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RESUMO 
 
A atual investigação reflete sobre a relação com a aprendizagem prática, ao longo do 

estágio curricular, enquanto processo facilitador de aproximação e transição para o 

mundo do trabalho, a utilidade no processo de construção da identidade profissional dos 

estudantes do ISCED-Huambo, ao longo de uma das etapas mais cruciais da formação – 

o Estágio Curricular integrado no 5º Ano. O trabalho situa-se, assim, numa zona de 

interface entre os processos de formação inicial, os processos de construção da identidade 

profissional e a inserção profissional. Metodologicamente, recorreu-se, enquanto 

instrumento de recolha de dados, a dois inquéritos estruturados de questões fechadas 

enviados (via Google Drive e dados posteriormente tratados no SPSS 25.0.0.0) aos 

inquiridos pertencentes à amostra final, a saber: a 307 Estudantes do 5º ano do curso 

Ciências da Educação nas opções de Geografia Física, Língua Portuguesa, Língua 

Inglesa, Química, Matemática, Psicologia, Biologia, e a 30 Professores do Estágio 

curricular. A análise dos dados permitiu entender que para a maioria dos estudantes 

inquiridos o estágio curricular atendeu às suas expectativas, bem como permitiu que os 

estudantes tenham uma visão daquilo que será a sua vida profissional. Estes concordam 

que o mesmo é uma mais-valia para o enriquecimento dos seus currículos consistindo-se 

num trunfo, importantíssimo no acesso ao emprego. No caso dos professores orientadores 

foi referido que se sentem satisfeitos com o trabalho desenvolvidos pelos seus estagiários 

e concordam que o estágio curricular contribui para a formação da identidade profissional 

dos estudantes aspirantes a professor. Conclui-se que o estágio curricular assume 

particular importância na formação de novos professores no ISCED-Huambo. 

 

Palavras-chave: Supervisão; Estágio Pedagógico e Profissional; Pratica Pedagógica, Estágio 

Curricular 
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ABSTRACT 
 
The present research reflects on the relationship with practical learning, throughout the 

curricular internship, as a facilitating process of approximation and transition to the world 

of work, the usefulness in the process of building the professional identity of ISCED-

Huambo students, throughout one of the most crucial stages of training - the Curricular 

Internship integrated in the 5th Year. The work is thus located in an interface between the 

processes of initial training, the processes of construction of professional identity and 

professional insertion. Methodologically, it was used, as an instrument of data collection, 

two structured inquiries of closed questions sent (via Google Drive and data subsequently 

treated in SPSS 25.0.0.0) to respondents belonging to the final sample, namely: 307 

students from the 5th year of the Sciences of Education course in the options of Physical 

Geography, Portuguese Language, English Language, Chemistry, Mathematics, 

Psychology, Biology, and 30 Teachers of the curricular internship. Data analysis allowed 

to understand that for most students surveyed the traineeship meet your expectations and 

allowed the students to have a vision of what will be your professional life. They agree 

that it is an asset for the enrichment of their CVs, consisting of an asset, which is 

extremely important in accessing employment. In the case of the supervising professors, 

it was mentioned that they are satisfied with the work developed by their interns and agree 

that the curricular internship contributes to the formation of the professional identity of 

aspiring teachers. It is concluded that the curricular internship assumes particular 

importance in the training of new teachers at ISCED-Huambo. 

 

Keywords: Supervision; Pedagogical and Vocational Training; Pedagogical Practice, 

Curricular Internship 
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INTRODUÇÃO GERAL  
 

A preocupação com a formação académico-profissional em Angola tem merecido, 

nos últimos tempos, uma atenção especial, gerando debate em mesas-redondas, 

simpósios, workshop, seminários, entre outros fóruns que congregam não só docentes (ou 

educadores) e discentes, como também as entidades políticas, entidades religiosas, 

representantes da sociedade civil, entre outros interessados. Isto porque a formação de 

professores em particular é, sem dúvida, um fator decisivo para o ensino e a aprendizagem 

em geral e, assim cremos, para o caminho a ser trilhado em ordem a que se possa alcançar 

um crescimento e desenvolvimento sustentável de Angola.   

O Ensino Superior em Angola foi impulsionado através do Ministro Português do 

Ultramar (Adriano José Alves Moreira) com aprovação dos Centros Universitários no dia 

de 21 de agosto de 1962, com Decreto-Lei nº 44530, dando origem aos Estudos Gerais 

Universitários, integrados na universidade de Portugal, que somente no ano 1963 deram 

início as atividades académicas. Em Luanda foram criados os cursos de Medicina e 

Engenharia, em Sá da Bandeira (Lubango) curso de Ciências pedagógicas e em Nova 

Lisboa (Huambo), os cursos de Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Agronomia e 

Veterinária. 

Após a independência de Angola em 1975 por força do Decreto n.º 60/76, de 19 

de Junho as três Universidades passam a integrar a UA – Universidade de Angola, nove 

anos depois passa a ser denominada Universidade Agostinho Neto através da resolução 

1/85, do Conselho de Defesa e Segurança, isto através do processo de reorganização do 

ensino feito na altura pelo Ministério da Educação de Angola, o nome é dado em 

homenagem ao seu primeiro reitor António Agostinho Neto. 

 

Os Instituto Superiores de Ciências de Educação, enquanto espaços de 

estruturação de saberes e os serviços de educação, enquanto espaços de expressão do 

saber agir, são lugares de eleição na formação de Professores. Saber ensinar decorre, em 

simultâneo, do saber teórico interdisciplinar e da experiência vivida, (re) construída na e 

pela prática. A especificidade da formação do professor justifica a importância da 

aprendizagem teórica e da aprendizagem prática, num processo que vai evoluindo no 

tempo, cujas experiências emergem do contacto entre escola e serviços de professor 

(Alfredo, 2019). 
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  Isto implica que em determinados momentos do processo o conhecimento sobre a 

prática resulte das experiências vividas pelos estudantes nos contextos onde essa prática 

se desenrola, ou seja nos serviços de educação. Colliére (1999, p. 39), a este propósito, 

considera que os serviços são os lugares do exercício profissional, local da prática e 

portanto o espaço de eleição no testemunho a dar em termos da formação de estudantes, 

“Como os serviços são os lugares de expressão da prática profissional é aí que se podem 

mobilizar e ajustar os conhecimentos provenientes das situações. ”.  

  Nesta tese procuramos compreender a importância da aprendizagem em contexto 

de trabalho por permitir visualizar a globalidade das diferentes situações e a sua 

complexidade. Os estudantes, ao terem contato direto com as situações reais do ensina, 

mobilizam um conjunto muito diversificado de saberes, que permite o aperfeiçoamento 

de competências educacionais e o desenvolvimento do seu processo de socialização. 

  As situações de trabalho aparecem então como situações socioprofissionais que 

comportam uma dimensão técnica, científica, relacional e estética. O Professor é assim 

um profissional da relação que tem a missão de articular ciência, prática e arte, e está 

permanentemente confrontado com situações singulares, que obrigam a uma “reinvenção 

das práticas originais” inerentes ao ato de ensinar. Diversos autores (Moreira, 2015; 

Nóvoa, 2013; Roldão, 2005, 2007, 2011, 2015) têm demonstrado o significado gradual 

da natureza e do valor da aprendizagem na organização para a prática de futuros 

professores, na estruturação de conhecimentos, no desenvolvimento de capacidades e na 

compreensão do papel do aluno enquanto futuro profissional da educação. 

  A construção da identidade profissional em estudantes da formação inicial em 

Ciências da Educação tem um caráter dinâmico, mutante, estrutural vai-se transformando 

ao longo do curso por influência de uma multiplicidade de fatores, também eles inerentes 

ao processo de formação, podendo ser mobilizados em contexto de aprendizagem formal, 

não-formal e informal. Nesta medida, a identidade profissional e a socialização 

profissional dos estudantes em educação são áreas de interesse na medida em que 

contribui para a aceitação do aluno, num grupo profissional organizado permitindo-lhe a 

interiorização das suas normas, dos seus valores e da sua cultura (Flores & Day, 2006; 

Mogarro, 2005; Rodrigues & Mogarro, 2018). 

  Vejamos que, com a existência de profissionais qualificados, competentes, 

empenhados e valorizados, será a sociedade no geral quem desfrutará os ganhos, tendo 

cidadãos produtivos, críticos e dispostos a emprestarem as suas energias e capital 

intelectual como ferramentas para as soluções dos problemas sociais enfrentados nos mais 
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variados setores estratégicos. Mas para isso, é condicional que os cursos de formação 

superior e não só, ofereçam, precisamente, além de conhecimentos científicos, atividades 

práticas sob forma de estágio (nas suas diferentes formas, embora privilegiemos aqui, o 

estágio curricular 

 

 

 supervisionado) para que, o formando articule teoria e prática.  

Na verdade, com a elaboração do mesmo, pretendemos, precisamente 

compreender o impacto do estágio curricular na formação de novos professores no 

Instituto Superior de Ciências de Educação (ISCED) - Huambo, determinando a relação 

dependente entre o estágio curricular com a aprendizagem prática durante a realização 

das práticas pedagógicas em contexto de trabalho. 

Uma vez que, a implementação do estágio (integrado no 5º Ano) é vista como uma 

mais-valia ou senão, ao longo dos cinco (5) anos, uma das etapas mais cruciais da 

formação do futuro profissional, na medida em que, o estágio tende a contribuir na 

consciencialização destes futuros profissionais, pondo-os a par da natureza da atividade 

laboriosa, competências, responsabilidades, entre outros, visando não só a assimilação da 

dimensão didática, intelectual e tecnológica, também como, no seu papel social como 

fator hegemónico do sistema educativo. 

Borssoil (2008, p. 6) justifica a importância da compreensão e aplicabilidade do 

estágio através da formulação de uma série de questões que achamos ser pertinente expor 

aqui, são elas: “Como os professores aprendem a ensinar? Ou, como aprenderam a 

ensinar? Pela imitação de modelos? Pela utilização de técnicas? Pela observação? Apenas 

com a realização dos estágios? Claro que não !!!”. Segundo a autora, várias são as 

questões que levam a procurar alternativas e dúvidas em relação ao estágio, justificando 

o seu papel e sua importância nos cursos de formação. 

A presente tese coloca-se, assim, na limítrofe entre os sistemas de formação para 

professores, os processamentos que permitem a construção da identidade profissional dos 

estudantes e a sua inserção no mercado de trabalho.  
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1. Problemática de Estudo  

Identificamos a problemática de estudo na implementação do estágio, como pré-

requisito para a obtenção do grau de licenciatura, em quaisquer cursos ministrados pelo 

ISCED Huambo.  

Por outra, constata-se que, em muitos casos, a dicotomia professor-estagiário tem-

se conformado numa situação delicada e conflituosa, aquando da realização dos 

supervisionados, na medida em que a inter-relação entre profissionais e estagiários ainda 

não é vista como uma posição de corroboração, de interdependência entre os sujeitos 

participantes, o que muita das vezes se traduz em obstáculos e desconfortos, entre ambos 

no processo para construção e partilha de conhecimento teórico e prático.  

Face ao cariz desta relação “professor – estagiário”, debruçamo-nos sobre a 

importância do estágio e desta relação na formação de novos professores. 

 

2. Pergunta de partida 

 
Partindo da problemática apresentada na presente tese, que se enquadra na 

formação inicial de professores afetos ao ISCED Huambo, e o seu encadeamento com a 

aprendizagem teórica e prática durante do estágio curricular, pretendemos obter a resposta 

à questão seguinte:  

 

§ De que modo o estágio curricular contribui para a formação de novos professores 

numa lógica de inserção ao mundo do trabalho? 

 

3. Justificação da escolha do tema 

Embora não seja uma realidade recente, atualmente o estágio curricular traduz-se 

numa ferramenta indispensável para a capacitação prática do qualquer formando em 

qualquer área de atuação profissional. Deverá ser devido a essa indispensabilidade que as 

universidades locais também aderiram, em massa, à introdução deste, no programa 

curricular. Não obstante, somos motivados a abordar essa temática, por se configurar 

pertinente, tanto para os formandos, quanto para a instituição de ensino, na medida que 

agrega, para ambos, valores tanto a um nível intelectual, como didático, tecnológico e 

profissional. 
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Do ponto de vista teórico, o presente trabalho, contribui como bibliografia e 

incentivo para as pesquisas vindouras, na medida em que traz à luz um tema que, ainda, 

se apresenta escasso no mercado literário angolano. Quase que não existe livros de 

autorias angolana, que abordam o estágio, senão uma ou outra tese, dissertação e trabalhos 

de licenciatura que, na sua maioria, foram feitos por autores angolanos residentes no 

exterior do país e, somente disponibilizados na plataforma virtual internet. 

Do ponto de vista prático espera-se que o presente trabalho sirva de guia para os 

estagiários e profissionais professores, docentes e educadores que, estejam interessados 

na busca incessante do conhecimento e capacitação, seja para transmitir, instruir, 

construir a sua identidade profissional, quando quiserem relacionar o estágio curricular 

supervisionado com o desempenho profissional do professor-estagiário. 

Pelos motivos expostos, o objeto é de atual importância uma vez que se debate 

diretamente no processo de formação académico-profissional, nomeadamente, no estágio 

curricular, campo em que o estudante tem a oportunidade de conciliar os conteúdos 

recebidos em sala de aula com a prática numa dada realidade, de forma a adquir 

habilidades e competências que servirão de suporte para a sua vida profissional. 

Pensamos ainda que, este estudo pode também constituir-se uma mais-valia para 

as próprias instituições educativas, na medida em que apela ao acolhimento e integração 

dos professores estagiários, perspetivando-os um sentimento de envolvência, de partilha, 

de espírito de equipa, de satisfação e de participação na dinâmica dessas instituições, 

contribuindo, certamente, para um bom ambiente de trabalho e para um melhor 

desempenho e consequentemente o desenvolvimento da sua formação. 

Contudo, espera-se que o presente trabalho sirva de material de apoio à formação 

do profissional de educação, estimulando-o a aprender ao longo de todo o processo de 

formação, a investigar, a investir em e si próprio, a usar a sua inteligência para 

criatividade, suscetibilidade e competência de interagir com as pessoas. Isso porque, as 

exigências da prática pedagógica convocam, mais do que antes, uma série de 

competências específicas, expondo a formação (componente teórica) e o estágio 

(componente prática), no âmbito geral, como objetivos da aprendizagem sistemática cuja 

consiste num decurso de treino, de caráter instrumental e adaptativa em contexto de 

trabalho. 

Vivemos num mundo com novas exigências e dinâmicas sociais, espera-se dos 

futuros profissionais o desempenho das suas funções assente num perfil ético e exemplar, 

que vai desde a maior capacidade de interação social, empenho, humanismo, 
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compromisso, entre outros, que testemunhem uma formação de professores profissional 

habilitada, que se transponha melhorias do sistema de ensino em Angola.  

 

4. Organização da tese  

Para melhor discriminação do tema em questão, estruturamos o presente trabalho 

em três (5) capítulos. Sendo CAPÍTULO I a introdução, o CAPÍTULO II comporta o 

ENQUADRAMENTO TEÓRICO, a partir da revisão da literatura, de maneiras a 

compreender a organização do Ensino Superior em Angola e as principais abordagens 

que atestam sobre o estágio curricular para construção dum quadro teórico que dê suporte 

à nossa reflexão, quer pela parte axiomática, enunciações geradas pelos estudantes e 

exposições gerados pelos professores de prática pedagógica acerca dos temas que ligados 

a complexidade desse estudo.  

No CAPÍTULO III reserva-se informação para o ENQUADRAMENTO 

METODOLÓGICO, neste elenca-se a pergunta de partida, as características da pesquisa, 

a caracterização geral dos sujeitos, referem-se quais são os instrumentos de recolha de 

dados e a forma como foram tratados os mesmos.  

Por fim, no CAPÍTULO VI faz-se a ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS. Culmina-se com O CAPÍTULO V conclusão geral e apresentamos o 

que consideramos serem as principais perspetivas futuras. 
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CAPÍTULO II - ENQUADRAMENTO CONTEXTUAL E TEÓRICO 
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INTRODUÇÃO  

 

O presente capítulo visa compreender o estágio a partir da revisão da literatura, 

pelo que abordaremos os principais cenários, no que concerne ao estágio, no ensino 

superior em Angola. 

O primeiro subtema, intitulado “Ensino superior em Angola”, visa compreender 

historicamente o percurso do ensino superior em Angola e seus desafios, começando da 

sua institucionalização até atualidade. 

O segundo subtema a ser abordado incide sobre o estágio. A partir de várias 

perspetivas, relacionámo-lo com diferentes variáveis de modo a obter e proporcionarmos 

maior profundidade a questão central da pesquisa. Propriamente queremos, à luz desse 

subtema, entender até que ponto o estágio é uma atividade teórica e prática, discriminar 

os diferentes tipos de estágio, bem como identificar o seu impacto na formação inicial de 

professores e na formação e evolução da identidade profissional do professor estagiário, 

entre outras reflexões afins. 

Sendo a supervisão pedagógica um dos critérios que avalia a efetividade do curso 

de formação inicial e particularmente, do estágio curricular pedagógico, abordamos o 

impacto da supervisão na formação da identidade profissional do professor estagiário. 

Conceptualizamos o significado de supervisão pedagógica nesta pesquisa e seus diversos 

cenários, debatemos o papel do orientador e sua relação com os estagiários, e finalmente, 

também abordamos de modo síntese algumas das principais competências atribuídas aos 

estagiários  

Também a ética e deontologia assumem lugar de destaque, como instrumento 

normativo da Profissão Docente e, finalmente, decompomos o papel do estágio na 

inserção do profissional no mercado de Trabalho.  
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1. ENSINO SUPERIOR EM ANGOLA 
 

1.1. Organização do Ensino Superior em Angola   
 

Desde a conquista da soberania nacional, mais especificamente no ano de 1975, 

Angola tem registado progressos significativos no desenvolvimento do sistema do Ensino 

Superior.  

A implementação do ensino superior em Angola data desde o período colonial, 

propriamente no ano de 1962, “por força do Diploma Legislativo n.º 3235, do 

Governador-geral de Angola” (Kandingi, 2016, p. 55), cuja prévia criação, de “Centros 

de Estudos Universitários, junto dos Institutos Científicos e do Laboratório de Engenharia 

de Angola, tendo em conta o insuficiente número de técnicos de nível universitário que 

constituía um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento de Angola” (idem). Não 

obstante há que realçar que, anteriormente a essa data, precisamente em 1958, a Igreja 

Católica já havia implementado nas províncias de Luanda e do Huambo o seu seminário 

de estudos superiores (Carvalho, 2012). 

Neste contexto, a institucionalização do ensino superior em Angola, 
(…) está associada a dois grupos de factores: (i) uns de natureza interna – a 
burguesia colonial, por um lado, que exigia a criação de uma universidade para 
que os seus filhos continuassem os estudos superiores sem terem de se deslocar 
a Lisboa, e por outro, as reivindicações nacionalistas que impunham a alteração 
da condição de atraso do sistema educativo; (ii) outros de natureza externa – 
ligados às denúncias internacionais da exploração colonial e às exigências da 
Agencia das Nações Unidas (ANU) e de organizações nacionalistas africanas 
para que Portugal concedesse a independência às suas colónias (Kandingi, 
2016, p. 55).  

 

Segundo explica Kandingi (2016), depois da aprovação do referido diploma lega 

n.º 3235, deu-se a “publicação das Portarias nºs 12196 e 12201, através das quais foram 

instituídos cinco Centros de Estudos Universitários com os respectivos planos dos cursos 

profissionais e de especialização por semestres, distribuídos por Luanda, Huambo e 

Lubango (idem). Conforme consta no quadro a seguir: 
 

Quadro 1 - Centros de Estudos Universitários distribuídos por Luanda, Huambo e Lubango 

Ordem Centros de Estudos Universitários Cursos e Semestres 

 

 

1 

 

 

Centro de Estudos de Ciências 

Pedagógicas 

1.1. Cursos profissionais: 

• Ciências Filológicas – 3 semestres  

• Ciências Geográficas e Naturais – 3 

semestres  
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• Ciências Físicas, Químicas e 

Matemáticas – 3 semestres  

1.2. Curso de Especialização: 

• Ciências Pedagógicas -2 Semestres  

 

2 

 

Centro de Estudos anexo ao Instituto de 

Investigação Médica 

 

 

   

1.1. Cursos profissionais:  

• Medicina Geral – 5 semestres  

• Análise Clínicas – 5 semestres  

 

1.2. Cursos de especialização:  

• Cirurgia Geral – 2 semestres  

 

 

3 

 

 

Centro de Estudos de Ciências 

Económicas 

 

 

1.1. Curso profissional: 

• Economia – 5 Semestres 

1.2. Curso de especialização: 

• Estatística 

 

4 

 

Centro de Estudos de Engenharia 

1.1. Cursos profissionais: 

• Comunicações – 5 semestres  

• Edificação e Urbanização - 5 semestres  

• Hidráulica - 5 semestres  

 

 

5 

 

 

Centro de Estudos anexo ao Instituto de 

Investigação Agronómica 

 

1.1. Cursos profissionais: 

• Agronomia - 5 semestres 

• Silvicultura - 5 semestres 

• Pecuária - 5 semestres 

• Medicina Veterinária - 5 semestres 

1.2. Cursos de especialização: 

• Biologia Agrícola - 1 semestre 

• Engenharia Agrícola -1 semestre 

Fonte: Kandingi (2016, p. 55-56).  

Esses centros demarcam o estádio embrionário do ensino universitário em Angola 

que teve a sua efetivação, precisamente no ano de 1963, pelo Decreto-lei nº 44530, de 21 

de agosto, do Ministério do Ultramar 1  com a designação de Estudos Gerais 

Universitários, anexados a Universidade de Portugal. Ainda no mesmo ano, destaca-se o 

Decreto-Lei nº 45180, de 17 de agosto, cujo instituía a implementação de dez (10) cursos 

                                                        
1 Publicado no Diário do Governo, 1.ª Serie, agosto de 1962.   
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superiores, descentralizados em três regiões do literal, centro e sul, propriamente nas 

províncias de Luanda, Huambo e Huila. 

