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Relatório de Seguimento IPVC (maio de 2021)
Seguimento de condições:
A) A cumprir de imediato
- Estabelecer um plano de ação formal, com audição das partes interessadas e devidamente
documentado, visando a melhoria das taxas de adesão aos vários inquéritos do SG;
R: foi efetuada uma audição às Partes Interessadas quer em reuniões de CP, Coordenação de
Curso, quer através de email (ex. de emails enviados, em ANEXOS 1a e 1b) quer através de uma
APP (Padlet) (ex. de resultados de audição a Estudantes e a Funcionárias/os, efetuada via
PADLET, em ANEXOS 2a e 2b) para identificar potenciais causas de não participação e obter
ideias e sugestões;
Com base nessa audição, foi elaborado um Plano de Ação-2020/2021-Promoção de Participação
Inquéritos IPVC visando aumentar taxas de adesão, cujo Resumo se envia em ANEXO 3.
Foi criado um espaço no Portal IPVC https://www.ipvc.pt/ipvc/sistema-de-gestao/inqueritos-aspartes-interssadas que divulga os vários inquéritos desenvolvidos pelo IPVC às Partes
Interessadas, o seu objetivo e público-alvo e resultados de última auscultação, estando previsto
incluir também um breve resumo de principais melhorias implementadas em resposta a
auscultação (alguns inquéritos quando são abetos já tem essa informação sobre melhorias
introduzidas nas atividades, no suporte em que são fornecidos Ex. ).
Também é publicitado o Plano de Atividades Observatório-IPVC (ver ANEXOS 4a e 4b)) que
descreve os objetivos de cada Inquérito, a quem se dirige, o que se pretende auscultar, período de
funcionamento. Tem-se procurado envolver continuamente a Federação Académica e as
Associações de Estudantes neste processo (ex. https://www.ipvc.pt/iasqe-1o-semestre/;
https://www.instagram.com/p/CKlnn0cAKIS/?utm_source=ig_web_copy_link)

- Disponibilizar no portal do IPVC informação direta referente à acreditação de cada curso em
funcionamento, evitando que a consulta desta informação obrigue a redireccionamento para o
website da A3ES.
R: No Portal IPVC, todos os cursos (https://www.ipvc.pt/estudar/estudar-no-ipvc/cursos/) têm
no respetivo sub-portal informação especifica sobre “acreditação” ex.
https://www.ipvc.pt/cursos/biotecnologia/?mp=603&mc=599

- Implementar os Regulamentos da Prestação de Serviços Especializados e das Spin-Off;
R: Em fev.2021 foram publicados em Diário da República os seguintes Regulamentos que já se
encontram implementados:
- Regulamento de Prestação de Serviços e Projetos do IPVC
- Regulamento de Prestação de Serviços dos Docentes IPVC

B) A cumprir no prazo de 1 ano:
- Implementar a Plataforma de Gestão de I&DT+i e o regulamento do Repositório Científico de
acesso aberto
R: a Plataforma TECH.IPVC https://tech.ipvc.pt está plenamente implementada, tendo a
informação sobre as UI, sobre investigadores, Projetos e Publicações Cientificas
-Despacho-IPVC-5457-2020 que aprovou Regulamento do Repositório do Instituto Politécnico
de Viana do Castelo.
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- Rever e aprovar nos CC das UI os respetivos Regulamentos, tendo em consideração a
definição das condições de acesso às diferentes categorias de investigador e a criação de
Comissões Externas de Aconselhamento Científico;
R: Foram publicados os Estatutos e Regulamentos das UI-IPVC e respetivos Relatórios (Ver
https://www.ipvc.pt/investigar/idi/unidades-de-investigacao/ e em
https://tech.ipvc.pt/#unidades_investigacao
- CISAS: Estatutos: https://dre.pt/application/conteudo/138558043 e em
https://tech.ipvc.pt/unidades.php?unidade=581&&id_unidade=1#CISAS_documentos;
Comissões externas:
https://tech.ipvc.pt/unidades.php?unidade=581&&id_unidade=1#CISAS_organizacao
- PROMETHEUS: Estatutos: https://dre.pt/application/conteudo/138558042 e em
https://tech.ipvc.pt/unidades.php?unidade=583&&id_unidade=3#PROMETHEUS_documentos;
Comissões externas:
https://tech.ipvc.pt/unidades.php?unidade=583&&id_unidade=3#PROMETHEUS_organizacao

