regulamento do Sistema de Avaliação do 

Desempenho do Pessoal Docente do IPVC, pelo que determino a aplicação da seguinte fórmula 

de conversão linear: 

CF=1 +(0,6 * VO) 

(Em que CF-classificação final e VO-valor original) 

 Esta fórmula é aplicada aos valores do IASQE para os anos letivos compreendidos no 

período de 2019-2021 e antes de realizar o processo de cálculo da média, adotando o seguinte 

pressuposto: sempre que um valor original é superior a 2,5 e com a aplicação da fórmula e 

classificação final inferior a 2,5, o valor é limitado a 2,5. 

Pretende-se garantir com este pressuposto que uma nota positiva numa escala não passe 

negativa com a conversão noutra escala, considerando que as duas escalas adotadas assumem 

as seguintes classificações qualitativas: 

 - Na escala de 1 a 4 os valores negativos são 1 e 2 e os valores positivos são 3 e 4; 

 - Na escala de 1 a 5 os valores negativos são 1 e 2 e os valores positivos são 3, 4 e 5. 

 

Viana do Castelo, 24 de janeiro de 2022 

O Presidente, 

 

__________________________________ 
Carlos Manuel da Silva Rodrigues 
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