 

Na altura, a organização dos cursos obedecia aos “objectivos de desenvolvimento 

económico e social [cujo] contemplava a criação de instituições educativas tendo em vista 

a formação de recursos humanos qualificados em áreas indispensáveis para promover o 

desenvolvimento económico e social do país” (Kandingi 2016, p. 55), compreendidos no 

plano de governo de 1962, apresentado pelo então Governador-geral, Venâncio 

Deslandes em 1961. Para melhor elucidar vide a quadro seguinte: 

Quadro 2 - Distribuição dos cursos universitários no período colonial 

Província Cursos Ministrados 

Luanda (1) Minas; (2) Engenharia Mecânica; (3) Engenharia; 

(4) Eletrotécnica; (5) Engenharia Químico-Industrial;  

Huambo (1) Agronomia; (2) Silvicultura; (3) Medicina; (4) Veterinária  

Huila (Lubango) (1) Ciências Pedagógicas; 

Fonte: Kandingi (2016, p. 55) 

 

De lembrar que referida distribuição desses cursos sofreu diversas alterações, 
Tendo surgido assim, em 1966, delegações em Sá da 57 Bandeira, actual 
cidade do Lubango, com os cursos de Preparação de Professores do 8.º e 11.º 
grupo de ensino técnico. Em 1968, são criados, em Luanda, a Faculdade de 
Ciências e Engenharia Geográfica e na cidade do Lubango o curso de 
Matemática. Neste mesmo ano, são extintos os cursos de Preparação de 
Professores do 8.º e 11.º grupo do ensino técnico, devido à abertura, na cidade 
do Lubango, da Faculdade de Letras, na qual eram lecionados cursos de 
Ciências Pedagógicas, Matemática, Geografia, História e Românicas. Ainda 
em Dezembro de 1968, os Estudos Gerais Universitários de Angola passaram 
a ser denominados Universidade de Luanda que se distribuía em cursos 
diferenciados pelas três principais cidades de Angola, nomeadamente Luanda, 
Nova Lisboa e Sá da Bandeira, cujo reitor era André Navarro. Entretanto, 
surgem novos cursos, em 1969: Filologia Românica, História e Geografia. 
Passa a funcionar em Luanda, em 1972, o Centro de Estudos de Engenharia de 
Minas e Geologia, que visava promover a investigação científica e apoiar as 
indústrias mineiras actuando como organismo oficial consultivo (Kandingi 
2016, pp. 57). 
 

A realidade acima referenciada permaneceu estática até ao ano da independência 

de Angola 1975, marcada a 11 de novembro. Temos a destacar facto de que, no ano em 

questão, a Universidade de Luanda é substituída por três distintas universidades 

autónomas, no caso a Universidade de Luanda, Universidade do Huambo e Universidade 
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do Lubango que em 1976 passaram a integrar a Universidade de Angola, criada por 

Decreto n.º 60/76, de 19 de junho, da Presidência da República.  

O referido diploma deliberava que o país devia munir-se de (infra) estruturas 

necessárias para o “exercício efetivo da soberania, tendo sido lançado as bases para 

reformar o sistema educativo de modo a responder aos reais interesses e profundas 

aspirações do Povo Angolano” (Kandingi, 2016, p. 57).  

Em resposta ao referido Diploma legal inicia-se com o processo de reorganização 

do Ministério da Educação e Cultura. A partir desse processo a Universidade de Angola 

passa a fazer parte deste órgão do Governo (Kandingi, 2016). Até que em 1985, por 

Resolução nº 1/85, de 28 de janeiro, do Conselho de Defesa e Segurança, (publicado no 

Diário da República - 1ª Série, de 28 de janeiro de 1985) a Universidade de Angola passou 

a designar-se Universidade Agostinho Neto, denominação atribuída em honra ao saudoso 

primeiro presidente da república popular de Angola, Dr. António Agostinho Neto, que 

fora concomitantemente o primeiro Reitor referida instituição. 

De acordo com o site portal de Angola, diferente das “universidades” que a 

precederam, a Universidade Agostinho Neto apresentava uma estrutura mais organizada 

e maior abrangência quer em termos de ocupação territorial quer de cursos lecionados. 

Os quadros nºs 3 e 4 conduzem-nos a uma melhor compreensão, vejamos: 

 
Quadro 3 - Centros Universitários distribuídos por províncias 

N.ºs Centro Universitários Províncias 

1 Centro Universitário de Luanda Luanda e Bengo 
2 Centro Universitário de Cabinda Cabinda e Zaire 

3 Centro Universitário do Uíge Uíge, Cuanza-Norte e Malange 

4 Centro Universitário do Huambo Huambo e Bié 

5 Centro Universitário de Benguela Benguela e Cuanza-Sul 

6 Centro Universitário da Huíla Namibe, Huíla, Cunene e C. Cubango 

Fonte: Relatório da UAN (Kandingi, 2016, p. 58) 

 

A partir da perspetiva exposta no quadro, é visível a expansão do ensino superior 

em Angola, quando antes de 1985 cobria apenas 3 (três) províncias, nomeadamente a 

província de Luanda, Huambo e Huila e passam a cobrir 6 (seis) províncias, um número 

2 (duas) vezes mais representativo que se traduzia na seriedade, vontade e preocupação 

do Estado angolano em prol da promoção do ensino superior no país.  
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Para além dessa expansão, a Universidade Agostinho Neto evolui no que respeita 

ao método de organização administrativa, criando uma estrutura hierárquica divididas em 

Pólos Universitários e Núcleos Universitários, os Núcleos dependiam dos Pólos que por 

sua vez dependiam dos Centros Universitários (Kandingi, 2016). No quadro abaixo, 

ilustra-se a estrutura hierárquica: 

Quadro 4 - Dependência hierárquica dos Pólos Universitários por província 

N.ºs Pólos Universitários Províncias 

1 Pólo Universitário do Cuanza-Sul Benguela 

2 Pólo Universitário do Bié Huambo 

3 Pólo Universitário do Namibe Huíla 

4 Pólo Universitário da Lunda-Sul Luanda 

5 Pólo Universitário da Lunda-Norte Luanda 

6 Pólo Universitário de Malange Uíge 

Fonte: Relatório da UAN (Kandingi, 2016, p. 58) 

 
A referida organização, já naquela altura, tinha uma visão de desconcentração 

administrativa do ensino superior, na medida em que, objetivava um “melhor equilíbrio 

na formação de quadros técnicos superiores, [de] forma a facilitar a sua concentração 

onde fosse necessário e promover a sua contribuição para o desenvolvimento 

socioeconómico de cada região” (Kandingi, 2016, p. 59). 

É nesta senda que surge o ISCED, na província do Huambo, mais afama de 

ISCED-Huambo, em 1988, como um dos diversos núcleos (acima mencionados) da 

unidade orgânica da Universidade Agostinho Neto, resultantes da implementação das 

estratégias do Governo de Angola que visavam a melhoria da qualidade e expansão do 

Subsistema do Ensino Superior, propriamente, reorganização da rede de instituições de 

ensino superior (IES) públicas e redimensionamento da Universidade Agostinho Neto. 

 
1.2. Ensino Superior em Angola: contextualização histórica  

O Ensino Superior em Angola foi impulsionado através do Ministro Português do 

Ultramar Adriano José́ Alves Moreira com aprovação dos Centros Universitários no dia 

de 21 de agosto de 1962, com Decreto-Lei nº 44530, dando origem aos Estudos Gerais 

Universitários, integrados na universidade de Portugal, somente no ano de 1963 tiveram 

início as atividades académicas.  
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Em Luanda, foram criados os cursos de Medicina e Engenharia, em Sá da 

Bandeira (Lubango) o curso de Ciências Pedagógicas e em Nova Lisboa (Huambo), os 

cursos de Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Agronomia e Veterinária. 

No início, o Ensino Superior estava organizado da seguinte forma: 

a) Departamento Ciências Pedagógicas (Sá da Bandeira);  

b) Departamento Médico-cirúrgico (Luanda);  

c) Departamento Engenharia Civil (Luanda);  

d) Departamento Engenharia de Minas (Luanda);  

e) Departamento Engenharia Mecânica (Luanda);  

f) Departamento Engenharia Eletrotécnica (Luanda);  

g) Departamento Engenharia Química-Industrial (Luanda);  

h) Departamento Engenharia Agronómica (Nova Lisboa);  

i) Departamento Silvicultura (Nova Lisboa);  

j) Departamento Medicina Veterinária (Nova Lisboa). 

Analisada a questão de que o modelo de gestão não era funcional, houve a 

necessidade de adotar um novo modelo de gestão do Ensino Superior. No ano de 1966 

foi criada a Delegação de Sá da Bandeira onde foi implementado o curso de Preparação 

de Professores do 8º e 11º e extinto 2 anos depois com a criação, no mesmo ano, do curso 

de Matemática e a criação da Faculdade de Letras em Luanda que passaram a lecionar os 

cursos de Romântica, Geografia, Matemática, História e Ciências Pedagógicas. Neste 

mesmo ano foi criada a Universidade de Luanda onde todas as outras IES distribuídas nas 

três cidades de Angola (Luanda, Huambo e Lubango) passaram a fazer parte dela. 

 No decorrer do processo de descolonização em 1975 através de um ato 

administrativo foram criadas as três Universidade autónomas provenientes da UL: 

1. Universidade de Luanda (UL); 

2. Universidade do Huambo (UH); 

3. Universidade do Lubango (ULgo). 

Após a independência de Angola em 1975 por força através do Decreto n.º 60/76, 

de 19 de junho, as três Universidades passam a integrar a Universidade de Angola, que 

nove anos depois passa a ser denominada Universidade Agostinho Neto através da 

resolução 1/85, do Conselho de Defesa e Segurança, isto através do processo de 
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reorganização do ensino feito na altura pelo Ministério da Educação de Angola, o nome 

é dado em homenagem o seu primeiro reitor António Agostinho Neto, como já havia sido 

referido. 

Trinta e quatro anos depois verifica-se uma grande transformação no sistema de 

educação Angolano, tendo atualmente 81 IES legalizadas e mais de uma centena de 

cursos de graduação. No entanto, precisa rever-se o sistema educacional de forma a 

mudar-se o atual paradigma, ainda se regista um ensino bastante deficiente, onde existem 

estudantes com erros de grafias graves e de base, que passam os níveis de ensino com 

excelência. 

Não obstante um dos principais desafios do ensino superior em Angola desde a era 

da independência é a interferência das instituições que detêm o poder político. O partido 

do poder estava envolvido na contratação e demissão dos professores, e somente os 

membros do partido de fortes convicções foram designados para ensinar as ciências 

sociais e humanas. 

A universidade foi influenciada fortemente pela política de Angola, embora as 

mudanças políticas que forma introduzidas desde o início dos anos 90 conduzira a uma 

mudança nesta situação. Pois no ano de 1995, a legislação conferiu a plena autonomia e 

a universidade foi aprovada. Neste contexto, as universidades deixaram de ser 

institucionalmente sujeitas às ordens do MPLA ou do Ministério da Educação. O sistema 

de democracia interna foi introduzido nas instituições, permitindo eleições livres de 

órgãos e titulares de cargos pelo pessoal docente. A universidade pública depende 

principalmente das despesas do estado e, o orçamento recorrente consistem em quatro 

áreas principais, as despesas com o pessoal, compra de bens, pagamento de serviços e 

outras despesas.  

As evidencias recentes sugerem que o ensino superior é um resultado e um 

determinante de renda, podendo produzir benefícios públicos e privados. O ensinos 

superior pode criar uma maior receita tributaria, aumentar a economia e o investimento, 

conduzindo a um maior empreendedorismo e sociedade cívica. Ao mesmo tempo, pode 

melhorar a saúde de uma nação, contribuir para o crescimento populacional reduzido e 

melhorar a tecnologia, fortalecendo a governança.  

No que se relaciona com os benefícios do ensino superior para a economia de um 

país, muitos autores atribuem o cenário económico mundial como decorrente dos seus 

esforços bem-sucedidos de décadas para fornecer uma alta qualidade, orientação técnica 

do ensino superior a um número significativo de cidadãos. 
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A boa qualidade dos professores, será um dos principais elementos para a redução 

dos custos no sistema educacional Angolano, por isso é necessário que se crie uma 

política de formação contínua de forma a capacitá-los para que possam ser eles mesmo 

gestores da sua atualização. Não é possível que um professor com a 12ª ou 13ª classe 

possa estar preparado para ser professor da 1ª a 6ª classe quando nesta etapa se precisa de 

um profissional com conhecimentos e capacidade para poder analisar as dificuldades de 

aprendizagem apresentadas pelas crianças de forma arranjar soluções para supera-las. 

Fundamenta-se que um jovem recém-saído do Ensino Médio esteja preparado para 

lecionar no ensino de base por ter domínio dos conteúdos curriculares das cadeiras. No 

entanto, para lecionar da 7ª à 13ª classe deve ser necessário ter um curso superior, assente 

numa política voltada à educação básica, sendo adaptada a formação de professores 

especialistas para a educação infantil. 

Os únicos profissionais que entram num curso com o objetivo de ser professor do 

ensino de base é o estudante dos cursos ligados ao magistério Primário, as aspirações de 

outros estudantes estão distantes disto, pois verifica-se muitos Licenciados pelos ISCED 

a afirmarem serem Biólogos e não Professor de Biologia, Geógrafos e não professores de 

geografia. 
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1.3. Acesso ao ensino superior2 em Angola 

As profundas transformações que vêm sendo operadas nas sociedades 

contemporâneas, impõem uma permanente e atualizada formação para podermos assim 

corresponder com as exigências científicas e tecnológicas que tornam o mundo mais 

competitivo. Verificou-se durante muitos anos a inexistência de lugares para o ensino 

superior, sendo a oferta insuficiente em relação à procura.   

 No ano de 1964 os Estudos Gerais Universitários de Angola, instalados nas 

províncias de Luanda e do Huambo, possuíam apenas 531 estudantes, em 1974, no final 

do período colonial, esse número tinha progredido para 4.176 (ver quadro 5). Com o 

processo de descolonização, o número de estudantes reduziu significativamente para 

1.109 no ano de 1977 e viu aumentar para 7.916 no ano 1997. Só por aqui comprova-se 

a tese apresentada acima, segundo a qual o acesso ao ensino superior estava no período 

colonial vedado a angolanos, cuja maioria se enquadrava nas camadas sociais mais 

desfavorecidas.  

O período que se seguiu à proclamação da independência foi agitado do ponto de 

vista político, económico e social, principalmente porque deu-se o início de uma guerra 

civil que viria a terminar somente 27 anos depois. O Governo de Angola, criou políticas 

e disponibilizou recursos que se consideram insuficientes para o setor da Educação, com 

maior destaque para o ensino de base (incluindo a alfabetização) e, mais tarde, para o 

ensino médio. No período de 1977 a 2011, o número de estudantes do ensino superior 

aumentou de 1.109 para 140.016, a um ritmo médio anual de 34,2%, isto somente foi 

possível, graças ao término da guerra civil, o que permitiu o Estado Angolano melhorar 

o orçamente para o Ensino, a expansão do ensino superior para as 18 províncias de 

Angola, criação de IES estatais. 

 
Quadro 5 - Estudantes do ensino em Angola 
 

Ano Nº de estudantes 
1964 531 
1965 584 
1966 706 
1967 989 
1968 1.252 
1969 1.784 
1970 2.369 
1971 2.668 
1974 4.176 

                                                        
2 Texto adaptado de Paulo de Carvalho publicado pela Revista Angolana de sociologia em 2013. 
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1977 1.109 
1997 7.916 
1998 8.536 
2001 9.129 
2002 12.566 
2003 17.866 
2004 24.620 
2005 32.173 
2008 87.196 
2009 98.777 
2010 107.099 
2011 140.016 

Fonte: MESCT, 2012. 

 

Mesmo com o número de 140.016 vagas foi insuficiente para o universo de 

solicitações, havendo a necessidade de o Governo de Angola criar uma estratégia para o 

aumento de vagas. Assim, em fevereiro de 2012 criou-se o PNFQ (Plano Nacional de 

Formação de Quadros), havendo depois a elaboração do plano Nacional de Quadro 2013 

– 2020 sendo este, por sua vez, uma emanação da estratégia de desenvolvimento a longo 

prazo 2025. 

O ensino superior em Angola, nos últimos anos, verificou uma enorme evolução 

em diversos domínios, fruto da organização criada pelo estado Angolano como a gestão 

e as metas traçadas para emancipação do Ensino Superior, bem com adequação dos 

currículos com base às necessidades do país, isto permitiu uma abertura de mais 

Instituições de Ensino Superior Públicas (IESPu) a nível nacional e registou-se um 

crescente número da população discentes passando de 48.380 em 2009 para 67.183 em 

2011. 
 

Quadro 6 - Estudantes em instituições estatais de ensino superior em Angola (2009-2011) 

Instituições  2009 2010 2011 

Universidade Agostinho Neto  24.712 19.585 20.536 

Universidade KatyavalaBwila 2.160 2.772 6.063 

Universidade MadumeyaNdemofayo 1.468 2.191 5.380 

Universidade Lueji-a-Nkonde 1.535 2.101 5.066 

Universidade José Eduardo dos Santos 2.308 3.203 4.771 

ISCED do Lubango  3.594 3.922 4.656 
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Universidade 11 de Novembro  3.074 2.943 4.207 

ISCED do Uíge 2.642 3.152 3.651 

ISCED de Luanda  2.356 2.864 2.619 

ISCED do Huambo  2.203 1.819 2.532 

Instituto Superior Politécnico do Kuanza-Norte 944 1.544 2.129 

Universidade KimpaVita   1.769 

Escola Superior Pedagógica do Bengo  392 793 1.093 

Escola Superior Pedagógica do Bié 663 683 1.052 

Instituto Superior Politécnico do Kuanza-Sul   329 465 954 

Instituto Superior de Serviço de Luanda   265 705 

Total  48.380 48.302 67.183 

Fonte: MESCT 2012. 

 

Com a criação de mais Instituições de Ensino Superior Privadas (IESPr), o número 

de estudantes apresentou um grande crescimento, em 2009 estavam inscritos 50.397 

discentes e no ano 2011 este número subiu para 72.833 (ver Quadro 7). 

 
Quadro 7 - Estudantes em instituições privadas de ensino em Angola (2009-2011) 

Instituições  2009 2010 2011 

Universidade Jean Piaget de Angola  7.323 8.597 8.495 

Universidade Técnica de Angola  4.005 5.908 7.044 

Universidade Independente de Angola   5.842 5.489 6.561 

Instituto Superior Técnico de Angola  1.390 3.680 5.873 

Universidade Lusíada de Angola   5.089 5.586 5.722 

Universidade Gregório Semedo  3.845 4.033 5.722 

Universidade Óscar Ribas  3.083 3.936 4.942 

Universidade Católica de Angola  3.691 3.697 4.524 

Universidade do Belas  2.786 2.737 4.414 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais  2.448 3.316 3.583 
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Universidade Privada de Angola  4.871 3.889 3.222 

Instituto Superior Politécnico Metropolitano 1.390 2.227 3.080 

Universidade Metodista de Angola  1.710 2.496 2.109 

Instituto Superior Politécnico Kangonjo - - 1.658 

Instituto Superior Politécnico da Tundavala 872 1.078 1.505 

Instituto Superior Politécnico de Benguela  934 987 1.081 

Instituto Superior Politécnico do Cazenga 1.118 1.141 1.047 

Instituto Superior Politécnico Gregório Semedo - - 991 

Instituto Superior Politécnico de Humanidades e Tecnologias 

´´Ekuikui II´´ 

- - 750 

Instituto Superior Politécnico Independente  - - 510 

Instituto Superior Politécnico de Tecnologias  - - - 

Instituto Superior Politécnico Pangeia  - - - 

Total  50.397 58.797 72.833 

Fonte: MESCT, 2012 

 

 No ano de 2010 o ensino superior em Angola registava um número de 5.700 

licenciados, mas a abertura de IESPu e IESPr permitiu também que este número subisse 

para 218.678 estudantes inscritos no Ensino Superior no ano de 2013. 

 O PNFQ teve como meta estipulada atingir em 2015, em Angola, 14.000 

Licenciados e mais de 200.000 estudantes, sendo que a primeira meta foi alcançada.  

Existe uma desproporção na distribuição de estudantes matriculados no ensino superior 

em Angola sendo que a grande maioria se encontra em Luanda.  
 

1.3.1. Qualidade do ensino superior em Angola  

 
O marco principal da qualidade é o precursor do movimento da qualidade a nível mundial 

W. Edwards Deming. Nos seus estudos verificou que os empregados motivados atingiam 

níveis de produtividade superiores e, a fonte principal de motivação relacionava-se com 

a atenção dispensada por parte da gestão a esses mesmos empregados. Foi esta 
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colaboração que terá mais tarde, um forte impacto no pensamento de Deming sobre a 

gestão da qualidade no trabalho3. 

Shewhart estudou o efeito da variabilidade em processos industriais e desenvolveu um 

importante sistema de controlo estatístico de qualidade que possibilitava aos 

trabalhadores determinar o nível de variação inerente a um processo produtivo. 

Posteriormente, Deming influenciado por Shewart definiu a qualidade como 

conformidade de um produto com as especificações técnicas que lhe foram atribuídas4. 

A Universidade de Stanford no início da II Guerra Mundial, solicitou ao Dr. Deming 

alguns conselhos sobre a forma de contribuir para o esforço de guerra e, foi sugerido a 

aplicação dos princípios do controlo estatístico de qualidade à produção de material de 

guerra. Como consequência destes conselhos sugeridos, foi criado em 1946 a American 

Society for Quality Control (ASQC) sendo Deming o principal membro.  

Taguchi contribuiu fortemente para a teoria da qualidade e para uma serie de ferramentas 

de qualidade e, defende que a qualidade deve ser garantida através do design dos 

produtos. Da mesma forma, os esforços do processo de produção são muitas vezes 

frustrados em decorrência do facto de o design não facilitar a produção de qualidade. 

Desta forma, Taguchi contribuiu para nova enfase nos efeitos nocivos da qualidade e, 

defende que é melhor ter um produto que tem um desempenho médio fora da 

especificação, mas muito consistente 

Assim, e perante os pressupostos de vários autores existem diferentes faces da qualidade, 

o esquema seguinte demonstra estas faces5, 

 

                                                        
3  DEMING, W. Edwards – Quality, productivity, and competitive position. Cambridge: 
Massachusetts 
Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study, 1982. 
4 SHEWHART, W. A. – The economic control of quality of manufactured products. London: 
Macmillan, 1931. 
5 DEMING, W. Edwards – Out of the crisis. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology,Center 
for Advanced Engineering Study, 1984. 

diferentes faces 
da qualidade

performance funcionalidades 
do produto fiabilidade conformidade durabilidade aparencia e 

imagem
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Figura 1 – Faces da qualidade 
fonte: elaborado pelo autor, adaptado de Deming, 1984 

A performance representa a medida de desempenho do produto ao nível das funções da 

auditoria. As funcionalidades do produto, é o conjunto de funções ao nível secundário 

que servem de complemento à oferta do produto; 

A fiabilidade representa a probabilidade de o produto deixar de funcionar de forma 

adequada num determinado período; 

A conformidade é a medida do nível de adequação do produto às suas especificações;  

A durabilidade é a medida do tempo de vida do produto em termos técnicos ou quando 

os serviços deixam de ser eficientes ao nível económico; 

A aparência e imagem referem-se à estética ou apelo sensorial do serviço e a uma 

perceção subjetiva de qualidade que está associada à ética do serviço. 