- Redefinir e registar o processo GIN de forma a considerar as exigências, objetivos e a
intervenção dos órgãos próprios das novas Unidades de Investigação;
R: O Processo GIN foi revisto (ANEXOS 5 GIN, incluindo Mapa de processo-GIN,
Procedimentos GIN e Impressos GIN);
O IPVC dispõe de um conjunto de regulamentos que visam regulamentar as atividades de
prestação de serviços e projetos, bem como de um conjunto de incentivos à produtividade
cientifica e à transferência de Conhecimento:
Regulamento de Prestação de Serviços e Projetos do IPVC
Regulamento de Prestação de Serviços dos Docentes IPVC
Regulamento funcional da UGP-IPVC
Prémio de Estímulo à Transferência Investigação
Regulamento de Bolsas de Investigação do IPVC
Normas de afiliação dos autores IPVC
Prémio de Estímulo à Produtividade Científica
(já concedidos, em janeiro de 2021 prémios referentes a 2020-valores creditados nos centros de
custos individuais
Os resultados do IPVC do ano 2020 são encorajadores pois teve 255 publicações Scopus, e 116
Web of Science, representando, em comparação a período idêntico anterior, um crescimento de
55% em número de artigos publicados (164 em período homólogo de 2019).
Foi publicado Regulamento da Unidade de Gestão de Projetos (UGP-IPVC) Regulamento
funcional da UGP-IPVC
(que substituiu a OTIC-IPVC)

- Organizar as páginas das Unidades de Investigação de forma a dar visibilidade à informação
sobre os seus membros, respetivos CV, regulamentos, relatórios de atividades, projetos de
investigação, eventos organizados, recursos disponíveis, parcerias, cooperação e atividade de
consultoria;
R: No novo Portal IPVC foi criado um espaço próprio “Investigação” que tem informação sobre
as UI IPVC (Ver https://www.ipvc.pt/investigar/idi/unidades-de-investigacao/ ) e em
TECH.IPVC também está visível toda a informação sobre as UI (VER
https://tech.ipvc.pt/#unidades_investigacao)
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- Incorporar nos Relatórios da Colaboração Interinstitucional e com a Comunidade os
resultados do inquérito de satisfação aplicado aos parceiros dos projetos;
R: Envia-se Relatório Anual de Processo Gestão da Investigação (RAP-GIN-2020; ANEXO 6)

- Elaborar relatório e divulgar a carteira de projetos de investigação aplicada e de colaboração
interinstitucional e com a comunidade;
R: Envia-se Relatório Anual de Processo Gestão da Investigação (RAP-GIN-2020; ANEXO 6),
Relatório Anual de Processo Cooperação Internacional (RAP-CIN-2020; ANEXO 7) e
Relatório Anual de Processo Escola Inclusiva (RAP-EIN-2020; ANEXO 8)
Os projetos de investigação estão também divulgados no Portal TECH.IPVC
https://tech.ipvc.pt/
A colaboração interinstitucional ao nível internacional é divulgada no Portal em
https://www.ipvc.pt/internacional/ (ver ex. projetos de cooperação internacional:
https://www.ipvc.pt/internacional/projetos/
Parcerias Internacionais em: https://www.ipvc.pt/internacional/parcerias/) e informação
especifica de Parcerias Erasmus em https://www.ipvc.pt/internacional/mobilidadeprogramas/instituicoes-parceiras/). Destaca-se também o Projeto de Co-criação da Inovação –
LinkMe UP https://www.ipvc.pt/link-me-up-1000-ideias/, apoiado pela equipa finlandesa
Demola, é acompanhado por docentes/facilitadores do IPVC e elementos de
empresas/organizações parceiras (https://www.ipvc.pt/link-me-up-1000-ideias/
https://www.cocreationportugal.com/?fbclid=IwAR1uGNbLfgcuVhlvbeg43jY3a0i3dAMdrNtK
ys_MVEVCCLEF3cP6IF6NVfs)
A nível nacional. os protocolos de Cooperação são divulgados e vai sendo reportado o trabalho
desenvolvido com os parceiros em: https://www.ipvc.pt/ipvc/sobre-o-ipvc/protocolos-e-redesde-comunicacao/ e em https://www.ipvc.pt/ipvc/sobre-o-ipvc/campi/escola-inclusiva/
Também se acompanha a participação do IPVC em Redes e Consórcios. VER:
https://www.ipvc.pt/ipvc/sobre-o-ipvc/premios-e-reconhecimentos/redes/
https://www.ipvc.pt/ipvc/sobre-o-ipvc/campi/campus-sustentavel-e-inclusivo/#text-4)
Na Plataforma ON.IPVC também foi criada uma funcionalidade na ON. da Unidade de Gestão
de Projetos (UGP) que “alimenta” o TECH.IPVC com essa informação sobre Projetos/PS e
Publicações e a informação disponível sobre cada docente (no Portal IPVC em docentes dos
cursos).