Nas últimas décadas observou-se um aumento significativo de empresas que se preocupa 

com a qualidade. A certificação dessas empresas aumentou de forma considerável em 

todo o mundo.  

Durante mais de duas décadas a qualidade e os sistemas de gestão da qualidade lideraram 

os negócios no mundo. 

A noção de qualidade no negócio centra-se nas economias e receitas adicionais que as 

organizações podem perceber se eliminarem os erros ao longo das suas operações, 

produzindo produtos e serviços no nível ótimo de qualidade desejado pelos seus clientes. 

 
Os processos de qualidade e inovação estão interligados e não devem ser tratados 

separadamente. A mudança técnica que não melhora a qualidade é ilusória porque não 

contribui para uma estratégia estratégica sustentada e melhorada da vantagem 

competitiva, nem aumenta o potencial de criação de valor dos recursos disponíveis através 

da criação de qualidade. Melhorar o desempenho das instituições de ensino superior é 

uma preocupação global de cada país. Entre as características mais importantes que 

distinguem as comunidades umas das outras, é a capacidade de gerir instituições e 

programas vitais, não somente de forma eficaz, mas justa e inovativa. 

 
O Atual quadro do ES carece de uma urgente intervenção para superação das 

lacunas e assim como na melhoria da qualidade dos técnicos superior. É preciso, ainda, 

que as universidades angolanas apostem na contribuição para a modernização 

socioeconómica e tecnológica, no fortalecimento da identidade nacional angolana e na 

formação de elites [cf. FISCHMAN 2011, p. 85]. A adoção de uma cultura de ensino que 
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prima pelo rigor e pela promoção da competência, isto resultará na ampla promoção do 

bem-estar e do desenvolvimento socioeconómico de Angola.   

 

Face ao referido, atente-se ao facto de somente no ano de 1962 é que foram 

implementados o ensino superior em Angola num período colonial (Estudos Gerais 

Universitários. Com a proclamação da independência e a descolonização em Angola, 

reduziu consideravelmente o número de alunos no ensino superior, fruto da dificuldade 

de acesso ao mesmo que já se arrastava há muito tempo. Em 1980, o Governo Angolano 

incrementou o acesso ao ensino superior dentro e fora de Angola, o que permitiu uma 

enorme redução entre a posição social e o acesso ao ensino superior. 

De modo geral, apesar de se registar um grande aumento da população académica 

em Angola, o ensino ainda apresenta algumas debilidades e qualidade muito baixa. Os 

elementos que contribuem para esta realidade são os seguintes: 

a) Má qualidade de ensino em níveis inferiores, que conduzem ao acesso ao ensino 

superior por parte de estudantes que obtêm avaliações negativas no exame de 

admissão (Vera Cruz, 2008); 

b) Aplicação de modelos de gestão importados do exterior e inadaptação dos 

currículos sem ter em conta a realidade local de Angola, muito menos as reais 

necessidades do mercado; 

c) Quase total ausência de investigação científica, havendo casos individuais que 

demonstram que se chega mesmo a ignorar quem pretenda promover a 

investigação (Silva, 2012); 

d) Falta de condições nas IES que permite a investigação, o que leva à 

despreocupação com a publicação dos poucos estudos que são feitos nas IES; 

e) Ausência de aposta na edição de livros e de revistas científicas, havendo a 

registar muito poucas exceções a esta regra (Silva, 2012); 

f) Criação de IES sem condições para a criação de bibliotecas e laboratórios e 

algumas existentes com bibliografias insuficientes para a pesquisa; 

g) Instituições sem meios necessários para permitir o trabalho indispensáveis a 

docentes e discentes; 

h) Fraca aposta na formação e atualização dos docentes para permitir uma maior 

qualidade no ensino; 

i) A contratação de professores sem respeitar a legislação, baseando-se somente 

em critérios subjetivos;  
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j) A criação e promoção de uma cultura da facilidade, que permite que um grande 

número se não mesmo a maioria dos estudantes sejam admitidos a exame até 

com zero valores, com que se promova uma “cultura de 10” e com que se 

admitam trabalhos de licenciatura em grupo, velando pela quantidade e não a 

qualidade de Licenciados; 

k) Promoção impune da fraude académica, corrupção, troca de favores, para 

aprovação, pagamento para o ingresso, para passar em várias disciplinas, para 

a elaboração de trabalhos de Licenciatura (pura prostituição académica), defesa 

de monografia em grupo, licenciatura sem o mínimo de rigor metodológico; 

l) Combate organizado para os docentes que fora do PNFQ pretendem dar 

continuidade à sua formação, quem exige rigor e a quem faz investigação 

científica em instituições de ensino superior.     

 

O atual quadro do ensino superior carece de uma urgente intervenção para 

superação das lacunas e assim a melhoria e qualidade, em vez de verificar-se 

simplesmente o interesse na quantidade dos técnicos superiores. É preciso, ainda, que as 

universidades angolanas apostem na contribuição para a modernização socioeconómica e 

tecnológica, no fortalecimento da identidade nacional angolana e na formação de elites 

(Fischman, 2011), bem como a adoção de uma cultura de ensino que prime pelo rigor e 

pela promoção da competência, o que resultará na ampla promoção do bem-estar e do 

desenvolvimento socioeconómico de Angola.   

Para inverter este quadro, o PNFQ 2013 a 2020 inseria na política do Governo de 

Angola a promoção e valorização dos recursos humanos, estando diretamente articulado 

com a Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo Angola 2025 e com a Estratégia 

Nacional de Desenvolvimento de Recursos Humano do Governo de Angola e prevê que 

em 2025 possa ver reformulada e melhorada a fileira de educação para o Ensino Superior, 

bem como a de educação-formação para o ensino técnico e tecnológico organizada e 

implementada. Dentro do PNFQ um dos objetivos esperados é ver melhorado o sistema 

de formação de quadros docentes e de especialidades e investigação em educação. 

Para que se pudesse alcançar os objetivos (formar 4,8 mil mestres e 1,5 mil 

Doutores houve necessidade de o país ter condições de formação para além das bolsas de 

estudos atribuídas para 28 países com destaques para Argélia (156 estudantes), Cuba (337 

estudantes), Espanha (58 Estudantes), Portugal (527 Estudantes) e Rússia (382 

Estudantes). 
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2. O ESTÁGIO – RELAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA   
 

Embora, a problemática entre a teoria e a prática seja uma questão encerrada, 

convém recordar que durante os séculos passados, a teoria foi analisada e interpretada, 

como uma realidade separada da prática. Essa realidade abrangia o estágio que era 

compreendido como uma atividade autónoma, aplicada fora do contexto de formação, 

normalmente, nos últimos períodos do processo de formação, como requisito obrigatório 

do cumprimento do plano curricular. 

 Hoje, de diversas maneiras, pode-se defender e demonstrar tanto o valor de cada 

uma delas, quanto a acentuada interdependência entre ambas. Diversos autores, 

investiram o seu capital intelectual (durante muito tempo e até hoje ainda o fazem) na 

compreensão profunda sobre esta questão, no campo didática, como é o caso de Pimenta 

e Lima (2004) e Roldão et al. (2009) entre outros, pelo que concluíram que uma prática 

independente da teoria é, por unanimidade, hoje considerada uma verdade ilegítima. Uma 

vez que, “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode 

reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria” (Felício & Oliveira, 2008, p. 220). 

Já Borssoil (2008) vai mais a fundo, na medida em que considera não haver uma 

teoria sem prática. Diz o autor: “(…) a teoria, com efeito, surge a partir da prática, é 

elaborada em função da prática, e sua verdade é verificada pela própria prática” (Borssoil, 

2008, p. 7). Habilmente, os estágios têm desenrolado discussões no tocante à multiforme 

articulação entre a teoria e a prática.  

É verdade que temos nos nossos dias, uma nova visão de Estágios, uma diferente 

conceção que permite a articulação entre o momento do saber e o momento de pôr em 

prática esse mesmo saber, assim, estas duas dimensões aparecem separadas em duas 

dimensões, tornando-se, objeto de prática educativa, na conceção de Pimenta e Lima 

(2004). Ao estagiário é dada a oportunidade de se envolver, de forma aprimorada nas 

questões relacionadas com o desenvolvimento das suas competências, sendo-lhes dada a 

oportunidade de as demonstrar no campo, no decorrer do estágio. 

O Estágio é a forma de articulação entre a teoria e a prática. Na realidade quando 

vivenciadas as situações fora da sala de aula, a perspetiva da teoria é completamente 

diferente. Num cenário de experimentação de trabalho quotidiano, o estágio assume um 
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papel crucial e obrigatório na trajetória do processo educativo dos estudantes (Barros, 

Pacheco & Batista, 2018). O estágio é entendido como o elo estabelecido da relação 

pedagógica, entre o estagiário e o tutor em ambiente institucional de trabalho (Rodrigues, 

2014).  

Os estágios assumem diferentes tipos, sendo um deles integrado no plano 

curricular de certos cursos, os quais só conferem o diploma ao aluno após a conclusão 

com aprovação do estágio curricular, o que nos leva a realçar a importância relevante do 

estágio ao longo do plano curricular, não se tratando assim de um disciplina facultativa, 

mas sim uma componente curricular obrigatória do curso. O aluno estagiário imerge em 

contextos de formação, com o objetivo de demonstrarem os conhecimentos obtidos em 

sala de aula, proporcionando-lhes novas competências, a construção de novos saberes e 

conhecimentos indispensáveis à sua prática académica (Silva & Gaspar, 2018). 

Considerar o estágio “exclusivamente” como uma dimensão prática não só 

diminui a sua abrangência, como oculta a sua importância no processo de qualquer 

formação académica e profissional, razão pela qual, esta deve ser compreendida mediante 

duas perspetivas, teoria e prática. Essa opinião é fundamentada por Pimenta e Lima (2004, 

p. 34), pelo que defendem que “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria 

é indissociável da prática”. Sendo que as mesmas autoras propõem “uma nova postura, 

uma redefinição do estágio, que deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade” 

(Pimenta & Lima, 2004, p. 45).  

O papel do Estágio constitui, sem dúvida, uma função preponderante na passagem 

da teoria à prática, assim como, num primeiro contacto do aluno com o mundo laboral 

(Linhares et al., 2014; Paniago & Sarmento, 2015). Esta experiência é de especial 

relevância para o estudante, podendo este vivenciar a realidade do seu trabalho futuro e 

contribuir de forma ativa e inovadora para a entidade que o recebe.  

A oportunidade para demonstrar as competências aprendidas é dada ao estagiário 

no estágio, podendo ainda tornar-se na ponte de ligação do estudante para a entrada direta 

para o mercado de trabalho (Silva & Gaspar, 2018). É recorrente as empresas estarem 

atentas às mais-valias dos estagiários nas suas empresas, ou seja, quanto melhor forem 

desempenhadas as competências dos estagiários, mais possibilidade existe de a empresa 

o convidar para futuro colaborador. 

Pimenta e Lima (2004) recorrem ao conceito de praxis para clarificar melhor as 

suas ideias, acrescentado que o referido conceito “(…) aponta para o desenvolvimento do 

estágio como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da 
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escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (Pimenta & Lima, 2004, p. 34). Os 

estágios são hoje, parte integrante do plano do curso é primeiro passo para o contacto dos 

estagiários com o mundo do trabalho. Fazem parte da formação dos alunos, em curso 

profissionais do ensino secundário, nos cursos técnicos superiores profissionais, nos 

mestrados, nos cursos de formação contínua, entre outros (Silva & Gaspar, 2018). 

Compreender a prática enquanto praxis é admitir que a dicotomia prática e teoria 

é uma realidade indivisível e coexistente, isto é, as duas dimensões, teórica e prática, 

formam a realidade das coisas, no tempo e espaço a que se insere o homem. Maziero e 

Carvalho (2012, p. 65) afirmam que se busca hoje, por meio do estágio, 
a superação da ideia [clássica] de que o estágio é o espaço reservado à 
prática, enquanto, à sala de aula, reserva-se a teoria. Uma vez que, 
geralmente, os estágios, nos cursos de formação de professores são 
segmentados em dois pólos isolados entre si: um caracterizando o 
trabalho na sala de aula, super valorizando os conhecimentos teóricos, 
académicos, desprezando as práticas como importante fonte de 
conteúdos da formação e o outro, caracterizando as actividades de 
estágio, que super valorizam o fazer pedagógico, desprezando a 
dimensão teórica dos conhecimentos como instrumento de selecção e 
análise contextual das práticas. Logo, são ministrados cursos de teorias 
prescritivas e analíticas, deixando para os estágios o momento de 
colocar esses conhecimentos em prática. 
 

Face a essa controversa entre ser ou são ser, Pimenta (2002, p. 28) esclarece que: 
o exercício de qualquer profissão é prático nesse sentido, na medida em 
que se trata de fazer “algo” ou “acção”. A profissão do professor é 
também prática. E se o curso tem por função preparar o futuro 
profissional para praticar, é adequado que tenha a preocupação com a 
prática. Como não é possível que o curso assuma o lugar da prática 
profissional (que o aluno exercerá quando for profissional), o seu 
alcance será tão-somente possibilitar uma noção da prática, tomando-a 
como preocupação sistemática no currículo do curso. 
 

Às ideias acima apresentadas Maziero e Carvalho (2012) realçam a relevância do 

casamento entre a teoria apreendida com a prática pedagógica adotada, propositadamente, 

durante o período de formação, por meio dos estágios curriculares, tendo como questão 

fundamental a “articulação entre a formação e o exercício do trabalho (que) constitui o 

ponto nevrálgico da organização curricular dos cursos de formação inicial de professores” 

(Canário, 2001, p. 32). Deve pensar-se numa teoria-prática que requer filosofar, pensar, 

refletir, meditar, ou ocupações ético-educativas como as subjacentes a um estágio 

(Mesquita, 2010). Assim, fica claro que, 
não há dissociabilidade entre teoria e prática, pois todas teorias são 
construídas nos cursos de formação, cedo ou tarde serão integradas a 
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prática, mas se esta não é analisada e repensada os resultados não 
permitirão uma formação continuada (…) (Koppe et al., 2014, p. 5). 

 

Conclui-se que a prática e a teoria estão presentes em toda a realidade manifestada 

pelos seres humanos. Desde o simples ato de pensar, observar, imitar até aos grandes 

empreendimentos científicos, tecnológicos, arquitetónicos entre outros. Assim, o estágio 

não é nem teoria nem prática, mas a combinação de ambas, isto quer dizer que, uma 

completa a outra e têm ambas, literalmente, o mesmo grau de importância para o curso 

de formação inicial de professores.  

 

2.1. Conceito de Supervisão pedagógica  

 

A supervisão e avaliação dos professores são funções essenciais e complementares, 

embora apresentem características semelhantes (Glickman et al., 2008).   

Como é de natureza processual, a supervisão baseia-se na pesquisa-ação e configura 

aspetos ecológicos, atividades cooperativas e formativas. Assim, cada professor pode 

exercer funções de supervisão, independentemente da sua função na estrutura 

organizacional. 

Embora a literatura clínica e educacional jurídica enfatize a importância da supervisão 

eficaz é necessário aprofundar ainda mais a partilha da compreensão de quais as práticas 

de supervisão apoiam a conquista de objetivos particulares de aprendizagem. A 

supervisão parece ser a questão que mais precisa de atenção. Os envolvidos em programas 

clínicos reconhecem os limites dos seus conhecimentos de como fazer uso mais eficaz de 

estudantes baseados em clínicas de aprendizagem6. 

A área da supervisão ao longo dos anos foi evoluindo de forma significativa através de 

autores importantes como Alarcão & Roldão (2010), em que o foco do seu trabalho 

alterou o objetivo de atender a várias funções, desde o que a caracterizam como uma 

atividade fechada, prescritiva e de funções específicas para indivíduos específicos em 

diferentes contextos educacionais.  

Existe uma divisão temporal entre o passado e o presente na supervisão, onde se 

relacionam as funções e práticas de inspeção (Tafoi, 2001), com uma perspetiva que inclui 

                                                        
6 David Chavkin, ‘Experiential Learning: A Critical Element of Legal Education in China 
(and Elsewhere)’ (2009) 22(3) Pacific McGeorge Global Business and Development Law Journal 3, 17. 
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a supervisão mais abrangente e aberta de funções que se centram nos professores, 

educadores e instituições (Alarcão, 2010).  

 

Atualmente, de acordo com Penha (2013) a supervisão nas escolas está adicionada a um 

movimento que tem como objetivo promover a autonomia das instituições. E, através 

desta autonomia configura-se uma nova forma de trabalho que privilegia a participação e 

responsabilização de todos os processos.  

 

2.2. Supervisão do estágio curricular 

 

O termo supervisão sempre esteve ligado às atividades do homem, desde a Era em 

que os primeiros homens viviam em grupos, até ao surgimento das primeiras e grandes 

civilizações. É só refletirmos no modo como o homem do passado procurava construir, 

organizar, manifestar e transmitir os seus ideais e projetos para os seus semelhantes. 

No contexto da formação de professores, o termo supervisão surge, nos Estados 

Unidos da América anos 1930 e expandiu-se sobremaneira a partir dos anos 50, “com o 

aparecimento da supervisão clínica que consiste em aperfeiçoar a prática do ensino, 

através do desenvolvimento de conhecimentos e competências interpessoais e técnicas do 

professor” (Durão, 2010 p. 27). Segundo a mesma referência, “este conceito de 

supervisão veio contrastar com o que a conotava com inspeção, fiscalização, 

autoritarismo e dirigismo” (Durão, 2010, p. 27). Ricardo, Henriques e Seabra (2012) 

contribuem para a clarificação do conceito de supervisão pedagógica procurando retirar-

lhe a carga depreciativa que o termo comportava. Defendem que a supervisão pode ser 

entendida: como uma visão aprofundada, reflexiva e com sentido autocrítico do contexto 

circundante mas também voltada para o interior com vista a compreender o significado 

da realidade; como uma visão com capacidade de previsão; e como uma retro visão. Como 

Vieira e Moreira (2011) explicam que as reformas educacionais e os problemas da 

educação estão frequentemente associados ao pressuposto de que os professores são a 

razão e o problema das escolas medíocres, logo necessitam de ser cuidadosamente 

controlados e monitorizados. 

Em conformidade com as considerações supracitadas, Alarcão e Tavares (2003, 

p.3) acrescentam que “a supervisão era uma designação que, na língua portuguesa, 

evocava (e de certo modo ainda evoca) conotações de poder e de relacionamento sócio-

profissional contrárias aos valores de respeito pela pessoa humana e pelas suas 
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capacidades auto-afirmativas”. Os autores acrescentam que até 1987 “as funções da 

supervisão da prática pedagógica estavam limitadas ao acompanhamento dos estágios em 

formação inicial de professores” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 4) sendo que, só a partir 

década de 1980 e principalmente na década de 1990, a área de supervisão ganhou maior 

expansão e os portugueses “foram-se aculturando à designação e distinguem hoje dois 

sentidos que a língua portuguesa atribui ao termo. Considera-se, por um lado, a função de 

fiscalização e superintendência (…). Mas reconhece-se, por outro, a ideia de 

acompanhamento do processo formativo” (Alarcão & Tavares, 2003, p. 4). 

A supervisão traduz-se no processo de aprendizagem através de um trabalho 

prático de ajustamento e reajustamento do indivíduo, promovendo a reflexão e a 

autocrítica, tendo como finalidade principal, a tomada de conhecimento global de 

determinada atividade. Na verdade, a supervisão permite descobrir os valores positivos e 

as falhas existentes para correção das distorções dos planos de trabalho e respetiva 

reformulação (Coimbra, Marques & Martins, 2012; Morgado & Silva, 2018).  

Tem-se observado, nos últimos anos, um grande progresso da supervisão no 

âmbito da educação, sobre tudo ao nível da formação de professores e educadores. Desta 

feita, tem direcionado, não só a formação contínua e o processo de desenvolvimento 

profissional, como também a formação inicial e a sua orientação da prática pedagógica, 

para a melhoria na qualidade da formação de professores e educadores e do ensino que 

praticam. Assim, em torno do tema nasceram diversas reflexões, dentro e fora do âmbito 

de atuação das Ciências da Educação, na medida em que diversos autores se têm 

envolvido engenhosamente na discussão e formulação de outros significados e 

contextualizações da supervisão pedagógica. Para o efeito, as universidades têm criado 

cursos de licenciatura, pós-graduação, mestrado e doutoramentos neste âmbito, de modo 

que o termo tem vindo a elucidar-se e a alcançar maior relevância. 

 
Contudo torna-se também evidente clarificar o conceito de supervisão e definir 
o papel do supervisor, bem como todo um conjunto de atitudes, competências 
e capacidades interpessoais e técnicas de que este deve ser detentor. Isto porque 
a supervisão constitui-se num processo de apoio e orientação à formação de 
um futuro professor no seu desenvolvimento profissional e humano, exercido 
por um professor com formação específica e também mais experiente e 
informado e onde se estabelece uma relação humanista, de confiança, de 
cooperação, de partilha, de diálogo comunicante e de reflexão (Durão, 2010,  
p. 3). 

 
A supervisão é um exemplo claro de formação profissional contínua, contudo, 

convém referir que existem três tipos de supervisão: a supervisão pedagógica, também 
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designada de educativa, a supervisão técnica, também conhecida por profissional e por 

fim, mas não menos importante, a supervisão administrativa (Alves, 2008; Gaspar, Seabra 

& Neves, 2012).   

No âmbito da formação de professores, o conceito de supervisão é tão abrangente 

e histórico que “remete para a criação e sustentação de ambientes promotores da 

construção e desenvolvimento profissional num percurso sustentado, de progressivo 

desenvolvimento da autonomia profissional” (Alarcão & Roldão, 2008, p. 54).  

Autores como Vieira (1993), Sá-Chaves (2000) e Buriolla (2003) apresentaram de 

modo completo o conceito de supervisão de acordo com os casos práticos que 

desenvolveram nos seus trabalhos. Vejamos que na visão de Vieira (1993), a supervisão 

consiste numa atuação de monitorização sistemática da prática pedagógica, sobretudo 

através de procedimentos de reflexão e de experimentação. 

Neste conceito podemos claramente perceber que a autora analisa a supervisão 

como uma postura reflexiva, um processo de controlo da prática, não só ao nível das suas 

dimensões analítica e interpessoal, que inclui aspetos como as regras e princípios que 

regulam a supervisão, os papéis do supervisor e do professor na relação de supervisão, os 

estilos e modelos de supervisão e a sua instrumentação, como também, da observação 

como estratégia de formação, que inclui aspetos relativos às finalidades, objetos e formas 

de observações da prática pedagógica e finalmente de didática que refere o campo 

especializado. 

Por sua vez, Sá-Chaves (2000, p. 75) refere-se à supervisão no processo de 

formação com sendo,  
uma prática acompanhada, interativa, colaborativa e reflexiva que tem 
como objectivo desenvolver no candidato a professor o quadro de 
valores, de atitudes, de conhecimento, bem como as capacidades e as 
competências que lhe permitam enfrentar com progressivo sucesso as 
condições únicas de cada acto educativo. 

 

Isso quer dizer que, a supervisão consiste num processo educativo, onde o 

supervisor e o supervisionado aprendem em conjunto, onde “existe a preocupação de a 

prática profissional estar respaldada em uma teoria, e de a visão da unidade teoria-prática, 

na acção supervisora” (Buriolla, 2003, p. 64).   

Assim, a supervisão apresenta-se como função de acompanhamento do processo 

de formação e o supervisor é um condutor e facilitador das aprendizagens desenvolvidas. 

Conforme explicam Alarcão e Roldão (2008, p. 54) 
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a essência da supervisão aparece com a função de apoiar e regular o 
processo formativo. Assim, prepara [o estudante] para: (i) a actuação 
em situações complexas, a exigir adaptabilidade; (ii) a observação 
crítica; (iii) a problematização e a pesquisa; (iv) o diálogo; (v) a 
experienciação de diferentes papéis; (vi) o relacionamento plural; (vii) 
O autoconhecimento relativo a saberes e práticas. 
 

Cada um dos atributos citados emerge em determinados contextos a que são 

denominados como cenário de supervisão pedagógica, conforme Alarcão e Tavares 

(1987). 

 

 

 

 

2.3. Estágio Curricular Supervisionado - Estágio Profissional 

 

Numa breve abordagem, apresenta-se a diferença significativa entre o conceito 

acima mencionados, de modos a facilitar-se a contextualização de ambos, e a 

discriminação dos conceitos atribuídos a cada um deles, no presente trabalho. 

De modo geral, o estágio é um espaço, momento ou ferramenta útil para obtenção 

de experiências práticas de qualquer profissão, através de uma série de interações num 

contexto real de ensino e aprendizagem, no qual participam diversos atores e interferem 

diferentes fatores. 

Januário (2008, pp. 3-4) diferencia Estágio Curricular Supervisionado de Estágio 

Profissional: 
O Estágio Curricular Supervisionado [é] aquele em que o futuro 
profissional toma o campo de actuação como objecto de estudo, de 
investigação, de análise e de interpretação crítica, embaçando-se no que 
é estudado nas disciplinas do curso, indo além do chamado Estágio 
Profissional, aquele que busca inserir o futuro profissional no campo 
de trabalho de modo que este treine as rotinas de actuação.  

 

Em síntese, a diferença entre o estágio pedagógico e o estágio profissional  
(…) é que, neste último, por norma os alunos são chamados a instituições 
de acolhimento muito diversas e não asseguram (salvo raras exceções 
ao nível de formação técnica e profissional) funções docentes, como 
acontece com os alunos do estágio pedagógico. No final de contas, 
ambos os estágios acabam por ser profissionais porque ambos têm 
como pressuposto habilitarem um determinado O individuo para uma 
determinada profissão, neste caso os alunos-estagiários. Isto não quer 
dizer que ambos não tenham que ter conhecimentos comuns e 
objectivos comuns, bem pelo contrário. Ambos têm como objectivo de 
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com estas ferramentas (curso superiores na área específica de formação) 
alcançarem o mercado de trabalho e exercerem a profissão para a qual 
foram preparados. O que muda é o percurso académico, técnico e 
profissional que cada um trilha para lá chegar (Morgado, 2014 p. 174). 

 

De acordo com os objetivos propostos na problemática, importa-nos escavar o 

conceito de estágio curricular supervisionado. Almeida (2013, p.6) define estágio 

supervisionado como sendo “um espaço que capacita o académico a uma postura crítica 

e reflexiva, constituindo um momento único para a formação profissional, pelo que 

oferece ao estudante a inclusão na prática profissional, permitindo-o entrar em 

convivência com uma realidade concreta e contraditória”, constituindo assim, um campo 

de suma importância para capacitação dos discentes na intervenção social.  

 

2.3.1. Sujeitos do processo de estágio curricular supervisionado 

 
O estágio supervisionado como processo teórico e prático, que consolida o curso 

de formação inicial de professores, reúne um conjunto restrito de intervenientes que 

interagem entre si dentro de um espaço delimitado. De acordo com Almeida (2013, p.9) 

o referenciado processo constitui-se pelos seguintes sujeitos: 

o “Estudante-estagiário;  

o Professor de Prática Pedagógica;  

o Professor (da instituição de ensino); 

o Instituições de origem;  

o Instituições de acolhimento; 

Como dito, esses elementos interagem num espaço determinado a que os autores 

denominam de cenários da supervisão pedagógica, cuja análise destes remete-nos a 

reflexão da abrangência do curso de formação inicial, a influência dos professores 

(formadores e supervisores) e o impacto que práticas pedagógicas têm sobres os 

estagiários (futuros professores).  

Esse processo pressupõe a existência de pelo menos três elementos, o instrutor, o 

conhecimento e o aprendiz; é nesta perspetiva que se enquadra o orientador como um dos 

principais elementos do processo de formação inicial de educadores e/ou professores. 

Embora, previamente reconheçamos “os professores de profissão não como objectos de 

pesquisa, mas como sujeitos do conhecimento” (Tardif, 2002, p. 238).  

Orientador, supervisor ou tutor são termos, comummente, utilizado par designar 

o professor formador ou técnico de campo responsável pelo acompanhamento e controlo 
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do estudante ou estagiário, nas suas atividades de estágio curricular, como intermediário 

do processo interativo de ensino-aprendizagem, oferecendo apoio teórico – isto é, 

didático, intelectual, psicológico, emocional, ético, etc., e prático e profissional para o 

futuro estudante. No âmbito do curso formação de professores, define-se como 

Orientador o professor-formador, 
profissional que trabalha, vivencia, organiza e cria saberes tanto no 
sentido de apreendê-los quanto de transformá-los no acto de ensinar e 
aprender. (…) Responsável pelo estágio supervisionado, actua no campo 
da formação e, concomitantemente, no campo da prática pré-profissional 
dos futuros professores e portanto possui um papel determinante no 
desenvolvimento dos saberes docentes, mais especialmente nos saberes 
voltados as ações pedagógicas (Azevedo & Andrade, 2011, p. 148).  
 

Concernente ao papel do orientador no processo de formação, Azevedo e Andrade 

(2011, p. 155) afirmam que, 
Todo o professor, que assume o ofício de ensinar responsabiliza-se, em 
grande parte, com a orientação do processo educativo dos seus alunos. 
Neste sentido, orientar o processo de ensino e aprendizagem é educar. O 
acto de orientação de cada aluno deve passar pelo auxílio contínuo e 
sistemático, em que sejam enfocadas actividades que possam garantir a 
integralidade e individualidade de cada um.  
 

Na mesma direção Alarcão (2009, p. 120) destaca que supervisor  
não é aquele que faz, nem é aquele que manda fazer; [mas sim] é a pessoa 
que cria condições para que os professores pensem e ajam e façam isso 
de uma forma colaborativa, de uma forma crítica, indagadora, portanto, 
com um espírito de investigação que é hoje absolutamente necessário. 
Não têm que ser, (…) investigadores no sentido verdadeiramente 
académico, mas têm que ter o espírito de investigação e têm que ser 
capazes de fazer algumas pequenas investigações, porque só isso é que 
possibilita que, realmente, haja inovação e transformação. 

 

Nesta perspetiva, espera-se que o professor orientador do estágio curricular, 

desenvolva capacidades e competências instrumentais da profissão, mas o desafio pela 

“promoção da sensibilização para a coerência entre a teoria e a prática na trilogia acção-

reflexão-acção, levando o estagiário à construção de conhecimentos e valores em 

articulação com a realidade e com a equipa de trabalho” (Maziero & Carvalho, 2012, p. 

66), evidenciada, em vários aspetos como, 
o desenrolar do processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos, a 
orientação vocacional, a orientação vinculada ao acto educativo 
constante ao longo da vida. Esta orientação educativa aponta uma 
intervenção psico-pedagógica, na medida que visa promover entre as 
acções docentes e discentes interfaces que permitam de forma mais 
completa e complexa apreender a realidade e suas inter-relações 
(Maziero & Carvalho, 2012, p. 66). 
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Sendo mais preciso, o professor (orientador) é o fio articulador entre as teorias 

apreendidas e realidade prática da profissão, que de modo genérico, “tem a função de 

fazer com que os alunos adquiram certo saberes, presentes, em geral, nas matérias 

escolares, participando, além disso, da educação no sentido mais amplo, preparando-o 

para a vida em sociedade” (Melo et al., 2015, p. 105). Bem como, “construir parcerias 

com as escolas e sectores da comunidade, orientar Trabalhos de Conclusão de Curso 

(TCC), pesquisas de Iniciação Científica e publicá-los regularmente” (…), “Isto é, os 

professores devem orientar acompanhar e supervisionar a prática profissional dos alunos” 

(Melo et al., 2015, p. 105).  

O docente deve intervir a vários níveis: no desenvolvimento da intelectualidade, 

da afetividade, da comunicação e da expressão. Deve ajudar os alunos no 

desenvolvimento da sua formação a nível social e pessoal, incutindo-lhes a capacidade de 

interagir, cooperar e conviver. Deste modo, é também sua função, ajudá-las na aquisição 

de competências e conhecimentos para a prática (Cabral & Alves, 2018).  

O docente deverá ter em conta três fatores, que condicionam a qualidade da prática 

educativa e, são essenciais à organização do seu trabalho, como o espaço, o tempo 

pedagógico, as interações e relações pedagógicas (Cabral & Alves, 2018; Tabile & 

Jacometo, 2017). 

O trabalho de Maziero e Carvalho (2012) foi a fonte privilegiada para abordarmos 

o presente subtema, dada a forma simples e objetiva como tratam o assunto com 

profundidade e idoneidade científica, bem como, reúne o conjunto de pareceres de 

diversos autores que, também, abordam, descrevem e delimitam as competências que 

devem ser atribuídas aos supervisores ou orientadores de estágio curricular 

supervisionado. 

Entende-se aqui que, o orientador como o responsável da supervisão pedagógica 

não se encarrega apenas de guiar o aperfeiçoamento profissional do futuro professor, mas 

sobretudo é seu dever desenvolvê-lo como pessoa. Assim  

 
a função do professor orientador do estágio será, à luz da teoria, reflectir 
com seus alunos sobre as experiências que já trazem e projectar um novo 
conhecimento que resinifique suas práticas, considerando as condições 
objectivas, a história e as relações de trabalho vividas por esses 
professores-alunos (Maziero & Carvalho, 2012, p. 67). 
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A luz dessas ideais, Azevedo e Andrade (2011, p. 149), defendem que “uma das 

funções do professor formador orientador/supervisor de estágios é auxiliar os alunos na 

aplicação crítica, criteriosa e reflexiva dos inúmeros conhecimentos; contribuir para a 

elaboração e construção de outros conhecimentos e subsidiar, estes futuros professores, a 

enfrentarem situações problematizadoras em que eles se depararão no exercício da 

docência”. Como também, usar todas as ferramentas disponíveis e necessárias, capazes 

de fazer com que o professor estagiário compreenda, assimile, incorpore e reflita sobre 

os conhecimentos adquiridos, de formas que possa aplica-lo das possíveis situações 

problematizadas. 

Na mesma direção Bruner (1987, p. 277) distingue seis funções relativas à 

atividade de supervisão pedagógica, estas são:   

a) “Estimular o interesse e a adesão ao aprender;  

b) Propiciar o exercício de simplificar as atividades educacionais de modo que 

haja compreensão e clareza do que deve ser investigado, estudado e 

entendido;  

c) Manter um clima de constante processo de orientação, não apenas no início 

dos trabalhos para dizer o que fazer e nem apenas no fim para avaliar os 

resultados;  

d) Sinalizar os encaminhamentos possíveis aos tutorados, auxiliando-os na 

capacidade de analisar e refletir onde estão e onde podem vir a chegar;  

e) Estabelecer um clima de confiança e segurança dos processos de orientação 

oferecidos aos alunos;  

f) Apontar possíveis soluções para a realização de tarefas apontando como 

superar determinados desafios e dificuldades”.  

 

Sobre o assunto, também Pimenta e Lima (2004, p. 13) produziram as suas 

opiniões; segundo estes, compete aos professores orientadores de estágio: 

 

- “Repensar os atuais campos de estágio, sem deixar de privilegiar a escola 

como espaço de atuação do pedagogo; 

- Estabelecer uma parceria entre a escola e a universidade, a partir de critérios, 

trocas e necessidades académicas e pedagógicas negociadas, discutidas e 

estabelecidas em convénios firmados entre as IES [instituições do Ensino 

Superior] e as secretarias de educação e instituições da sociedade; 
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- Trazer para dentro da Universidade, como atividade do estágio 

supervisionado, a discussão da prática dos professores da escola pública, de 

forma mais sistematizada, como conformadora do estagiário, ou vice-versa, 

assegurando contribuições específicas e consistentes para as instituições 

envolvidas; 

-  Buscar aproximar, cada vez mais, a semestralidade da universidade com o 

ano letivo da escola, de modo a estabelecer uma melhor articulação das 

atividades de intervenção pedagógica do estágio com o planeamento da 

escola e de seus professores; 

- Destinar um maior tempo para as vivências no campo de estágio; 

- Buscar uma maior consciencialização nos formadores da universidade e da 

escola; 

- Campo de estágio para a importância e o lugar do estágio na formação do 

educador; 

- Definir explicitamente no projeto político-pedagógico do curso a proposta 

pedagógica do estágio, apontando alguns indicadores indispensáveis para o 

funcionamento: relação professor-estagiário; carga horária do professor de 

estágio; coordenação dessa atividade; infra-estrutura para a realização de 

suas ações”.  

Já para Alarcão (1995, p. 65) relacionando a função do supervisor e o contexto da 

supervisão, atesta que, 

Fazer supervisão implica olhar de forma abrangente, contextualizada, 
interpretativa e prospectiva. Um bom supervisor lança o seu olhar entre 
o passado e o futuro, jogando-o no presente; dirige-o para os professores, 
mas relança-o para os alunos destes; focaliza-o na sala de aula, mas abre-
o para outros contextos que com estes microcosmos estabelece relações 
ecológicas interactivas; preocupa-se com o desenvolvimento individual 
dos professores, mas considera o papel que, no seu conjunto, 
desenvolvem na educação e socialização das crianças e dos jovens. 

 
O supervisor enquanto líder deve possuir uma estratégia e necessita de uma 

compreensão e definição de onde quer que os formandos cheguem. Esta visão 

estabelecerá o que se espera realizar, garantindo que os formandos se conservem no 

caminho escolhido, ou seja, o líder necessita de desenvolver os meios para atingir os fins 

que planeou sendo esta, no final de contas a sua missão (Ribeiro & Caldas, 2018). 
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Assim, em conformidade com a visão dos autores citados, podemos compreender 

que “o tutor é o professor formador que guia os alunos não só para a aprendizagem em 

seu processo educativo mas, também, para o desenvolvimento da pessoa do aluno que vai 

se configurando durante toda a vida” (Azevedo & Andrade, 2011, 154).  

Do que foi dito, afirma-se que a intervenção formativa do orientador caracteriza-

se como o processo de orientar e acompanhar o aluno ao longo do seu desenvolvimento 

visando ativar e facilitar a interação, a aprendizagem, desenvolvimento e integração do 

aluno (Azevedo & Andrade 2011, p. 156), por meio das seguintes ações:  

a) Desenvolvimento do indivíduo nas diferentes dimensões humanas: social, 

política, psicossocial, intelectual, ética etc.;  

b) Desenvolvimento da conceção de indivíduo na coletividade;  

c) Construção de uma relação entre orientador e orientado baseada em respeito 

mútuo, onde o professor possa contribuir no processo formativo.  

Essas competências e ações, geralmente, objetivam: 

a) “Promover a superação das dificuldades que envolvem a não aprendizagem;  

b) Potencializar a integração social articulando alunos na comunidade escolar;  

c) Fomentar o desenvolvimento de uma actividade autónoma e madura;  

d) Coordenar actividades que possam, de facto, atender às necessidades dos 

alunos e da própria dinâmica educativa” (Lázaro & Asensi, 1989, p. 83). 

A compreensão dos objetivos e competências dos orientadores ao longo do 

processo formativo e de supervisão de novos professores demonstra que a sua importância 

é única, na medida em que estes participam, influenciam e outras vezes direcionam o 

perfil profissional dos seus formandos ou tutorados, transmitindo ora os conteúdos 

didáticos ora a postura ética e deontológica da docência, e fundamentalmente a prática 

pedagógica.  

Vendo assim, o orientador de estágio curricular no âmbito do curso de formação 

inicial “tem o papel de propiciar condições para que o estágio se realize de maneira 

honesta e proveitosa para o estagiário, para os alunos da escola, bem como, para a escola 

como instituição de ensino e co-responsável pela formação inicial de professores” 

(Maziero & Carvalho, 2012, p. 68). Competindo-lhe através do processo de reflexão e 

ação, do diálogo e da crítica, trabalhar junto ao estagiário as suas inseguranças e as suas 

conceções, para que este encontre a sua própria identidade profissional (Flores, 2015).  

Como dissera Borssoil (2008, p. 5),  
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a partir destas reflexões, pode-se perceber que os autores têm uma visão 
ampla sobre a importância do estágio, sendo que o mesmo proporciona 
o elo entre teoria e prática e a aproximação da realidade, tendo um papel 
fundamental para a formação docente. Frente a esse embate, pode-se 
dizer que o estágio é um momento de aprendizado que se pode efectivar. 

 

Ao encontro deste pensamento Azevedo e Andrade (2011, p. 156) entendem que, 

orientar o processo de ensino e aprendizagem é pensar a orientação como elemento que 

norteia a educação para a vida, “pois a função cultural não pode ficar separada da função 

de orientar e educar o todo do indivíduo” pelo que podemos compreender que o papel do 

professor formador tutor é, então, bastante amplo, pois não fica apenas no âmbito de 

capacitar os alunos para a aprendizagem mas, também, projetá-los para emergirem dos 

seus contextos de forma a aprenderem com autonomia por meio do desenvolvimento de 

inúmeros processos meta-cognitivos”.  

Resumidamente compreendemos que os professores formadores responsáveis 

pelos estágios desempenham um papel formativo de grande consideração na medida em 

que estes profissionais podem gerar a qualificação do trabalho dos estagiários mediante 

interação real e colaborativa, uma vez que “os estagiários se desenvolverão com mais 

competência e segurança se as orientações recebidas promoverem momentos de análise, 

reflexão e redimensionamento sobre o trabalho docente realizado” (Azevedo & Andrade, 

2011, p. 158). 

Para alem do orientador, o estagiário é a outra figura central do processo de 

estágio. 

No âmbito do curso de formação inicial de professores, o aluno estagiário é o 

estudante que tenha concluído o plano letivo do curso que frequenta, prescrito e 

estipulado pela universidade, faculdade ou IES, estando assim, habilitado para a prática 

do estágio curricular. Referindo se ao estágio curricular, Almeida (2013, p. 10) afirma 

que “o aluno é o principal agente do processo ensino-aprendizagem, enquanto alguém 

que aprende, mas, também ensina”. O aluno inicia o estágio com conhecimento 

proveniente da parte teórica da formação e, com a prática, vai assimilando toda a nova 

informação (Silva & Gaspar, 2018).  

De modo a assegurar que o âmbito, finalidades e importância do estágio venham 

a ter o impacto desejado na formação da identidade profissional, na inserção do aluno no 

campo de trabalho e se traduzam em qualidade, rigor, eficiência das suas práticas 

pedagógicas, as universidades ou faculdades e IES têm constituído regulamentos que 

atribuem com direitos e deveres aos estudantes que cumprem com o estágio (normalmente 
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obrigatório). Importa-nos aqui destacar os possíveis deveres (ou obrigações) que recaiam 

aos estudantes como competências.  

Considera-se o estágio formativo, abrangente, inclusivo quando o estagiário é o 

foco das atenções e ao mesmo tempo protagonista, ou quando lida diretamente com todas 

as situações da profissão, passando a ser durante o percurso de estágio um professor da 

escola, para os alunos, assumindo as competências de planificação, organização, 

execução e controlo das práticas pedagógicas, participando nas reuniões pedagógicas e 

administrativas, de modo que vivencie os problemas e contextos da docência e daí, venha 

a sua identidade e autonomia profissional. 

 

Diferente do discurso citado, as competências do aluno é uma questão ainda pouco 

debatida no âmbito do estágio, ora entendemos que haja dificuldades em definir-se por 

parte da IES ou pela instituição acolhedora do estágio, por se tratar de dois contextos 

tipicamente diferentes, embora partilhem o mesmo objeto.  

O regulamento de estágio curricular do ISCED-Huambo não define competências 

específicas para o estagiário. 