Criada Plataforma de Gestão de Investigação, com 2 MÓDULOS.
MÓDULO: Projetos/Prestação de Serviços com base de dados de todos os
projetos/Prestações de Serviços com caraterização e estado em que se encontra
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MÓDULO Publicações:

- Reforçar os procedimentos de garantia de qualidade na internacionalização, em particular no
domínio da investigação e transferência de conhecimento e tecnologia;
R: A estrutura de divulgação do IPVC tem vindo a ser reforçada e no novo portal está já em
desenvolvimento a tradução em inglês, passando o IPVC a dispor de um portal bilingue o que
permitirá aumentar o alcance da divulgação da investigação cientifica desenvolvida. Pretende-se
dar relevo à divulgação dos projetos através de entrevistas e reportagens com os coordenadores
dos mesmos, e divulgar pelos nossos parceiros internacionais, potenciando assim a participação
em novos projetos e a integração em novos consórcios.
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O IPVC trabalhou numa candidatura às Universidades Europeias, não tendo sido possível a sua
submissão, contudo pretendemos alargar estas parcerias e as alianças estratégicas no âmbito do
novo programa Erasmus. Estas alianças estratégicas, permitirão não só alavancar a
internacionalização ao nível da mobilidade mas também ao nível da investigação, criando novas
oportunidades de parcerias em projetos europeus.

- Levar a cabo uma análise aprofundada sobre as estratégias e os mecanismos usados para
atingir os objetivos de internacionalização, selecionando aqueles que sejam mais vantajosos
para atingir os objetivos de mobilidade e duplas titulações, tendo em conta os pontos fortes do
IPVC e os recursos disponíveis;
R: O IPVC em 2019 e início de 2020 iniciou um intenso trabalho de estabelecimento de contactos
e parcerias com IES estrangeiras, nomeadamente com do Brasil e dos PALOP. Também em
janeiro de 2020 assinamos uma parceria com o CSUCA - Consejo Superior Universitario
Centroamericano – envolvendo 24 IES da América central. Esta parceria tinha como objetivo a
mobilidade de docentes do ES de universidades da Améria Central para formação Pós-graduada
no IPVC. Infelizmente este processo foi interrompido devido à pandemia Covid, estando agora a
reiniciar-se novamente um conjunto de contactos novos e a dar seguimento aos contactos
entretanto interrompidos. No âmbito do Projeto de Internacionalização dos Politécnicos
Portugueses existem várias iniciativas nas quais o IPVC está envolvido, nomeadamente com Cabo
Verde, Angola, Moçambique e também com vários países da América Latina, tendo como
objetivo não só a mobilidade de estudantes, mas também de docentes para formação Pós-graduada
e para estabelecimento de duplas titulações.
Tem-se identificado Instituições inrenacionais para estabelecimento de protocolos como é o caso
do protocolo com a PEARL ACADEMY, a unit of Creative Arts Education Society (CAES)
https://pearlacademy.com/about/pearl/
Também ao nível dos cursos se tem reforçado a sua internacionalização com reforço de redes
(ex. Um grupo de estudantes do IPVC constituiu formalmente um ramo estudantil do Institute of
Eletrical and Eletronics Engineers (IEEE). Através deste projeto, denominado IEEE IPVC
Student Branch, será possível obter várias vantagens "a nível académico e profissional, IEEE
SB IPVC).