Sobre a revisão de literatura, também pouquíssimos autores se predispuseram a 

abordar esta questão, senão Azevedo e Andrade (2011, p. 158) consideram que “o 

estagiário tem a função de promover a interconexão entre os novos conhecimentos 

adquiridos e o resgate dos conhecimentos elaborados anteriormente”. E o artigo de 

Mazieiro e Carvalho (2012) sobre a contribuição do supervisor de estágio na formação 

dos estagiários do curso de matemática na Universidade do Sul de Santa Catarina – 

UNISUL, cujo define que durante o estágio o estagiário tem a oportunidade de 

desenvolver as seguintes competências e habilidades: 

- Orientar suas escolhas e decisões metodológicas por pressupostos 

epistemológicos coerentes com a realidade social e cultural; 

- Promover uma prática educativa contextualizada com características dos alunos 

e da comunidade, com os temas e as necessidades do mundo social e os 

princípios, as prioridades e os objetivos do projeto educativo e curricular da 

escola; 

- Fazer uso das novas linguagens e tecnologias no processo ensino-aprendizagem; 
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- Criar, planear, realizar e avaliar situações didáticas para o processo ensino 

aprendizagem utilizando o conhecimento [adquirido], das áreas afins e das 

temáticas sociais transversais; 

- Analisar, produzir e utilizar materiais e recursos para utilização didática, 

diversificando as atividades e potencializando o seu uso em diferentes situações; 

- Intervir nas situações educativas com sensibilidade, criatividade, acolhimento e 

afirmação responsável de sua autoridade; 

- Utilizar estratégias diversificadas de avaliação da aprendizagem e, a partir de 

seus resultados, formular propostas de intervenções pedagógicas, considerando 

o desenvolvimento de diferentes habilidades dos alunos (p. 66). 

Contudo, os estagiários devem sobretudo promover “hábitos pedagógicos positivos” 

como questionar, refletir e investigar a sua própria prática. De modo a aperfeiçoarem-se 

profissionalmente e desta maneira, tornarem-se não apenas “professores consumidores 

críticos do conhecimento”, mas, sobretudo, autores de novos conhecimentos matemáticos 

e pedagógicos (Mazieiro & Carvalho 2012). 

Flores (2016) considera que os cursos de formação de professores, por meio do 

estágio, devem pautar-se de ações que valorizam capacidades e disposições de 

comunicação, reflexão, investigação, e análises críticas dos contextos escolar. 
O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos componentes e 
mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de 
conhecimentos do curso de formação de professores. Poderá permear 
todas as suas disciplinas, além de seu espaço específico de análise e 
síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver actividades que 
possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho docente, 
das acções docentes, nas instituições, a fim de compreendê-las em sua 
historicidade, identificar seus resultados, os impasses que apresenta, as 
dificuldades. Dessa análise crítica, à luz dos saberes disciplinares, é 
possível apontar as transformações necessárias no trabalho docente, nas 
instituições (Pimenta & Lima, 2004, p. 54).  

 

Por fim, é preciso sair da visão de que o professor é o dono do saber ou de que o 

aluno é o sento das atenções, ambos são necessariamente indispensáveis e responsáveis 

diretos do processo de ensino e aprendizagem, a educação está direcionado para eles, pelo 

que não deveria haver classificações de quem é ou deixa de ser, mas abordagens 

integradoras que devolvam o valor e reconhecimento merecido da profissão docente.  

 

2.3.2. Finalidades do Estágio Curricular Supervisionado  
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Do ponto de vista teórico, a coletividade de autores revistos afirmaram que as 

finalidades do estágio curricular são inquestionáveis. É bem verdade que o estágio 

curricular admite, proporciona, estimula e configura o ambiente de construção, 

transformação e consolidação do perfil do futuro professor, bem como canaliza a ponte 

entre teoria e a prática, do aprender a fazer ao ensinar a fazer, e do saber fazer ao fazer 

saber.  

A primeira finalidade do estágio curricular consiste em permitir uma aproximação 

entre o aluno e a futura área de atuação profissional, bem como “promove a aquisição de 

um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das ações didáticas e 

pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional” (Freire, 2001, p. 2) e não só, o 

autor acrescenta que as experiências passadas com os alunos no meio escolar como 

professor estagiário e os alunos, na medida que lida com situações reais de ensino-

aprendizagem e com a orientador e/ou supervisor antes e após das práticas pedagógicas, 

“cria condições para a realização de aprendizagens que podem proporcionar a aquisição 

de saberes profissionais e mudanças, quer nas estruturas conceptuais, quer nas 

concepções de ensino” (idem). 

De acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 24) são indicadores da superação da 

visão tradicional que reduzia o estágio curricular como uma atividade prática e 

instrumental, que viabilizava unicamente o emprego de técnicas sem a prestigiar a 

reflexão e justifica o estágio como área de conhecimento. Nesta conjuntura, o objetivo do 

estágio curricular em “incorporar o processo de formação do estudante, futuro 

profissional (professor), de modo a observar o campo de actuação como objecto de 

estudo, de pesquisa e de interpretação analisadora, a partir dos nexos com as cadeiras do 

curso”.  

A segunda finalidade do estágio consiste em auxiliar o formando na comprovação 

da opção profissional. Ou seja, como espaço de inclusão à construção do perfil 

profissional do estudante, o estágio curricular, tende a aclarar sobre a convicção ou não 

da escolha do indivíduo quanto ao campo de conhecimento elegido.   

Maziero e Carvalho (2012, p. 65) salientam que, 
a prática de ensino e o estágio supervisionado podem ser caracterizados como 
um momento especial do processo de formação do professor em que 
ocorre, de maneira mais efectiva, a transição ou a passagem de aluno a 
professor. Essa inversão de papéis não é tranquila, pois envolve tensões 
e conflitos entre o que se sabe ou idealiza e aquilo que efectivamente 
pode ser realizado na prática. 
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Para Maziero e Carvalho (2012), perante aos desafios supracitados, o estágio 

curricular objetiva criar as condições necessárias para que o estagiário possa assumir, de 

forma abrangente e eficiente, as suas atribuições como futuro professor. Logo, o estágio 

necessita de ser estruturado de maneira que, o estagiário entre em contacto direto e 

sistemático, com a realidade da profissão docente e, seja um agente de modificador da 

mesma realidade, em potencial em sala de aula por meio das inovações propostas na 

Universidade. 

Em síntese, podemos sustentar que a principal finalidade do estágio consiste em 

construir a capacidade autónoma profissional estudante, mediante três perspetivas, como 

espaço para aquisição de experiência prática do ensino; como ferramenta que possibilita 

conhecer e interagir com a realidade escolar; e como momento apropriado para se por em 

ação as aprendizagens do curso de formação inicial de professores, com vista a atestar se 

a formação reflete as necessidades estabelecidas à futura profissão. 

Por ocasião Felício e Oliveira (2008 p. 222) advertem que  
não basta ir à escola-campo por ocasião do Estágio Curricular. É 
necessário, depois, que as actividades realizadas pelos alunos sejam 
consideradas dentro de um espaço/tempo, no currículo do curso de 
formação, privilegiado para a análise crítica e o diálogo, na tentativa de 
integrar a realidade profissional com os elementos estudados no curso. 
 

O estágio curricular enquanto espaço, caracteriza-se como o conjunto de 

oportunidades de aprendizagem teóricas combinadas como contacto da realidade 

profissional, através da convivência, interações teórico-práticas e intervenções em 

determinadas áreas do saber (Sá-Chaves, 2000).  

Segundo Durão (2010), o estágio curricular enquanto tempo compreende-se como 

o período em decorre o processo de ensino e de aprendizagem.  Já Oliveira-Formosinho 

(2009) refere que “o estágio é um modo especial de atividade de capacitação prática e só 

poderá ocorrer em unidade escolar, onde o estagiário assuma efetivamente o papel do 

professor”. Segundo este autor, a finalidade do estágio consiste em proporcionar uma 

série de ocasiões que permitam desenvolver várias competências e habilidades nos 

estudantes estagiários: 

a) Orientar as suas escolhas e decisões metodológicas por pressupostos 

epistemológicos coerentes com a realidade social e cultural; 

b) Promover uma prática educativa contextualizada com característica dos alunos 

e da comunidade, com os temas e as necessidades do mundo social e os 
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princípios, as prioridades e os objetivos do projeto educativo e curricular da 

escola; 

c) Fazer uso de novas linguagem e tecnologia no processo ensino aprendizagem; 

d) Criar, planear, realizar e avaliar situações, didáticas para o processo ensino – 

aprendizagem utilizado o conhecimento da matemática, das áreas afins e das 

temáticas sociais transversais; 

e) Analisar, produzir e utilizar materiais e recurso para utilização didática, 

diversificando as atividades e potencialidade o seu uso em diferentes situações; 

f) Intervir nas situações educativa com sensibilidade, criatividade e acolhimento 

e afirmação responsável da sua autoridade; 

g) Utilizar estratégias diversificadas da avaliação da aprendizagem e a partir seus 

resultados, formular propostas de intervenções pedagógicas, considerando o 

desenvolvimento de diferentes habilidades dos alunos (Oliveira-Formosinho, 

2009).  

Fica assim exposto que o estágio como ferramenta, momento, espaço e tempo são 

indispensáveis para a formação do futuro professor têm como fim último: (a) soldar a 

teoria à prática, (b) consolidar a prática pedagógica; (c) inserir o estudante no ambiente 

profissional, condições imperativas para um desempenho intelectual, didático, 

pedagógico, ético e deontológico de qualquer profissional que lida com o processo, 

organização e políticas de ensino-aprendizagem. 

 

2.3.3. O valor educativo do estágio curricular nos cursos de formação 

inicial de professores 

 
Com certeza, o estágio curricular acarreta um conjunto de valores educativos 

indispensáveis para a formação da identidade profissional do estudante. Senão por que 

razão as instituições de ensino superiores implementá-lo-iam? Bolhão (2013, p. 2) 

responde:  
No limite entre a universidade e o mundo produtivo, têm-se os estágios 
que, em décadas anteriores, foram criados pelas instituições de ensino 
como meio de complementação da formação e acesso ao mercado de 
trabalho. Actualmente, os estágios confirmam o seu papel de inserção 
profissional organizada, estruturado na convergência dos sistemas 
educativo e produtivo, em que a escola/universidade já incorpora 
aspectos de aprendizado prático à formação. Dessa forma, deixa de ser 
apenas um meio de formação das instituições de ensino e passa a ser 
reconhecido por organizações e estudantes como uma forma legítima (e 
às vezes necessária) para ingresso na esfera laboral.  
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Deste modo, justifica-se a implementação pelas universidades e prática do estágio 

estudantes como processo substancial à formação qualquer discente, na medida em que o 

estágio lhes proporciona circunstâncias específicas de aprendizagem, uma ponderação 

sobre a atuação profissional, uma visão analítica da dinâmica das relações recíprocas 

presentes na instituição de campos baseados “na supervisão como processo dinâmico e 

criativo, tendo em vista sempre possibilitar a elaboração de novos conhecimentos” 

(Almeida, 2013 p. 5).  

Nesta conformidade, Mizukami e Reali (2002) entendem que um dos principais 

valores atribuídos ao curso de formação inicial de professores é que, através deste, tenta-

se reformar os preconceitos acerca do que é ser professor, acerca que é ser aluno, acerca 

das atividades de ensino-aprendizagem, acerca do contexto e do conteúdo escolares, entre 

outros aspetos.  
De suas experiências prévias os professores em formação desenvolvem 
ideias orientadoras de suas práticas futuras. (...) Se estas ideias não são 
alteradas durante o período de formação básica, as experiências 
subsequentes como professor possivelmente as reforcem, consolidando 
ainda mais as compreensões prévias sobre o processo de ensino-
aprendizagem e reduzindo as possibilidades de se alterarem em outras 
ocasiões (Mizukami & Reali, 2002, p. 123). 

 

Assim compreendemos o valor do estágio enquanto uma ferramenta prática cuja 

finalidade consiste em proporcionar ao aluno uma aproximação com realidade na qual irá 

trabalhar (Pimenta & Lima, 2004). 

Segundo Almeida (2013) tal aproximação pode ser manifestada de diversas 

formas que, direta ou indiretamente condicionam, direcionam e transformam na realidade 

educacional do futuro professor. Para este, o estágio curricular consiste numa “estratégia 

reflexiva” da formação profissional de novo professores que completa o processo de 

ensino/aprendizagem, dando ênfase à prática.  

 Assim, o valor que o estágio agrega ao curso de formação inicial é incontestável, 

por que por meio deste,  
o aluno-estagiário não entra somente nas salas de aula. Entra, também, 
em seu futuro campo de actuação e é lá que terá seu primeiro contacto 
com os alunos, com a realidade da sala de aula, com o sistema 
educacional e, ainda, com seus futuros colegas de profissão, em quem, 
algumas vezes, tomará como referências, boas ou não, para a sua prática 
pedagógica (Januário, 2008, p. 4). 
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 Ou seja, é importante na medida em o estágio concede aos formandos diversas 

oportunidades, ferramentas e vantagens,  
que doutra maneira não lhes seriam dadas tais como: a de aplicarem em 
contexto prático as competências e conhecimentos adquiridos ao longo 
do curso; a de adquirirem novos conhecimentos e competências que 
advêm das várias experiências práticas que surgem no decorrer do 
estágio ou até mesmo aprimorar os já existentes; a de testarem o seu 
compromisso com uma carreira profissional; a oportunidade de 
identificarem as áreas (pessoais e profissionais) mais fortes e onde se 
sentem mais à vontade bem como as áreas mais fracas que necessitam 
ainda de algum aperfeiçoamento; e por último, os alunos têm a 
oportunidade de desenvolverem uma visão mais realista do mundo do 
trabalho em termos daquilo que lhes é exigido e das oportunidades que 
o mesmo lhes poderá oferecer (Bolhão, 2013, p. 5).  

 

Às afirmações supracitadas Durão (2010, p. 3), considera que “deve ser 

considerado um instrumento fundamental no processo de formação do professor, 

contribuindo para a formação de sua consciência política e social, unindo a teoria à 

prática”. Complementando este pensamento, Freire (2001) admite que as prováveis 

experiências e conhecimentos a serem alcançados no estágio estão atados, diretamente, à 

atuação profissional, pelo que, para além de saber, numa perspetiva mais teórica, o 

estudante aspirante a professor precisa aprender a fazer e analisar esse saber fazer para 

que a sua prática profissional, fazer saber, seja continuamente renovada. Já para Morgado 

(2014 p. 153)  
O estágio surge, naturalmente, como a grande oportunidade de testar os 
saberes adquiridos ao longo da formação inicial, em particular, nos 
primeiros anos do curso. Uma oportunidade - às vezes única - para 
estabelecer a ligação necessária entre conhecimentos teóricos e as 
situações práticas, no sentido de o estagiário (professor em formação) 
poder iniciar a construção da sua própria forma e estilo de estar no ensino. 
 

Dessas considerações, podemos aduzir que o contacto contínuo e intenso com o 

contexto escolar no período de estágio, atribui uma dimensão valorativa mais 

significativa, do ponto de vista particular, à formação inicial de professor e do ponto de 

vista geral, à profissão docente, dado que, o referido contacto demonstra a finalidade da 

prática docente, sendo que a mesma impõe uma formação de qualidade, conhecimentos 

teórico-práticos e empenho com a aprendizagem dos alunos.  

2.3.4. Identidade profissional  

 

A maior parte das reformas educacionais exigem a capacidade por parte dos 

professores de integrar as práticas autênticas da investigação com os alunos para a 
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construção de projetos inovadores. Embora alguns recursos do desenvolvimento 

profissional não sejam suficientes para ajudar os professores a entender as estratégicas e 

tecnologias que se baseiam na investigação e no conhecimento dos métodos de ensino 

(Fairbanks, Duffy, Faircloth, Ye, Levin, Rohr & Stein, 2010). 

O ensino por ser complexo exige que os professores desenvolvam os 

conhecimentos adaptativos e a capacidade de se envolver na improvisação em resposta à 

evolução do pensamento e à mudança das necessidades dos alunos (Little, Lampert, 

Graziani, Borko, Clark e Wong, 2007; Sawyer, 2004). 

O conceito de identidade do professor refere-se à forma como os professores se 

identificam como professores e profissionais e, a quem se esforçam e têm o poder de se 

tornarem num processo constante de reflexão sobre as suas práticas e experiências. A 

identidade do professo não é estática, um professor constrói e desenvolve de forma 

constante, um senso reflexivo de si mesmo, analisando a sua prática e ensino como um 

espelho (Palmer, 1997).  

A identidade profissional dos professores surge dos seus tipos de práticas de 

ensino em diferentes contextos em que se constrói as visões holísticas de si mesmos em 

relação aos alunos, colegas, objetivos profissionais e circunstâncias de ensino (Beijaard, 

Meijer & Verloop, 2004; Dillabough, 1999; Olsen, 2008). Neste contexto, a identidade 

do professor distingue-se das práticas e funções dos professores, ou seja, os seus papéis 

estão associados a trabalhos e habilidades específicas de ensino, enquanto a identidade 

do professor é uma entidade mais pessoal que determina como alguém se identifica como 

professor (Mayer, 1999). 

De acordo com as palavras de Cardoso (2013. p. 60), “um professor com uma 

visão é aquele que crê no ensino e na educação como formas de progresso da 

humanidade”.  

A expressão educar tem origem no latim, em duas palavras “educare” e “educere”, 

com significados distintos. A primeira significa “alimentar”, ou seja, o professor fornece 

ao aluno o conhecimento que este ainda não tem, e “educere” é “extrair de”, ou seja, o 

professor auxilia o aluno a identificar as suas próprias capacidades intrínsecas. A partir 

destes termos poder-se-á determinar que o papel do professor não é somente ensinar as 

matérias ao aluno, mas ajudar a determinar as capacidades que este já possui. 

De acordo com Guinote (2014), 

“(…) o que se passa na sala de aula é uma transmissão desse saber que 
também é poder, do professor para os alunos, é essa a missão do professor e 
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o direito dos alunos. (…) o professor está a partilhar parte desse seu poder, 
resultante dos seus conhecimentos, com os seus alunos, a promover 
naturalmente o seu empowerment e a prepará-los para o seu futuro” (p. 27). 
 

Importa ainda salientar que, de acordo com a Lei de Bases do Sistema Educativo, 

a articulação entre dois ciclos distintos tem como base uma sequência própria, e confere 

a cada ciclo a função de completar, aprofundar e alargar o ciclo anterior. Neste contexto, 

é de a responsabilidade do professor identificar o que foi realizado no ciclo anterior e, 

prepará-los para o ciclo seguinte (Cardoso, 2013). 

Muitos estudantes dependem dos professores para transmitir o conhecimento 

(Narváez, 2009). Nestes casos, os professores assumem toda a responsabilidade pela 

educação, enquanto se espera que os alunos sejam ouvintes. Embora, esta prática esteja a 

alterar-se devido às necessidades de um mundo globalizado. 

O relacionamento professor/aluno tem um impacto importante nas atitudes e 

conquistas, assim como as relações que os alunos criam dentro da escola. Se os alunos 

sentem-se confortáveis com os professores e com o ambiente da escola, podem construir 

mais relações positivas, melhorando as suas habilidades sociais (Larson, 2011). 

Para além destas possibilidades, Nugent (2009) sugere que, ao criar 

relacionamentos saudáveis, os professores podem motivar os alunos durante o processo 

de aprendizagem, que representa um dos principais objetivos na prática do professor.  

Existe um conjunto de fatores que precisam de ser tomados em consideração que 

possam afetar, de forma positiva ou negativa, a relação professor/aluno. Um destes fatores 

é a crença ou expetativa dos professores e alunos. O professor tem expetativas de trabalhar 

com os alunos e, espera que estes desenvolvam e melhorem as suas habilidades 

académicas e sociais, mas também as habilidades necessárias para crescer como pessoas 

perante a mudança constante da sociedade (Tsiplakides & Keramida, 2009). 

Estas expetativas não influenciam somente o comportamento e a prática do 

professor, mas também tem um forte impacto nas relações com os alunos. De acordo com 

Bordia, Wales, Pittam e Gallois (2006, p. 3) “o cumprimento das expetativas doa alunos 

pode estar diretamente ligado à motivação e desempenho na aprendizagem”. Ou seja, as 

formas como o professor e os alunos se comportam na sala de aula, podem ser 

influenciadas pelas expetativas uns dos outros.  

No que respeita às expetativas dos alunos, estes esperam um professor interessado 

neles, não apenas como estudantes, mas como pessoas também. O outro conceito é mais 
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profissional e esperam que o professor lhes transmita o conhecimento necessário 

(Narváez, 2009). 

Um dos principais objetivos do ensino, é, portanto, criar uma atmosfera que possa 

melhorar o processo de aprendizagem. Ao demonstrar uma boa atitude, ser comunicativo 

e criar um ambiente seguro, o professor pode ajudar os alunos a sentirem-se confortáveis 

e motivados para aprender. Tal como refere Estrela (2002) a clareza, a estruturação dos 

conteúdos e o entusiasmo do professor relativamente à aprendizagem dos alunos reflete-

se no seu comportamento e conduz a uma maior motivação por parte destes. Assim, 

entende-se que a perceção do aluno elabora sobre o comportamento do professor irá, com 

certeza, influenciar o seu próprio comportamento (Veldman et al., 2013). 

Os métodos tradicionais de ensino usam, geralmente, muita memorização e a 

conservação, sem se basearem no pensar. Estes métodos não promovem o pensamento 

crítico. As estratégicas de ensino que utilizam em maior número, as habilidades dos 

alunos, conduzem ao pensamento crítico (Veldman et al., 2013; Wong, 2007). Os 

educadores podem criar questões que exijam o pensamento crítico. Uma questão que pede 

aos alunos para identificar o exemplo que melhor se aplica um determinado conceito 

específico, exige um pensamento mais crítico. 

Os métodos de ensino heurísticos incentivam os alunos a aprender, descobrir, 

compreender e resolver os problemas no “seu” próprio, através da experimentação e 

avaliação (Roorda et al., 2011) 

A atitude dos Professores influencia as suas habilidades, os Professores com uma 

atitude positiva permitem que se crie uma comunidade de aprendizagem, onde cada aluno 

tem acesso a uma melhor aprendizagem, isto porque, segundo Brown e Richard (2008), 

não demonstram os erros dos alunos, mas trabalham para os melhorar, dando enfase às 

suas habilidades e pontos fortes. Estimulam os alunos para uma atitude de autoconfiança 

e autoestima (Yehudit, 2015). 

Para Amado (2001, p. 345) os alunos que conhecem bem os seus Professores, 

apresentam uma regulação de comportamentos em relação ao estilo que neles predomina. 

Existe assim, segundo o autor, três tipos de Professores, “os que com quem se pode 

brincar e abusar e não dizem nada, os que com quem se brinca e não se pode abusar, e os 

que não se pode brincar” (Amado, 2001. p. 345).  

Outra das principais características de atuação do Professor em relação ao aluno, 

é a forma como este, exerce o controlo disciplinar, que corresponde à determinação do 

(in)sucesso da relação pedagógica. Neste contexto, Estrela (2002); assumiu que as bases 
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principais do poder, podem estar associadas à aprendizagem afetiva e cognitiva, de forma 

negativa.  