- Implementar o novo Portal do IPVC que deve considerar páginas específicas para todas as
Escolas;
R: Novo Portal Implementado em março de 2021 (Ver ex. de notícia:
https://forum.pt/instituicoes/politecnico-de-viana-do-castelo-cria-novo-site;
https://www.ipvc.pt/ipvc-apresenta-novo-portal/ ;
https://radioaltominho.sapo.pt/noticias/ipvc-lanca-portal-renovado-e-mais-intuitivo/
http://www.comumonline.com/2021/03/instituto-politecnico-de-viana-do-castelo-renova-portalinstitucional/

- Automatizar os indicadores de monitorização da elaboração de RUC e RAC e estabelecer um
plano de ação formal promotor de melhoria nas correspondentes taxas de adesão;
R: já implementado funcionalidade na ON.IPVC para RUC desde 2015/2016 e são enviados
emails de notificação a Docente e Coordenador de Curso caso haja PUC, RU, ou RAC em falta.
Quando o docente entra na ON.IPVC, tem um dashbord de monitorização (barra lateral direita)
que indica ponto de situação de PUC, RUC, RAC, Aulas por lecionar, substituições de aulas,
Sumários, e outros processos (ver prints a seguir)
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Como exemplo: Print de apresentação na Plataforma ON.IPVC que permite aos vários
intervenientes (Direção, CP, Coordenadores de Curso, Docentes,..) monitorizar o ponto de
situação de RUC (ex. de 2015/16 e de 20/21)

Há ainda um dashbord com informação mais agregada em função dos perfis de acesso à
On.IPVC. Exemplo informação apresentada na área de coordenador de curso:
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Em nov. 2020 foi implementada realização de RAC na ON.IPVC e criada funcionalidade de
realização do RAC e monitorização do estado em que se encontra, tendo já sido aplicado para
RAC-19/20:
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A Presidência, Direções de Escola, CP e GAQ podem visualizar situação de cada RAC (print
anterior) mas tem também tem um dashbord de pontos de situação mais agregadas. Podem
também extrair um ficheiro excel ou pdf para visualizar situação e enviar por email para
comunicar a intervenientes:

(ex. de Ficheiro pdf que pode ser gerado para monitorizar e comunicar situação e RAC)

Ex. de visualização ao entrar na ON.IPVC, para Docente, de dashbord de monitorização (barra
lateral direita) que indica ponto de situação de PUC, RUC, RAC, Aulas por lecionar,
substituições de aulas, Sumários, e outros processos
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- Implementar o Gabinete Jurídico e o Gabinete de Auditoria e Controlo;
R: Foi aprovada em Conselho Geral a proposta de revisão estatutária que cria a Direção de
Serviços Jurídicos e de Auditoria e Controlo Interno, substituindo o “Gabinete Jurídico” e o
“Gabinete de Auditoria e Controlo Interno”. Esta opção foi justificada pelo facto de uma
sociedade cada vez mais contestatária e reivindicativa, aliada a alterações legislativas constantes
que exigem uma análise jurídica com caráter de continuidade, sendo necessário dar uma
relevância à matéria, com a criação da estrutura, que não é garantida pela existência do “gabinete
jurídico”, ao qual não existem recursos humanos alocados. A mesma justificação se aplica em
relação à área da auditoria e controlo interno – uma área que sofre cada vez maior pressão fruto
dos constantes níveis de reporte a que as instituições estão obrigadas, por um lado, e da pressão
imposta pelas entidades auditoras e inspetivas, mas ao qual também não são alocados recursos
humanos, sendo as atividades desenvolvidas no âmbito de áreas específicas como a área
financeira e a atribuição de benefícios sociais (bolsas e complemento de alojamento) pelos
técnicos que desempenham funções nessas mesmas áreas.
A proposta de revisão estatutária foi aprovada pelo Conselho Geral em 15 de março de 2021,
tendo sido submetida para homologação ministerial, que se aguarda.

- Reforçar a divulgação da oferta de UC em língua inglesa e de cursos de português e inglês;
R: A divulgação da oferta de UCs em inglês será reforçada com o lançamento do portal do IPVC
em formato bilingue, ficando disponível não só a oferta formativa, mas também os planos da UCs
em inglês. Este processo encontra-se em fase de desenvolvimento. Foi já efetuado um
levantamento das UCs em inglês no IPVC e na divulgação do novo programa Erasmus, efetuada
online para toda a comunidade académica, este foi um dos assuntos abordados no sentido de
sensibilizar o corpo docente para a importância da disponibilização de UCs em inglês para dar
resposta aos alunos Erasmus Incoming.
Relativamente à questão dos cursos em português, o IPVC leciona todos os semestres um curso
de preparação para os alunos Incoming e a Federação Académica está neste momento, no âmbito
do seu plano de atividades a trabalhar na implementação de cursos de inglês para os alunos.
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- Institucionalizar prémios de mérito pedagógico e de mérito científico dos
docentes/investigadores.
R: Estrutura do Prémio de boas práticas e inovação pedagógica já elaborado pelo Grupo
Coordenador do Processo FORMAÇÃO (que é constituído pelos Presidentes dos CP das 6
Escolas e pela Pró-Presidente para a Inovação pedagógica), tendo tido como base um estudo
prévio de mecanismos usados noutras IES (ex. U.Porto, U. Aveiro, IST). Vai ser lançado pela
Presidência do IPVC o prémio referente ao ano letivo 20/21
- Reestruturar o relatório de revisão anual do sistema, simplificando-o e reforçando a sua
componente de análise crítica e reflexão, focado na avaliação do sistema em si mesmo, de
forma a aumentar a sua eficácia.
R: Envia-se relatório de revisão anual do sistema-2020 em ANEXO 9

Sistemas de Informação- Resumo das principais Melhorias 2020
Plataforma de Serviços Académicos (SAC-IPVC) – implementação do módulo “Candidaturas” e
módulo “Internacional” que facilita processos aos candidatos e aos docentes (júris de
concursos e coordenadores Erasmus das UO-IPVC).
 A componente do “Internacional” permite minimizar possíveis erros de atribuição de
notas aos estudantes outgoing uma vez que é tudo feito através da aplicação e não
manualmente, em excel, com posterior lançamento de notas.
 O módulo de “candidaturas” melhorou a nossa resposta aos candidatos incluindo os
candidatos internacionais por causa dos documentos solicitados. Nos candidatos
colocados nos vários concursos, que vão efetuar matrícula, a informação da
candidatura é migrada diretamente, os estudantes apenas vão validar a mesma.
 Os júris de seriação passaram a ter acesso à informação de forma mais amigável. A
aplicação permite ainda seriar candidatos diretamente, em função do carregamento
prévio dos critérios de seriação. Os júris apenas têm que validar tudo no final do
processo.

Na ON.IPVC que atualmente estes 24 Módulos em pleno funcionamento:
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Criado novo portal matriculas online 2021 http://matriculas.ipvc.pt/, com ligação à
ON.IPVC, dando resposta aos comentários de utilizadores e de colaboradores que
utilizaram ou acompanharam as matriculas em 2020.
 Criado módulo matriculas que permite aos colaboradores dos SAC-IPVC
acompanhar no BackOffice o processo de matrícula dos estudantes e intervir se
um estudante parou o processo numa das etapas, entrando em contacto com o
mesmo para perceber dificuldades no processo.
 Reforçado Módulo de Gestão de Mobilidade Erasmus, para suporte ao trabalho
do Gab. de Mobilidade e Cooperação Internacional e que tem interoperabilidade
com Plataforma de Académicos



Atualizado módulo da estrutura orgânica, com introdução da informação
validada pelas UO, CTC, SC, etc – permitiu minimizar erros no perfil.