Um estudo realizado por Carvalho (2007), teve como finalidade identificar como 

é que os alunos interpretam as interações da “vida na aula”, como percecionam a relação 

didático-pedagógica que se estabelece, e quais são os fatores principais que favorecem a 

aprendizagem, as emoções e o bem-estar. Este estudo teve como amostra, alunos do 5º ao 

7º ano de escolaridade.  

Os resultados do estudo realizado, demonstraram que existe um vasto conjunto de 

dimensões e fatores apontados pelos alunos como promotores da sua aprendizagem e 

satisfação, nomeadamente, as competências comunicacionais do Professor, bem como a 

qualidade de relação estabelecida entre ambos (Carvalho, 2007, p. 192). 

Ensino diferenciado e a “Construção de Autonomias”, a construção e a aplicação de 

materiais diferenciados na sala de aula teve também como objetivos “desenvolver a 

cognição” e “desenvolver a metacognição nos alunos” ou seja, a “… tomada de 

consciência, conhecimento e o controlo que o aluno tem sobre os seus processos 

cognitivos quando da realização das tarefas escolares… o aluno com competências 

metacognitivas «é aquele que sabe: aquilo que sabe; o que precisa de saber; como deve 

agir para aprender» ” Salema (1997, p. 32).  

Por outro lado, há que reconhecer os processos sócios culturais, as questões 

pertinentes da educação e os múltiplos aspetos que constituem o ser humano. Portanto, 

devemos ter em consideração a compreensão da complexidade intrínseca em todos esses 

processos que contribui para a construção do profissional da educação. Nesse sentido, 

percebe-se o quanto o profissional professor necessita de uma formação permanente, 

conforme afirma Nóvoa (2002), para quem o aprender “é essencial e concentra-se em dois 

pilares: a própria pessoa, como agente, e a escola como lugar de crescimento profissional 

permanente” (p.23). 

 

2.3.4.1. Impacto do estágio na construção e evolução da identidade 

profissional do professor estagiário  

 

A formação inicial constitui a “etapa de um processo que é inerente à globalidade 

do percurso profissional” (Oliveira-Formosinho, 2009, pp. 51-52). Para Estrela (2002, p. 

18), a formação inicial de professores é “um processo de preparação e desenvolvimento 

da pessoa, em ordem ao desempenho e realização profissional numa escola ao serviço de 
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uma sociedade historicamente situada”. Todo o processo de formação de professores, 

segundo esta autora, é um processo “historicamente situado” que engloba “representações 

e valorações do passado com o qual se pretende estabelecer continuidade ou rutura e 

envolve antecipação do futuro” (idem).  

No âmbito da formação inicial de professores, o estágio pode proporcionar ao 

estagiário contribuições no que se refere: 

§ A organização escolar, isto é, conselho de classe, diário de classe, avaliação, 

participação em horários); 

§ A inserção do estagiário na sala de aula, isto é, atuação na sala de aula, postura, 

gestos, falas, tempo, medos, relação professor-aluno); 

§ Ao desenvolvimento do conteúdo programático, isto é, plano de aula, 

desenvolvimento da aula, livro didático (Maziero & Carvalho, 2012, p. 70). 

Toda esta ação desenvolvida diariamente pelos docentes, permite que os mesmos 

conheçam as necessidades e os problemas reais da escola onde estão inseridos e assim 

possam refletir sobre a realidade contextualizada, “dando pontos de apoio e de referência 

à construção do ato pedagógico e do ato de formação e permitindo, ou não, que esses 

saberes sejam interrogados à luz dos saberes pessoais gerados pela experiência e pela 

reflexão sobre ela” (Estrela, 2002, p. 19). 

Mas não se pode refletir sobre identidade profissional sem analisar o pensamento 

de Dubar (1997, p.112), que sugerem que:  

 
a identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no acto do 
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se ao longo da 
vida. O indivíduo nunca constrói sua identidade sozinho: depende tanto 
do julgamento dos outros como das suas próprias orientações e 
autodefinições. Assim, a identidade é produto das sucessivas 
socializações.   

 

Ao encontro desta reflexão, Pimenta (2005, p.18) acrescenta que “a identidade 

não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas é um processo de 

construção do sujeito historicamente situado”, o qual estará sempre em constante (re) 

construção ao longo da vida social do indivíduo e da sua carreira profissional.  

No âmbito profissional, Alves, Sanches e Magalhães (2013, p. 101) consideram 

que “uma identidade profissional constrói-se com base na significação social da 

profissão; na revisão constante dos significados sociais da profissão, na revisão das 
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tradições”, na confirmação das práticas concebidas culturalmente e que continuam 

significativas. Continuam reforçando que “(…) Constrói-se também pelo significado que 

cada professor, como ator e autor, confere à atividade docente do seu quotidiano com 

base em seus valores, seu modo de situar-se no mundo, suas histórias de vida, suas 

representações, seus saberes, suas angústias e seus anseios” (Alves et al., 2013). O estágio 

é um eixo central da construção de identidade dos professores, pois é através dele que o 

profissional conhece os aspetos indispensáveis para a formação da construção da 

identidade e dos saberes do dia a dia. Assim sendo, posso afirmar que o estágio representa 

o local onde o aluno pode identificar o que aprender, aperfeiçoar e melhorar (Raymundo, 

2013). 

Na mesma ideia, Buriolla (2009, p. 13) reforça com a seguinte afirmação: 
O estagio é o “(...) lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, 
construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma acção 
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planeado gradativo e 
sistematicamente com essa finalidade [...] ” e, acrescentamos, do 
amadurecimento do savoir-faire(saber-fazer) necessário para a 
autonomia interventiva do actor social que optou por determinada área 
do conhecimento científico.  
 

De acordo com Rodrigues (2014), através do estágio, o aluno pode realizar 

pesquisas ligadas ao contexto escolar, pretendendo ampliar as suas perspetivas sobre as 

práticas pedagógicas e desenvolver uma postura e habilidade de pesquisador, por meio da 

observação e elaboração de projetos que o leva à plena compreensão e resolução das 

problemáticas próprias da profissão docente.  

Assim podemos considerar o estágio como uma importante ferramenta prática do 

curriculum letivo, na medida em que, através do mesmo o licenciado tem o privilégio de 

assumir a identidade profissional antecipadamente no seu futuro campo de atuação, a sala 

de aula e, se compromete com a sociedade, a instituição escolar e o aluno outros 

elementos afins.  

Dessa forma, busca-se, “com o estágio, a superação da separação entre teoria e 

prática, e ao mesmo tempo, transformar o estágio em pesquisa e investigação teórico-

prática” (Borssoil, 2015, p. 8). Assim, o estágio curricular apresenta-se como uma ponte 

entre estudante e a aproximação da realidade profissional. É na travessia dessa ponte onde 

se dá o processo de construção da identidade profissional do estudante, por meio das 

vivências dos casos concretos, dentro da escola, particularmente, em sala de aula 

(Pimenta, 2002); espaço propício para produção, reflexão, superação e reprodução de 
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conhecimento sob o ponto de vista crítico, ético e competente, num ambiente de interação 

social e interdisciplinar (Felício & Oliveira, 2008). 

Obviamente, o estágio por si só não se apresenta como o elemento chave para a 

formação intelectual, didática, tecnológica e profissional do estudante, mas juntamente 

com os conteúdos aprendidos durante o processo de formação materializam a perspetiva 

de uma formação diferenciada para trabalho produtivo e não-alienado e ainda para o 

confronto das ideologias em sentido restrito que reduzem o homem ao mero executor de 

tarefas e o desmobiliza quanto à tentativa de qualquer movimento em contrário (Maziero 

& Carvalho, 2012). 

No entanto, não se deve falar de evolução da identidade profissional do professor 

estagiário sem analisar o papel da ética e deontologia ao longo deste percurso. 

 

2.3.4.2. A Ética e Deontologia na construção da identidade da 

Profissão Docente 

 

Como ficou referenciado, o estágio presume a efetivação de atividades pedagógicas 

num cenário institucional de trabalho, ratificado por um sistema de ensino, baseado num 

processo de relação interinstitucional que, normalmente, se mantém entre um docente 

(sabido) e o estagiário (o aprendiz), com a mediação de um supervisor académico. Ou 

seja, “supõe uma relação pedagógica entre um aluno estagiário e alguém que já é um 

profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho (Azevedo & Andrade 

2011, p. 148) 

Neste contexto é preciso reconfigurar o papel de cada um destes no processo de 

ensino e aprendizagem. De um lado, temos o dilema de que o professor deve deixar de 

atuar como transmissor de conteúdos e olhar-se como mediador do conhecimento, no qual 

recai a tarefa de criar e propiciar uma aprendizagem significativa aos seus alunos. De 

outro lado temos o aluno que precisar ver o professor como o guia, o instrutor e intérprete 

do processo de ensino, no qual se deve fundamentar a sua aprendizagem, eliminando, 

assim, a imagem de opressor e oprimido, o conceito de educação bancária postulada por 

Freire e em seu lugar implementarmos a aprendizagem significativa de Ausubel (1982). 

Segundo Caetano e Silva (2009, p. 54) estes princípios e valores são revelados e 

manifestados em diversos domínios da atuação professoral, “em particular na relação com 

os alunos, na organização curricular e condutas docentes dentro e fora da escola, em 

relação a colegas, ao sistema educativo e à sua profissão, mas também na relação entre 
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professores, a família e a comunidade”. Atualmente, diversos autores chegam a 

conclusões nos seus estudos de que há uma necessidade urgente de se promover mais a 

formação ética dos professores, bem como, de se fazer uma reflexão e investigação mais 

profunda sobre esta problemática (Caetano & Silva, 2009).  

Através da ética, “emerge uma concepção de educação que se compromete com 

valores sociais, morais e políticos, a partir dos quais se propicia o questionamento, por 

parte dos professores, acerca da prática educativa” (Hamido & Uva, 2012, p. 3).  

À semelhança das demais profissões a profissão docente deve pautar-se por um 

conjunto de princípios, normas e regras que visam determinar trâmites na conduta do 

indivíduo como profissional. 

 

Assim, convém frisar que, “o objecto da deontologia não é o de fundar 

filosoficamente a noção de obrigação, nem compreender em que é que o dever é um dever, 

mas sim de inventariar muito concretamente as obrigações que incumbem ao profissional 

no cumprimento da sua tarefa” como defende Batista (2011, p. 23). 

Diferente da ética que apresenta um cariz meramente teórico e subjetivo da 

conduta humana em sociedade; a deontologia profissional apresenta um cariz formal e 

orgânico de deveres e obrigações na medida em que se constitui e é aplicada através de 

um documento próprio a que se denomina do código ou pauta deontológica, cujo seu 

desrespeito ou incumprimento sobrepõe a aplicação de sanção, que partem desde uma 

simples chamada de atenção até rescisão do vínculo contratual ou ainda a privação da 

liberdade ou a proibição definitiva do exercício da profissão docente. 

Com efeito, educadores e professores veem “como finalidade para a regulação 

ética da profissão a salvaguarda dos profissionais e a publicitação das obrigações, dos 

deveres e direitos dos professores, o código surge também como um instrumento para que 

os valores e princípios relativos às crianças sejam respeitados” (Caetano & Silva, 2009, 

p. 55) sugerindo “que o código é, senão indispensável, pelo menos útil a três níveis: ao 

nível da intervenção e da relação dos professores com os alunos, ao nível da intervenção 

e da relação dos professores junto da sociedade e ao nível da relação com os seus pares” 

(idem).  

Neste contexto, é lamentável que dentre os diversos debates que dimensão a 

formação profissional tem sido alvo, “seja na política, no direito, na indústria, na justiça, 

na ciência, na área biomédica, na área ambiental, nas comunicações. Paralelamente a uma 

grande produção no campo da ciência, da arte e da filosofia, surgem também movimentos 
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populares e associativos reivindicando ética em todos os sectores da vida pública, social 

e no comportamento pessoal” (Vasconcellos & Barbel, 2000, p. 1), a conduta ética do 

professor é dificilmente objeto de debate e que a profissão docente até então não possui 

um código de ética e deontologia profissional convencional, como é o caso de outras áreas 

profissionais (Vasconcellos & Barbel, 2000).  

Caetano e Silva (2009, p. 56) alegam que, 
 (…) mais do que um código, a escola devia ter um centro de recursos, 
para todos os professores, que as escolas deviam ser dotadas das 
infraestruturas básicas”. Quase se poderia dizer que melhores condições 
de trabalho, uma formação adequada e um melhor funcionamento das 
escolas tornariam desnecessário o código, não apenas não se 
estabelecendo uma vantagem para a formação da existência de um 
código, como se considerando mesmo o código como dispensável. 

 
Na verdade, concordamos que a escola mereça mais e melhores condições que 

dignificam a profissão docente e a sua prática. Mas não há dignidade, profissão 7  e 

profissionalidade8 sem ética, sem regras deontológicas. Não obstante, consideramos que 

esta perspetiva não só desconsidera a natureza da prática docente, como carrega-a a uma 

conceção redutiva da profissionalidade do professor, esquivando a dimensão 

deontológica da prática profissional, “para além de parecer não partilhar da noção de que 

o porquê e o para quê da docência devem ser objeto tanto da formação como do código” 

(Caetano & Silva 2009, p. 56), devido ao caráter questionador e questionável do ensino  

e que, por este motivo, o código e a formação poderão alimentar-se reciprocamente.  

Tendo esses aspetos em reflexão, apresentam-se alguns valores e princípios ético-

profissionais que consideramos como indispensáveis tanto para a profissão docente como 

para a avaliação do perfil do docente.  

Pelo seu significado estético e regente da conduta do indivíduo dentro da 

sociedade, os valores éticos e princípios deontológicos são as linhas mestras das relações 

humanas, onde a profissão docente exerce a sua função de formar o indivíduo, o elemento 

fundamental duma sociedade.  

Como considera Batumenga (2013), o valor profissional deve cercar-se de valor 

ético de modo que “exista uma imagem de qualidade”. Isto porque, “quando só existe a 

                                                        
7Vasconcellos e Barbel (2000, p. 2) distinguem: Ser um profissional possui um significado especial. Jimenez (1997) distingue ofício 
de profissão, porque enquanto o primeiro se encarrega de funções de execução dentro de um contexto predeterminado, a profissão 
implica o desenvolvimento de capacidades e habilidades complexas e a assimilação profunda das conquistas e metodologias de alguma 
área humana, através de alguma aprendizagem prolongada. 
8 A profissionalidade, na forma descrita por Gimeno Sacristán (Cunha, 1999), refere-se à especificidade da actuação dos professores 
na prática, ou seja, ao conjunto de actuações, destrezas, conhecimentos, atitudes e valores ligados a ela, que constituem o específico 
de ser professor. Em alguns momentos, mesmo as características do profissional liberal são utilizadas aqui para possibilitar uma 
reflexão ética e estabelecer um paralelo com a profissão de professor. 
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competência técnica e científica e não existe uma conduta virtuosa, a tendência é de que 

o conceito, no campo de trabalho possa abalar-se, notadamente em profissões que lidam 

com maiores riscos” (p. 21). Tendo o professor como exemplo, caso este ordene ou delega 

tarefas, lecione uma aula, estabeleça uma regra das quais não tenha domínio, ele quebra 

um princípio ético-deontológico e desvaloriza a sua imagem perante o conceito de 

professor. 

Vasconcellos e Barbel (2000 p. 14) acrescentam que na sua atividade de docência, 

o professor lida com as questões de valores éticos em dois contextos: “como educador, 

na função de conduzir, influenciar e decidir sobre a conduta dos outros; e como 

profissional que tem a tarefa de ensinar, treinar e habilitar outros a serem profissionais”. 

Por esta razão, “como profissional da educação não apenas acrescenta às suas atividades 

técnicas e científicas uma dimensão ética, mas realiza uma atividade essencialmente 

ética” (Vasconcellos & Barbel, 2000, p. 14).  

Ainda, conforme Vasconcellos e Barbel (2000), são nomeados: a responsabilidade 

social e legal, a democracia, a discrição, a verdade, a justiça e a solidariedade, pelo que 

garantem efetivamente uma maior participação do profissional na vida ativa das 

problemáticas sociais, o que torna a profissão mais humana.  

Sucintamente, a identidade profissional e o perfil profissional são ambos produtos 

das múltiplas aprendizagens e experiências com que os alunos-estagiários são 

confrontados no contexto laboral do estágio, contexto de inserção abrangendo as “éticas” 

e “deontologias” da profissão docente.  

Se a variável identidade é um caráter que se vai construindo ao longo da carreira 

profissional e da vida social do indivíduo e o perfil profissional, o conjunto de variáveis 

intrínsecas ao profissional requeridas ou senão exigidas para a ocupação de um cargo ou 

desempenho da função de docência, podemos relacioná-las, primeiro porque ambos 

assentam sobre a conduta, personalidade e caráter do profissional, segundo porque o perfil 

profissional é uma extensão da identidade profissional, na medida em que não há perfil 

sem identidade, ou melhor, todo perfil é uma identidade. 

 Sob esta ótica a identidade, referindo-se à profissão docente, é resultado da soma 

das componentes didática, pedagógica e comportamental com as experiências adquiridas 

no meio ambiente escolar, no estágio e no decurso da inserção profissional, com vista a 

se formar o perfil apropriado do docente. 

Assim, hoje é quase inconcebível fazermos uma descrição precisa do perfil 

profissional do docente, é mais apropriado dizer que cada professor tem a sua prática 
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pedagógica, o modo de ensino, o seu perfil, embora os métodos já estejam estatuídos, eles 

planificam os conteúdos a lecionar de acordo com o contexto e durante a prática letiva 

podem alterar de acordo com as contingências.   

 
Ou seja, para si, as orientações e os programas são somente linhas 
orientadoras estabelecidas pelo estado para que seja uniformizada uma 
prática lectiva, com determinados objectivos e propósitos claros, sendo 
que a prática efectiva do docente é muito mais subjectiva e passível de 
um toque pessoal ao estilo de cada docente, que em nosso entender 
somente enriquece a experiência do docente e principalmente faculta ao 
discente formas e estilos de ensinar e de estar no mundo da educação 
de formas completamente distintas e personalizadas. Muito se diz sobre 
a manutenção dos mesmos professores a acompanhar os mesmos alunos 
durante grande parte da sua formação mas, em nosso entender, seria 
arriscado demais saber que as referências dos discentes seriam tão 
limitadas e, acima de tudo, com isto dar-se-ia azo a que houvesse uma 
selecção de docentes pelos país ou pelas escolas que levaria o caos às 
escolas e, principalmente, poderia em certos casos privar acções 
experimentais de inovação educacional, ao mesmo tempo que poderia 
castrar parte das novas formas de encarar a educação, pois como 
sabemos o ser humano por natureza é por vezes reticente à mudança, 
ou até mesmo avesso a ela (Morgado, 2014, pp. 129-130). 
 

Na tentativa de uma aproximação plausível do perfil profissional dos docentes 

com as competências que lhes são atribuídos ou face as expectativas da profissão, 

Morgado (2014, p. 165) considera que 

 
o perfil profissional desejado está alicerçado em três grandes grupos de 
habilidades: “as cognitivas (comummente obtidas no processo de 
educação formal – raciocínio lógico de compreensão, julgamento 
crítico e conhecimento geral); as técnicas especializadas (informática, 
língua estrangeira, operação de equipamentos e processos de trabalho) 
e as comportamentais e actitudinais (cooperação, iniciativa, 
empreendedorismo, motivação, responsabilidade, participação, 
disciplina ética e a atitude permanente de aprender a aprender.  
 
 

 Este parecer eleva-nos à conclusão de que formar um perfil do docente é trabalho 

multissetorial que deverá envolver o consenso de todos os intervenientes do processo de 

ensino e a aprendizagem, e sobretudo a constituição do código de ética e deontologia, no 

qual este perfil deverá obedecer. Mas enquanto se espera, também, espera-se do professor 

um comportamento ético-deontológico íntegro que estimule sempre a capacitação 

técnica, profissional e o desempenho das suas competências e relação com os demais 

intervenientes. 
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2.3.5. Estágio Curricular Supervisionado: pontos de reflexão e desafios 

 

O presente subtema reflete a realidade vivida por muitos estagiário antes, durante 

e depois do processo formativo, dentro e fora das instituições onde tenham concluído o 

período letivo, normalmente estimado de quatro (4) a cinco (5) anos, de acordo os 

regulamentos internos da IES que, se conforma, aos diplomas legais emanados pelo 

Ministério do Ensino Superior de Angola. 

Num primeiro momento, o grande desafio que impõe ao contexto de estágio 

curricular consiste na expansão do número de campos de estágio, em detrimento do 

aumento de número de estagiários vindo das diversas unidades orgânicas país. Pelo que 

se considera prioritário que as IES, enveredam esforços na aquisição de parcerias com 

outras instituições similares ou não, que estejam dispostas a receber sempre que 

necessário fluxo de estudantes que aí tencionam realizar os seus estágios, como requisito 

à conclusão dos cursos que compõem os planos curriculares que conformam as 

universidades, faculdades ou institutos superiores que atuam em Angola. 

 Acredita-se que há em Angola muitos locais que poderiam ser transformados em 

campos de estágios. 

Num segundo momento destacam-se as constantes recusas com que se debatem 

os estudantes, quando recorrem a solicitar as diversas instituições que, normalmente 

alegam ou a falta de espaço para inserção do estagiário ou a falta de recursos financeiros 

para o estimo remunerativo dos mesmos. 

O terceiro momento vem a ser insuficiência dos diplomas legais, não na sua 

constituição orgânica e formal, mas no âmbito da supervisão do cumprimento e sanção 

das instituições que se negam a acolher um estagiário ou não remunerá-los como disposto 

no artigo 34º da lei 07/15 de junho, vulgo, Lei Geral do Trabalho, vigente em Angola.  

No quarto momento acusamos, em muitos dos casos, as IES de não encaminharem 

os seus estudantes aos campos de estágios, porque razão não sabemos, mas é de suma 

importância que essas instituições (re) pensassem na forma como pretendem formar os 

seus alunos, na qualidade e o rigor que aplicam no processo de formação destes e na 

imagem que pretendem passar às outras instituições, e à sociedade em geral. Essa reflexão 

envolve tanto as instituições públicas quanto as privadas. 