Disponibilizado módulo do perfil do docente, a partir do qual a informação é
carregada automaticamente (migração) para o Portal do IPVC, no item nos
docentes do curso (ex.
https://www.ipvc.pt/cursos/biotecnologia/?mp=603&mc=597). Pretende-se
avançar com processo similar, para criar o perfil do pessoal não docente
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Criada Plataforma de Gestão de Investigação, com 2 MÓDULOS. MÓDULO:
Projetos/Prestação de Serviços com base de dados dos projetos/PS com
caraterização e estado em que se encontram
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MÓDULO Publicações:



Criada a plataforma de indicadores IPVC, em Observatório, com um conjunto de
indicadores chave já sistematizados e disponibilizados, sendo necessário dar
continuidade a este trabalho
Print de aspeto visual da plataforma



Criada plataforma de Gestão da Organização do Tempo de Trabalho-OTT– para
que o pessoal não docente possa submeter justificações de ausência, analisar o
cumprimento do seu horário de trabalho, gerir banco de horas, e os RH possam
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obter informação fiável sobre o horário, dando cumprimento ao regulamento
existente.


Disponibilizado módulo de produção automatizada do Relatório Anual de Curso
(RAC) online.
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Melhoria do módulo de eleições para realizar processos eleitorais online, para
alunos, docentes e funcionários.



Foi melhorada a funcionalidade Distribuição Serviço Docente para 2021/22 com
formação aos novos utilizadores.



Está a ser melhorada a plataforma de Avaliação Desempenho Docente para se
tornar mais amigável aos docentes o preenchimento da grelha e permitindo ainda
que a plataforma possa estar aberta em permanência para que os docentes
possam carregar a informação ao longo do tempo.
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Reforço de Infraestruturas de Suporte a Ensino (incluindo EaD) e Investigação-2020
- Reforço da rede Wi-Fi nas residências onde estão alojados os estudantes;
- Instalação de equipamentos para videoconferência em salas de aulas (portáteis, kit de áudio
com colunas e microfone, câmaras de vídeo e mesas digitalizadoras).
- Reforço do cluster de processamento que suporta a plataforma de elearning, com a adição de
mais quatro nós de processamento e ajustes nas configurações dos recursos alocados ao
cluster.
- Reforço do licenciamento do software IBM SPSS Statistics, para abranger toda a comunidade
do IPVC.
- Disponibilização de laboratórios virtuais para acesso às ferramentas SPSS e ADOBE.
- Subscrição da aplicação Exam.net que permitiu oferecer uma nova alternativa para a
realização de provas de avaliação, em simultâneo com a plataforma Moodle
- Integração do Safe Exam browser no Moodle
- Integração do Urkund (Ferramenta de deteção de plágio) no Moodle e nova ação de
capacitação de docentes para a sua utilização (já tinha sido efetuada em 2029 e repetiu-se em
2020):
- Formações, realizadas em 2020, para docentes para a realização de testes no Moodle (1
formação de 3 horas e 1 formação de 12 horas); já estão programadas mais formações para
2021
- formação, em 2020, para docentes para a realização de testes no Exam.net (2 formações de
90 min. )
-Outras formações realizadas em 2020: plataforma Educast da FCCN; Criar Conteúdos
interativos e criativos com o H5P; Desenhar Atividades Interativas em ambientes de
aprendizagem online; Cibersegurança em Ensino à Distância; Integridade Académica; Conceção
de conteúdos de aprendizagem interativos com o GENIALLY
- Criação de repositório de recursos para autoformação (docentes e estudantes) na Plataforma
Moodle, distribuídos pelos seguintes tópicos: Cibersegurança; Integridade académica;
Plataforma Moodle; Plataforma Zoom-Colibri; desenvolvimento de competências no Ensino
Superior.
Relativamente às plataformas Zoom Colibri e Teams, foi efetuado reforço pelos fornecedores
dos serviços, FCCN e a Microsoft.
SI de suporte a Gestão de Recursos Humanos
 Aberto concurso publico (março 2021) para aquisição de nova plataforma que possa
melhorar o trabalho dos RH e da área financeira, que nos permita ter informação fiável
sobre os RH do IPVC, e que possa ser interoperacional com a ON.IPVC e que integre
módulo de SIADAP

P á g i n a 17 | 17