O quinto momento reflete-se no momento em que se recebe estagiário. Percebe-

se que, em muitos casos, tem havido a falta ou a fraco estreitamento dos espaços de inter-

relação entre as IES e a instituições que recebem os estagiários.  
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Essa falta ou fraco estreitamente dos espaços inter-relação também se reflete no 

convívio entre o supervisor de estágio e o supervisor de campo, aquando da divisão e 

coordenação de tarefas e orientações a serem passadas para o professor estagiário. Essa 

falta ou fraco estreitamento de relações, também, pode fazer com que muitas das 

instituições que se conformam em campos de estágios sintam-se subaproveitadas e 

usadas, pela IES solicitante, isto por que o estagiário vem acompanhado com o professor 

supervisor escolar para designar as suas atividades diretamente, descartando, até certo 

ponto, o envolvimento do supervisor de campo em quaisquer atividades, que muitas das 

vezes dizem respeito às práticas da própria realidade interna ou específica de cada 

instituição.  

No sexto momento de reflexão sublinha-se a existência de instituições que não 

acompanham, isto é, supervisionam os alunos no campo de estágio, e alunos que faltam 

às práticas de estágios. 

No sétimo e último momento temos a referir a relação deficitária que os 

professores estagiários mantêm com os seus supervisores e vice-versa. 

São essas situações que vimos merecer profunda reflexão para que se melhore e 

maximize o processo de estágio no âmbito da formação de inicial de professores, uma 

vez que impactua diretamente sobre a qualidade de ensino e aprendizagem do Sistema 

Nacional de Educação, com destaque ao ensino superior.  

Nesta conformidade, tanto os elementos que constituem o estágio, quanto o 

ministério do ensino superior são ambos convocados a participarem desse processo 

refletivo que visa a superação dos desafios aqui identificados e outros, cuja preocupação 

contempla o esclarecimento sobre o processo de formação inicial, o campo de estágio, 

sobre a formação da identidade profissional quer dos estagiários quer dos supervisores de 

escola e de campo, bem como, da relevância da socialização mútua dos conhecimentos e 

intervenções conjunturais e/ou interinstitucionais. 

Para isso, torna-se condicional a estabelecimento e manutenção das relações entre 

profissionais de diversas áreas que se incorporam no processo em questão, de forma a  

impor-se, tanto o professor formador (de escola e de campo) quanto do aluno (na escola 

e no campo) que apresente uma comunicação favorável, zelo e a competência, etc., no 

trabalho em grupo, durante todo percurso formativo.  

Como disseram Koppe et al. (2014, p.3) se quisermos “formar professores e 

entender seus conflitos, temos que compreender o que se passa com a profissão docente, 

pois as dificuldades de ser professor hoje em dia podem gerar inseguranças e frustrações”. 
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Transformar uma barreira em oportunidade é uma arte em que a formação do 

professor tem uma influência significativa nas decisões. Silva e Flores (2014) salientam 

como é complexo ser professor, havendo a necessidade de ser um gestor eficaz de 

recursos e de estratégias no sentido da mudança. 

 

 

 

2.3.6. Cenários da supervisão pedagógica de Alarcão e Tavares 
 

A supervisão pedagógica pode ser praticada em diversos contextos da formação 

inicial, o que pressupõe uma constante adaptação em cada um desses contextos.  

Alarcão e Tavares (1987) denominam esses contextos de cenários, agrupando-os 

em seis modalidades, de modo a retratar melhor a atuação do professor formador (ou 

supervisor) de estágios, isto é, o âmbito da sua intervenção e a forma de ação junto aos 

professores estagiários e professores (supervisores e/ou orientadores) em serviço. Assim 

sendo, passamos a descrevê-los. 

 

Cenário da Imitação Artesã 

A imitação artesã parte do princípio de que devemos imitar todo bom exemplo e 

segui-lo continuadamente. 

 De acordo com Azevedo e Andrade (2011, p. 150) o cenário da imitação artesã 

consiste no conjunto de “actividades que valorizam a demonstração e a imitação como 

possibilidade de aprendizagem”, cujo objetivo é inserir o professor estagiário em contacto 

direto com o mestre; o modelo; o bom professor.  

 Já para Melo et al. (2015 p. 106), 
na prática os alunos aprendem observando os professores mais 
experientes. Os formadores são práticos, assumidos como modelos e a 
formação faz prevalecer os mecanismos de acomodação mais do que de 
assimilação” ainda o referido autor declara que a prática se apresenta 
como a principal e mais eficaz dos elementos que integram o programa 
de formação de professores.  
 

Segundo Rodrigues (2018), neste cenário, para ser um bom docente é necessário 

seguir as diretrizes do mestre e a inovação era algo negativo para a eficácia da ação 

educativa. O professor era o mestre, o modelo que transmitia a aprendizagem aos futuros 

professores através da imitação pois estava bem patente neste modelo as ideias de 

autoridade e imutabilidade do saber 
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Duas críticas são consideradas, por Melo et al. (2015), ao presente cenário: 
a. Não considera as condições de trabalho do professor e nem a sua situação social; 

b. Rebaixa a lógica da prática profissional, pelo contrário o interfere e em muitos casos 

dificulta a construção identidade do profissional em contexto próprio, pelo que não 

proporciona ao estagiário a professor um espaço para vivenciar experiências próprias 

mediante situações concretas de âmbitos culturais, sociais, políticas, históricas e 

económicas.  

Não obstante, estas críticas não retiram a importância que a imitação artesã tem 

para o processo de formação inicial de professores, uma vez que a imitação é uma 

característica natural do ser humanos e muito do que sabemos aprendemos vendo nos 

outros, ou seja, quando considerados bons ou positivos, tiramos como exemplo para nós 

mesmos e aplicamos na solução dos nossos contextos particulares. 

 

Cenário de aprendizagem pela descoberta guiada 

Este cenário surge em substituição do cenário anterior, em que se privilegiava a 

imitação do professor modelo. O cenário da aprendizagem pela descoberta guiada 

defende a necessidade de não se orientar unicamente no modelo do professor exemplar, 

mas de se considerar, sobretudo, as interações de variáveis no processo ensino-

aprendizagem. 

Azevedo e Andrade (2011) propõem que, no cenário de aprendizagem pela 

descoberta guiada o professor-estagiário deveria manter contacto com diferentes docentes 

que possuam métodos de ensino distintos para, através os quais, construir ou eleger 

modelos de ensino próprios ou convenientes para a sua motivação para o exercício da 

pratica pedagógica, evitando, pois aqueles que seja, na sua ótica desproporcionais ao 

perfil que o mesmo pretende construir e o modo como pretender passar a lecionar os 

conteúdos aos seus futuros alunos. 

Convém sublinhar que, o cenário de aprendizagem pela descoberta guiada não 

descarta totalmente os princípios estruturais do cenário de imitação artesã. Ou seja, ambos 

cenários defendem que o estudante deve imitar o perfil profissional do professor. Sendo 

que, a principal diferença, entre os cenários em questão, justifica-se na medida em que, 

no cenário de aprendizagem pela descoberta guiada “a óptica e o foco de análise sai da 

pessoa do professor e vai para a forma de como ele ensina” (Azevedo & Andrade 2011, 

p. 15). Neste conceito “há a superação da imitação do professor ideal pelo conhecimento 
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analítico dos modelos de ensino empregados pelo professor” (Azevedo & Andrade, 2011, 

p. 15).  

Segundo Gouveia (2019), este modelo parte do pressuposto de que é possível 

encontrar um suporte científico para o ensino. Centra-se no estudo sobre os modelos de 

ensino de forma a proceder à sua aplicação, o que implica uma formação teórico-prática 

e a observação de vários docentes antes de iniciar a prática pedagógica. Neste modelo, 

reconhece-se ao formando um papel mais ativo no desenvolvimento do processo e na 

aplicação das teorias pedagógicas (do que no de imitação artesanal, por exemplo), ainda 

que não se verifique a integração teoria/prática. O docente tem de ser capaz de observar, 

intuir e refletir, sendo-lhe já permitido desenvolver alguma capacidade imaginativa e 

espírito de (auto)crítica. 

Azevedo e Andrade (2011) identificam dois dos principais constrangimentos deste 

cenário: 

- A aquisição pelos estagiários, de hábitos, crenças, preconceitos, valores e 

pressupostos dos professores analisados, caso não haja uma análise teórico-

prática dos contextos vividos por eles.  

- A valorização do como fazer em detrimento aos outros elementos igualmente 

importantes na dinâmica profissional da ação do professor.  

Os constrangimentos acima referidos, quando não levados em consideração 

podem dificultar o processo formativo da identidade profissional, como também, 

corromper a ética e deontologia a ser pautada na prática da docência.  

 

Cenário Behaviorista 

Este cenário parte duma abordagem puramente tecnicista, na medida em que 

defende a necessidade de se refletir e identificar técnicas específicas de ensino e seu 

impacto na aprendizagem dos alunos (Azevedo & Andrade, 2011). Diferente dos dois 

primeiros modelos apresentados, no presente cenário “não há análise teórica sobre o ato 

de ensinar, e nem mesmo dos diferentes contextos, dos sujeitos, e dos próprios 

encaminhamentos teórico-metodológicos necessários à compreensão dos processos que 

envolvem o acto de ensinar e aprender” (Azevedo & Andrade, 2011, p. 151).  

Gouveia (2019) refere que se trata de um cenário comportamentalista, de natureza 

mecanicista e racional, assente na definição experimental de objetivos, na 
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responsabilidade e na individualização. A competência docente é encarada como 

meramente tecnicista, existindo um pressuposto de causa-efeito linear entre os atos de 

ensino (o processo) e os seus efeitos na aprendizagem (o produto).  

 

Cenário clínico  

O centro teórico do modelo clínico é o ensino pelo ensino, defendidos por Cogan 

(1973) e Goldhammer (1980) na Universidade de Harvard para justificar a necessidade 

de se exigir que os professores formadores se empenhem a ensinar os estagiários a 

ensinarem.  

Azevedo e Andrade (2011, p. 151) acrescentam que, na visão de Cogan (1973) e 

Goldhammer (1980), “a sala de aula constituía-se em local para análise sobre o processo 

de ensino e aprendizagem. Local de planificação e avaliação das situações reais de 

ensino”. 

Gouveia (2019) refere que a supervisão é perspetivada como um ciclo de 

planificação, investigação e avaliação, tendo como principal foco da atenção a sala de 

aula, sem pretensões de aplicação imediata de princípios técnicos ou científicos. A ideia-

chave é contextualização: a prática supervisiva deverá centrar-se em situações reais (sala 

de aula) e não simuladas (clínica e não laboratório). O modelo caracteriza-se pela 

colaboração, negociação e reflexão entre professor e supervisor, com vista ao 

aperfeiçoamento da prática docente com base na observação e análise das situações reais 

de ensino.  

Nesta ótica, o cenário clínico privilegia a sala de aula, como local de atuação do 

professor formador e o estagiário, isto é, o ambiente apropriado para a vivência de 

momentos de reflexão. Conforme Azevedo e Andrade (2011) este cenário é denominado 

de Goldhammer e Cogan.  

Segundo os referidos autores, o ciclo de supervisão pedagógica de Goldhammer, 

segundo Azevedo e Andrade (2011), encontra-se dividido em cinco fases sistemáticas:  

1) Estabelecimento da relação entre supervisor e estagiário;  

2) Planificação das estratégias de observação;  

3) Análise dos dados, planificação das estratégias e discussões;  

4) Encontro pós-observação;  

5) Análise do ciclo da supervisão.  
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Já o ciclo de Cogan (1973), como explicam os autores, é constituído por oito fases 

de supervisão pedagogias. Estas fases são: 

1) Estabelecimento de relação supervisor/professor;  

2) Planificação da aula;  

3) Planificação das estratégias de observação;  

4) Observação;  

5) Análise dos dados;  

6) Planificação de estratégias de discussão;  

7) Encontro pós-observação;  

8) Análise do ciclo de supervisão.  

Assim,  
o grande alicerce que se sustenta é a de análise e reflexão da prática 
pedagógica mediante uma situação problematizadora. O ciclo de 
supervisão clínica está pautado na planificação do problema; na 
integração de elementos (que caracterizam, dão pistas e 
encaminhamentos) e na avaliação do processo, promovendo pistas para 
o próximo desafio (Azevedo & Andrade, 2011, p.142).  

      

Vendo assim, podemos considerar como uma das principais insuficiências o caso 

de trabalho “voltar-se para uma ação mais individual do que social do estagiário no espaço 

de sua formação descaracterizando, em muitos casos, a ação do estagiário junto ao 

contexto em que ele atuará um desencadeamento por meio de processos reflexivos das 

ações vivenciadas nos diferentes momentos dos ciclos de supervisão, mas ainda (idem).  

 

Cenário Psicopedagógico 

Este cenário tem como seu principal precursor Stones (1984), através da sua obra 

intitulada “Supervisionin Teaching Education: A Counseling and Pedagogical 

Approach” onde defende a supervisão como processo de ensino e aprendizagem. 

Na visão de Stones (1984, p. 153), 
Ensinar o estagiário a ensinar é o objectivo da supervisão pedagógica 
por meio da utilização e aplicação da psicologia do desenvolvimento e 
da aprendizagem. (…) a supervisão perpassa dois mundos; o mundo 
relativo aos processos de ensino e aprendizagem, onde ocorre a relação 
entre professor formador e estagiário, e o mundo relacionado aos 
processos de ensino e aprendizagem que ocorre entre o estagiário e os 
seus alunos.” 
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Azevedo e Andrade (2011, p. 153) explicam que, “entre estes mundos, há a 

necessidade do estabelecimento de relações entre os sujeitos e os processos de ensino e da 

aprendizagem”. Sendo “pertinente que o professor formador, o professor em serviço, os 

estagiários e os alunos da escola possam desenvolver nesse processo habilidades, 

conhecimentos e atitudes [contudo] o aspecto fundamental nos processos de ensino e 

aprendizagem, tanto no âmbito da psicologia do desenvolvimento quanto da aprendizagem, 

é a valorização da pessoa do professor. 

O ciclo de supervisão de Stones é constituído por três fases apresentadas de modo 

linear. A citar: 

a) Elaboração da aula com o professor formador e o estagiário;  

b) Discussão da aula;  

c) Avaliação do ciclo de supervisão.  

O ponto fraco identificado neste cenário é o facto de que a ação do estagiário ser 

enfatizada numa visão linear, facto este que contraria, até certo ponto, o próprio fenómeno 

educativo, fruto do seu caráter complexo, indeterminado e não linear na “acção-reflexão-

acção” (Azevedo & Andrade, 2011). 

 

Cenário Pessoalista 

Como destaca a nomenclatura do exposto subtema, este cenário reflete a 

importância do professor como pessoa que busca pelo desenvolvimento integral a partir 

do processo de formação inicial e contínua. 

Para Alarcão e Tavares (1987, p. 42) “este cenário possui uma perspectiva 

cognitiva, construtivista em que o auto conhecimento seria a pedra angular para o 

desenvolvimento psicológico e profissional do professor”.  

Nesta conformidade Azevedo e Andrade (2011, p. 153) justificam que, 

O trabalho envolvendo a supervisão não estaria mais baseado na 
observação de modelos externos e nem pela objectividade na observação 
e no comportamento do professor. Surge, assim, a ideia de supervisão 
pautada numa observação objectiva-subjectiva que valoriza por um lado 
os acontecimentos mas, principalmente, a percepção dos sujeitos 
integrados a um determinado contexto.  

 
Gouveia (2019) refere que este cenário tem em conta a pessoa do supervisionado 

e assenta na compreensão de cada caso de forma individual, atendendo aos graus de 

desenvolvimento, perceções, sentimentos e objetivos dos professores em formação. A 
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formação de professores deverá respeitar o grau de desenvolvimento de cada professor, 

as suas perceções, sentimentos, objetivos e organizar-se em redor de experiências 

vivenciais formativas que lhes facilite uma reflexão sobre o seu eu. 

Compreendemos, portanto, que o conjunto de cenários abordados, evidenciam 

claramente o grau de comprometimento e influência que o professor formador tem sobre 

os futuros professores no processo de formação, não só pela forma de intervenção 

pedagógica, mas também pelo impressão do seu perfil profissional, manifestados quer na 

sala de aula quer atividade supervisora, contribuindo assim, verdadeiramente, para a 

construção da identidade profissional e inserção do professor estagiário no seu campo de 

atuação, com vista a uma formação de qualidade, com o rigor exigido, que se traduza no 

desempenho elevado das suas funções, face aos desafios identificados na profissão 

docente. 

Terminamos assim, este subtema concordando com a ideia de que no curso de 

formação inicial de professores o conjunto de ações dos professores formadores devem 

sempre, literalmente, se conformar “como práticas de tutoramento frente às orientações, 

envolvendo as práticas de ensino e os estágios supervisionados, tanto no âmbito da escola 

como na universidade” (Azevedo & Andrade, 2011, p. 153). Assim, todos os cenários 

são, igualmente, incentivados, pois “promovem reflexões importantes sobre os processos 

que envolvem o acto de ensinar, de aprender e de supervisionar, não perdendo de vista a 

importância dos meios para se atingir estes fins” (Azevedo & Andrade, 2011, p. 153).  

 

2.4. Avaliação do Estágio curricular 
 

A avaliação do Estágio consiste no processo de averiguar se o estagiário satisfez 

as competências as tarefas e recomendações próprias do regulamento interno do estágio 

curricular, tal como as práticas pedagógicas e determinadas regras decididas pelos 

orientadores conforme as circunstâncias e desafios que podem derivar de cada etapa dessa 

prática. 

 Normalmente, a realização da avaliação do estágio faz-se por meio de técnicas 

como a observação, registo, análise e acompanhamento da atuação do(a) estagiário(a) no 

campo de estágio, bem como a avaliação do processo de aprendizagem discente, visando 

a construção de conhecimentos e competências para o exercício da profissão. De acordo 

com Almeida (2013 p. 4) avaliação do estágio deve ser feita numa constante 
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periodicidade, abarcando duas dimensões: “a avaliação do processo de estágio e a 

avaliação do desempenho discente, assegurando a participação dos diferentes segmentos 

envolvidos (supervisores académicos e de campo e estagiários”. 

O processo da avaliação abrange todas as manifestações das vivências dos seres 

humanos, enquanto sujeito e produto da sociedade; enquanto objeto do ensino e 

aprendizagem; enquanto agente transformador do meio natural e fundamentalmente, 

enquanto arquiteto do seu próprio destino. 

 Do ponto de vista cultura e social, justifica-se na medida em que nenhuma cultura 

e “ (…) sociedade evolui sem mecanismos de avaliação” (Dias, 2013, p. 60). Como objeto 

do ensino e aprendizagem está ao serviço da melhoria da prática educativa visando 

garantir a qualidade e a mudança para a escola. Enquanto agente transformador, consiste 

na análise construtiva e crítica dos impactos das suas ações sobre a natureza; e 

fundamentalmente como arquiteto do seu próprio destino consiste na de tomadas decisões 

ante as várias situações com que se depara ao longo da sua jornada historicamente situada. 

Nesta conformidade, Batista (2013, p. 63), também, afirma que, 

A avaliação faz parte de qualquer programa de formação ou 
desenvolvimento, enquanto estratégia de análise, reflexão e melhoria. 
O problema está no facto de se eleger e privilegiar a avaliação como 
instrumento do controlo remoto do sistema educativo e seus atores, 
reduzindo a importância da supervisão pedagógica, formativa e 
reflexiva, como forma de garantir a qualidade do serviço educativo. 
 

A qualidade e rigor do estágio, bem como, o desempenho do estudante estagiário, 

é comprovado a partir do processo avaliativo parcial – quando se aplica a pratica 

pedagógica do discente – e global – quando se refere ao processo integral do estágio.  

Nesta senda, a avaliação de desempenho dos estudantes estagiários caracteriza-se 

como um instrumento obrigatório, uma vez que, busca por meio desses critérios ou 

padrões melhores resultados para o desempenho escolar quer dos discentes quer da 

própria instituição de ensino (Dias 2013).  

Acerca desses critérios e padrões, Dias (2013) esclarece que o processo de 

avaliação abrange dois elementos que lhe são indispensáveis, estes são o referente e o 

referido. Assim sendo, o referente abrange o conjunto de regulamentos ou princípios e o 

referido abrange todos aspetos que podem ser observados a partir da realidade. Ambos se 

traduzem na formulação de juízos de valor a partir dos quais se aprecia o que vale a 

realidade.  
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Assim, apresenta-se como alavanca para a formulação de um processo avaliativo, 

nove questões, tendo como base o sistema de avaliação das ações de formação, conforme 

indica o quadro abaixo. 

Quadro 8 - Variáveis da Avaliação segundo Hadji (1994) 

Questões 
Quais as transformações esperadas? Que significado terá para todos os envolvidos? 

Avaliar? Qual a finalidade principal da acção de avaliar? 

Quais os critérios e os indicadores a ter em conta? O quê? 

Qual o objecto? Qual o âmbito em que incidirá a investigação? 

Que tipo de efeitos poderemos apreender e apreciar? Como provar que os efeitos observados são fruto da acção de avaliar? 

Como? Com que instrumentos? 

Quais os instrumentos a utilizar para produzir informação? Como deverão ser colocados em prática? 

Deverá prever-se a utilização de instrumentos específicos 
para diferentes acções? 

Quem avaliará? 

Que parte da avaliação competirá: Aos responsáveis das formações? 

Fonte: adaptado de Hadji (1994, pp. 45-46). 

 

Considerando, as questões apresentadas, as mesmas convergem com 

determinadas circunstâncias e preceitos utilizados pelas unidades de ensino no processo 

de avaliação da prática pedagógica do estagiário, como também, de todo o processo de 

estágio curricular, como é o caso da delimitação do âmbito, sujeitos, dos instrumentos, 

efeitos dessa realidade.  

 

 2.5. Do campo de atuação ao mercado de Trabalho 

Dentre os vários objetivos preconizados pelo estágio curricular o seu fim último, 

resume-se em preparar, conduzir e introduzir aprendiz no campo profissional. Também 

ficou claro que, a importância do estágio deve-se ao facto de que o estágio seja agente 

condicional e influenciador para a construção da identidade profissional, bem como se 

reflete o desempenho ao longo do seu percurso pessoal e carreira profissional. 

Assim é pertinentemente que façamos, também uma intercalação entre o processo 

de inclusão, vulgo, inserção profissional e o estágio curricular supervisionado, de modo 

a demarcarmos o seu ponto de interceção, no âmbito do plano curricular de formação 

proposto pelas unidades de ensino. Segundo Franzoi (2011, p. 229), “o termo inserção 

profissional refere-se ao processo de valorização e legitimação dos saberes e dos 

diferentes atributos dos indivíduos que se dá entre a formação e o trabalho, construído 

pelos autores em um ou outro campo de actuação”. Segundo acrescenta autora, a inserção 
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profissional demarca duas perspectivas dinâmicas, designadamente “o sistema de 

formação e o produtivo” caracterizada pela coerência contemporânea de 

“interdependência” e “autonomia” entre os referidos sistemas”. 

Sendo que o sistema de formação incorpora o contexto escolar, isto é, o período 

de aprendizagem teórica e prática (incluindo o estágio) e o sistema produtivo como o 

contexto de trabalho, isto é, o período em que o estudante passa a exercer efetivamente a 

pratica pedagógica como profissional.  

No primeiro sistema “formação” enquadra-se o conceito de Rocha-de-Oliveira e 

Piccinini (2012, p. 131) que define inserção profissional como sendo “o momento em que 

o jovem aprende as regras que organizam o mercado de trabalho de que começa a fazer 

parte, ou seja, é um processo de transmissão das «normas de orientação» muitas vezes 

ainda durante o período de formação, sendo as instituições de ensino importantes atores”. 

No segundo sistema “produtivo” enquadra-se o conceito de Vérnières (1997, p. 

3), que define numa trabalhista perspetiva como “inserção profissional o processo pelo 

qual os indivíduos que jamais participaram da população ativa ingressam em uma posição 

estável no sistema de emprego”.  

Nesta conformidade, a inserção profissional difere do estágio na medida em que 

a inserção profissional é a etapa final do processo de formação inicial de professores, 

sendo o estágio o processo articulador entre os conteúdos aprendidos durante o processo 

de formação profissional e a realidade prática da profissão docente. O que quer dizer que, 

são três os momentos que contemplam a formação inicial de docente: a teoria, o estágio 

e inserção profissional, o que lhe garante uma perspetiva mais abrangente, isto é como 

processo individual e coletivo e socialmente inscrito, como afirma Rocha-de-Oliveira e 

Piccinini (2012, p. 130): 

processo individual e colectivo, histórico e socialmente inscrito. 
Individual por que diz respeito à experiência vivenciada por cada 
sujeito na esfera do trabalho, bem como suas escolhas profissionais e 
expectativas de carreira. É um processo colectivo por ser vivenciado de 
maneira semelhante por uma mesma geração ou grupo profissional. É 
um processo histórico, pois desenrola com a “moldura” de elementos 
económicos, sociais e políticos que caracterizam uma época. É 
socialmente inscrito, pois é marcado por processos institucionalizados 
e representações sociais compartilhadas pelos indivíduos de 
determinado grupo ou região sobre o período da inserção profissional. 
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Vendo assim, podemos inferir, certamente, a inserção profissional como uma etapa 

que tem como o “ (…) ponto final o encontro do posto formal no sistema de emprego (…) 

diretamente relacionado com a finalização dos estudos e com a busca de um posto de 

trabalho relacionado com o curso realizado” (Rocha-de-Oliveira & Piccinini, 2012, p. 

126). 

Daí que Morgado (2014) previne que as unidades de ensino superior, que incluem 

os estágios curriculares nos seus planos curriculares de formação objetivem 

essencialmente promover a proximidade direta entre o estudante e a prática profissional 

no contexto real de trabalho. Segundo explica a mesma autora, esta etapa é de crucial 

importância para a preparação dos alunos-estagiários ao ingresso (inserção) no campo 

profissional, assumindo-se como uma experiência estruturada de formação assaz debatida 

e observada por professores, dirigentes instituições empregadoras (ou de acolhimento do 

estagiário) e estudantes em geral. Uma vez que, o estágio curricular, quando bem 

organizado e efetivado adequadamente, isto é, com o merecido cumprimento e supervisão 

quer por parte da Instituição de Ensino quer da Empresa que acolhe o estudante, “torna-

se uma importante ferramenta de qualificação para o mercado de trabalho e uma 

experiência enriquecedora e desejada pelo aluno (Bolhão, 2013, p. 3). 

Neste referido, denotamos o ponto de interceção entre o estágio e a inserção 

profissional, não como etapas do mesmo processo mas como um processo integrado 

único, uma vez que, a partir do estágio curricular o estudante não entra pura e 

simplesmente na sala de aula, mas também, no campo de atuação, no qual “terá seu 

primeiro contacto com os alunos, com a realidade da sala de aula, com o sistema 

educacional e, ainda, com seus futuros colegas de profissão, em quem, algumas vezes, 

tomará como referências, boas ou não, para a sua prática pedagógica” (Januário, 2008, p. 

4). 

O estágio é assim compreendido como sendo uma pré-inserção profissional que, 

na maioria das vezes é um requisito imposto pelas empresas para avaliação das 

competências técnicas e comportamentais que configuram o perfil do recém-chegado, 

adquiridas durante o processo de formação. 

Já a inserção profissional é consequente tanto do processo de formação inicial do 

professor quanto do estágio curricular. Embora em muitos casos, sujeitos há que não são 

submetidos ao processo de estágio para o início da prática pedagógica, tal como 

aconteciam no ISCED-Huambo até o ano de 2011. 
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Com estes argumentos podemos responder, integral e modestamente, que estágio 

não se constitui, por si só, o ingrediente único do saber profissional. Até porque, o saber 

profissional, “como resultado da prática reflexiva, está sempre em constante construção 

e reconstrução e (res) significação “por meio da interferência entre os saberes 

provenientes da história de vida do professor, da própria sociedade, da instituição escolar 

e seus atores e das diferentes instâncias formativas (Azevedo & Andrade, 2011, p. 158). 

 

CONCLUSÃO 

A partir das várias matérias consideradas neste capítulo, pudemos compreender as 

principais conceptualizações que atestam sobre o estágio. Em síntese compreendemos 

que o ensino superior em Angola surge a partir do Diploma Legislativo n.º 3235, do 

Governador-geral de Angola, no ano de 1962, tendo em conta o insuficiente número de 

técnicos de nível universitário que constituía um dos maiores obstáculos ao 

desenvolvimento de Angola.  

Ainda sobre os estágios temos a inferir que, é um processo que funde a teoria à 

prática, pelo que uma prática independente da teoria é hoje considerada, por unanimidade, 

uma verdade ilegítima. Uma vez que, “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem 

a devida reflexão pode reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria” (Felício & 

Oliveira, 2008, p. 220).  

Estas conceções, de acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 24) são indicadores da 

superação da visão tradicional que reduzia o estágio curricular como uma atividade 

prática e instrumental, que viabilizava unicamente o emprego de técnicas sem a prestigiar 

a reflexão e justifica o estágio como área de conhecimento. Neste contexto a finalidade 

do estágio consiste em “integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de 

modo a considerar o campo de atuação como objeto de análise, de investigação e de 

interpretação crítica, a partir dos nexos com as disciplinas do curso”.  

Assim, compreendemos o estágio como um processo de ensino e aprendizagem 

que tem como protagonistas o estudante estagiário e os docentes supervisores escolares e 

de campo. Como é óbvio, esses protagonistas interagem entre si a “nível da comunicação 

e da relação interpessoal, em dois cenários distintos, isto é, no “palco” da prática 

pedagógica e no “círculo” da supervisão pedagógica”, que certamente irão contribuir para 

o desenvolvimento pessoal e profissional de todos os envolvidos nesse processo” (Durão, 

2010, p. 26) Já Maziero e Carvalho (2012, p. 65), juntam a prática de ensino e o estágio 
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supervisionado “como um momento especial do processo de formação do professor em 

que ocorre, de maneira mais efetiva, a transição ou a passagem de aluno a professor. Essa 

inversão de papéis não é tranquila, pois envolve tensões e conflitos entre o que se sabe ou 

idealiza e aquilo que efetivamente pode ser realizado na prática”. Pelo que, diversos 

autores chegaram conclusões nos seus estudos de que há uma necessidade urgente de se 

promover mais a formação ética dos professores, bem como, de se fazer uma reflexão e 

investigação mais profunda sobre esta problemática (Caetano & Silva, 2009).  

Rodrigues (2014) acrescenta que através do estágio o aluno pode realizar pesquisas 

ligadas ao contexto escolar, pretendendo ampliar as suas perspetivas sobre as práticas 

pedagógicas e desenvolver uma postura e habilidade de pesquisador, por meio da 

observação e elaboração de projetos que o leva a plena compreensão e resolução das 

problemáticas próprias da profissão docente. Assim conclui que o estágio é o “ (...) lócus 

onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida; volta-se para o 

desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planeado 

gradativo e sistematicamente com essa finalidade [...] (Buriolla, 2009, p. 13)” e, 

acrescentamos, do amadurecimento do savoir-faire (saber-fazer) necessário para a 

autonomia interventiva do ator social que optou por determinada área do conhecimento 

científico, tendo suporte  a relação saudável interpessoal e interinstitucional . 

Vendo assim, percebe-se que quer as instituições (organizadora e acolhedoras) quer 

os orientadores de estágio curricular, no âmbito do curso de formação inicial “têm o papel 

de propiciar condições para que o estágio se realize de maneira honesta e proveitosa para 

o estagiário, para os alunos da escola, bem como, para a escola como instituição de ensino 

e co-responsável pela formação inicial de professores” (Maziero & Carvalho, 2012, p. 

68). Competindo-lhe “através do processo de reflexão e acção, do diálogo e da crítica, 

trabalhar junto ao estagiário suas inseguranças e suas concepções, para que este encontre 

sua própria identidade profissional” (Maziero & Carvalho, 2012, p. 68).  
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CAPÍTULO III - ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 
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INTRODUÇÃO  
 

Este capítulo configura o enquadramento metodológico da presente tese de 

doutoramento, o qual está dividido em duas secções, sendo que na primeira abordaremos 

a conceção teórica de metodologia, segundo as perspetivas de Gil (2008), Prodanov e 

Freitas (2013) e Silvestre e Araújo (2012), em valor da idoneidade académica e científica 

e do rigor com que abordam a questão metodológica, comprovados, a nível internacional, 

nas suas obras. 

Fazer enquadramento metodológico é o mesmo que, identificar e descrever a 

metodologia a ser usada para os propósitos dum trabalho académico-científico, ou seja, 

identificar o método, técnica e os instrumentos e procedimentos empregados para recolha, 

tratamento, análise, discussão ou interpretação e, apresentação dos resultados da pesquisa 

(trabalho científico-académico). Daí a importância deste capítulo que, de modo geral, 

conjuga a parte teórica com a parte prática, se considerarmos que, a temática, 

problemática e objetivos da presente tese admitem para a sua compreensão como 

componente as partes citadas (teórica e prática). 

Ainda, de salientar que o enquadramento metodológico enfrenta dois desafios, 

sendo que deve fazer referência à revisão da literatura e, sobretudo, deve ser original, ao 

ponto de provar exclusividade, e evitar o plágio. Este último, não só desprestigia o autor, 

como é um crime, punível pelos regulamentos das instituições de Ensino Superior e pelo 

Código Penal Angolano. Deve-se entender que, um trabalho é, contudo, o manifesto 

intelectual dos autores, sobre a observação, idealização, experimentação e análise crítica 

da realidade que o rodeia, o qual deve, para ser acreditado, respeitar determinados 

procedimentos, a que chamamos de metodologia.  

É com a perspetiva ditada que debruçamos neste capítulo o enquadramento 

metodológico de modo a compreender-se a pergunta de partida, objetivos e o tipo de 

pesquisa com vista à análise, interpretação dos dados e apresentação dos resultados, sem 

descorar a possibilidade de haver, (des) intencionalmente o cruzamento (inevitável) entre 

o método científico e abordagem com o conhecimento empírico, dada a nossa 

aproximação, experiência e compreensão sobre o problema e o campo de estudo. 
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1. PERGUNTA DE PARTIDA 

 
A pergunta de partida, questão científica ou questão da pesquisa, entre outros, são 

alguns dos termos que descrevem a especificidade da problemática da investigação ou (a 

identificação ou formulação) do problema – fenómeno, facto em estudo. 

É a partir da formulação do problema que se define a pergunta de partida. Por sua 

vez, toda a pesquisa nasce a partir de um problema. Desta proposição podemos aferir duas 

conclusões: a identificação do problema é o passo preliminar de qualquer pesquisa; não 

há pesquisa sem problema. Um problema pode ser entendido como uma situação, um 

estado anormal da realidade, que provoca desconforto, inquietação ao pesquisador; Gil 

(2008, p. 33) entende o problema sob duas aceções, a corrente e a científica. Na aceção 

corrente, “o autor identifica, o problema como a questão que dá margem a hesitação ou 

perplexidade, por difícil de explicar ou resolver. (…) Algo que provoca desequilíbrio, 

mal-estar, sofrimento ou constrangimento às pessoas”. Na aceção científica, ainda 

segundo o mesmo autor, “problema é qualquer questão não solvida e que é objeto de 

discussão, em qualquer domínio” (Gil, 2008, p.33). Numa investigação, a primeira 

dificuldade é transpor o que o foco de interesse do projeto de investigação, por isso é 

fundamental enunciar o projeto de investigação na forma de uma pergunta de partida 

(Faria & Vieira, 2016). 

             Embora, os problemas estejam presentes na natureza e convivam connosco na 

realidade artificial humana, isto é, nas manifestações culturais, sociais, económicas, 

religiosas e político-legais, Trujillo (1982) defende que estes devem, sempre, ser 

escolhidos, mediante três critérios que podem se implicar na sua determinação, tais como: 

relevância, oportunidade e comprometimento. 

Como formular uma pergunta de partida? Gil (2008, p. 37) cita que “(…) até a 

genialidade chega a ser insuficiente para a formulação do problema, “ (…) pode-se dizer 

que a formulação de um problema requer mais transpiração do que inspiração”.  

Quivy e Campenhoudt (1992, p. 30) referem que, normalmente, nas pesquisas 

sociais, a pergunta de a partida constitui “um primeiro meio para pôr em prática uma das 

dimensões essenciais do processo científico: a rutura com os preconceitos e as noções 

prévias, cuja começa “com uma pergunta formulada de maneira provisória, ou seja, uma 

pergunta de partida, que poderá mudar de perspetiva ao longo do caminho”. 

 Neste sentido, Gil (2008, p. 37) sugere que: 
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após essa formulação provisória do problema sejam feitas leituras e 
entrevistas exploratórias tanto com especialistas na área quanto com 
pessoas que integram a população a que o estudo se refere. Pode parecer 
ao pesquisador iniciante que essas leituras e entrevistas exploratórias 
contribuam para retardar o trabalho de pesquisa, mas o que geralmente 
ocorre é o inverso: à medida que as leituras e entrevistas vão sendo 
realizadas, o problema vai se aprimorando, tornando-se mais claro e 
mais específico, o que irá contribuir, isso sim, para a construção de 
hipóteses mais pertinentes e elaboração de instrumentos mais 
adequados para a coleta de dados. 
 

Considerando os pressupostos acima enunciados, não se resolve o problema, mas 

fica mais fácil de se formular uma pergunta de partida face à problemática que queira 

resolver. Para o efeito, tratando-se de um trabalho académico-científico, a metodologia 

impõe que se deve sempre seguir algumas regras, ou recomendações.  

Eis as regras, recomendadas por Gil (2008, p. 38): 

a) O problema deve ser formulado como pergunta 

A forma interrogativa apresenta a vantagem de ser simples e 

direta. As perguntas são um convite para uma resposta e ajudam 

a centrar a atenção do pesquisador nos dados necessários para 

proporcionar tal resposta. Mas há pesquisadores que preferem 

elaborar seus enunciados na forma declarativa, como o enunciado 

de um objetivo, como, por exemplo: o objetivo desta pesquisa é 

verificar a relação entre o nível de ansiedade dos candidatos a 

emprego e seu desempenho em provas situacionais.  

b) O problema deve ser delimitado a uma dimensão viável 

Pesquisadores iniciantes tendem a formular problemas tão amplos 

e genéricos que se torna inviável a realização da pesquisa. Já 

pesquisadores experientes preferem formular um problema amplo 

e, a seguir, mediante revisão da literatura e discussão com pessoas 

que tiveram experiência com o assunto, vão progressivamente 

tornando o problema mais específico.  

c) O problema deve ter clareza 

Os termos utilizados na formulação do problema devem ser 

claros, deixando explícito o significado com que estão sendo 
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utilizados. Convém, portanto, utilizar termos próprios do 

vocabulário científico.  

c) O problema deve ser preciso 

Há termos que podem ser considerados conceitualmente claros, 

mas não são precisos, pois não informam acerca dos limites de 

sua aplicabilidade. O conceito de socialização urbana, por 

exemplo, refere-se ao processo de integração dos indivíduos ao 

contexto urbano. Mas para ser utilizado numa pesquisa, torna-se 

necessário precisá-lo para conhecer os limites a partir dos quais 

uma população apresenta baixos ou altos níveis de socialização 

urbana. Por essa razão é que se torna vantajoso formular 

problemas com conceitos passíveis de mensuração. 

d) O problema deve apresentar referências empíricas 

A observância a este critério nem sempre é fácil nas ciências 

sociais, pois estas lidam também com valores sociais. Há uma 

certa expectativa de que as pesquisas sociais possam fornecer 

respostas a juízos de valor.  

e) O problema deve conduzir a uma pesquisa factível 

Não basta formular um problema suficientemente delimitado. E 

preciso levarem consideração aspetos como o tempo para sua 

realização, existência de instrumentos adequados para a coleta de 

dados, recursos materiais, humanos e financeiros suficientes para 

levar a cabo a pesquisa. Também é necessário garantir que os 

sujeitos da pesquisa estejam disponíveis em número suficiente 

para proporcionar as informações requeridas. Uma situação 

crítica em muitas pesquisas é a constituída pelas autorizações. É 

muito arriscado, por exemplo, formular um problema de pesquisa 

que exija para a coleta de dados autorização de pessoas com as 

quais não houve contato prévio. 

f) O problema deve ser ético 
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Pesquisas que envolvem seres humanos devem caracterizar-se pela 

observância a princípios éticos definidos por normas aceitas 

internacionalmente. (…) Por essa razão, na maioria das 

universidades e instituições que realizam pesquisas com seres 

humanos existem comitês de ética, que têm como finalidade 

analisar previamente os projetos de pesquisa com vistas a 

identificar possíveis problemas de natureza ética em sua 

formulação e condução. 
 

De forma resumida, Morgado (2014, p. 356) cita que “um trabalho de investigação 

deve ter-se em conta pelo menos quatro importantes considerações:  
1. “La correcta formulación de un problema supone: a) Expresarloen forma de 
interrogante. Lapreguntaesla forma gramatical que asume el problema” 
(CAZAU, 2006, p. 69);  
2. “Ladelimitacióndel problema se refiere a una delimitación conceptual que 
implica una mayor precisión del objeto de estúdio. Por otras palabras, la 
concreción del tema será el resultado de dar respuesta a una pregunta también 
concreta” (REYNA, 1994, p. 143);  
3. “As perguntas de investigação permitem chegar às respostas que se pretendem 
determinar com a investigação. Estas não devem possuir termos ambíguos e 
abstratos” (SAMPIERI et al. 2006, p. 49);  
4. “O estabelecimento de um problema particular engendra necessidades 
particulares de conhecimentos que e traduzem por questões precisas, mais 
específicas, que servem de ponto de partida par pôr em prática uma estratégia 
para lhes responder” (CHEVRIER, 2003, p. 77). 
  

Em suma, Quivy e Campenhoudt (1992, pp. 35-38) resumem os critérios 

apresentados em 3 (três) variáveis, consideradas por eles como princípios basilares para 

a formulação de uma pergunta de partida, conforme indica exposto na figura abaixo: 
 

Figura 2 - Pergunta de Partida  
 

 
 

____________________________________________________________________________________________________ 

Fonte: Quivy e Campenhoudt (1992). Adaptado pelo Autor 

Pertinência

• As qualidades de pertinência dizem respeito ao registo 
(explicativo, normativo e proditivo) em que se 
enquadro a pergunta de partida. 

Clareza

• As qualidades da clareza dizem essencialmente respeito à precisão  e 
à concisão do modo de a formular a pergunta de partida.

Exequibiliidad
e 

• As qualidades de exequibilidade estão essencialmente ligadas ao 
caráter realista ou irrealista que o trabalho deixa antever.

PERGUNTA DE PARTIDA 
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            De acordo com Gil (2008) deve-se imediatamente a partir da formulação do 

problema determinar qual é a sua relevância do ponto de vista científico e prático. 

Segundo o referido autor um problema é relevante, do ponto de vista científico, sempre 

que conduzir à aquisição de “novos conhecimentos”. Já do ponto de vista prático, o 

problema está nos benefícios que podem decorrer da sua solução. Sob os dois pontos de 

vista, o problema somente é relevante, se e só se, as respostas alcançadas importarem 

conclusões benéficas a quem o propôs. Normalmente os pontos de vista mencionados 

podem ser objetos e produtos das implicações sociais, nas medidas em que se 

fundamentam e surgem a partir da realidade, do fenómeno ou factos que nela ocorrem. 

           Ao que foi dito, podemos acrescentar que, um problema é relevante sempre que 

propende resolver problemas intrínsecos a sociedade, nas suas diversas estruturas, 

sectores e domínios, ora inerentes ou propostos pelo Estado, Governo, instituições 

públicas ou privadas, ora inerentes a determinada comunidade, população, grupo que se 

veem afligidas com o mesmo. 

Em observância aos fundamentos supramencionados, identificamos a 

problemática de estudo na implementação do estágio, como pré-requisito para a obtenção 

do grau de licenciatura, em quaisquer cursos ministrados pelo ISCED Huambo. Daí que 

se desenvolva a pesquisa em torno da importância e impacto do estágio para a construção 

da identidade profissional dos estudantes do ISCED-Huambo numa lógica de integração 

ao mundo do trabalho. 

Por outra, constata-se que, em muitos casos, a dicotomia, professor-estagiário 

tem-se conformado numa uma situação delicada e conflituosa, aquando da realização dos 

supervisionados, na medida que, a inter-relação entre profissionais e estagiários ainda não 

é vista como uma posição de corroboração, de interdependência entre os sujeitos 

participantes, o que muita das vezes se traduz em obstáculos e desconfortos, entre ambos 

no processo para a construção e partilha de conhecimento teórico e prático.  

A presente tese enquadra-se na formação inicial de professores e pretende estudar o 

processo de construção de identidade profissional dos alunos, na sua relação com a 

aprendizagem prática, ao longo do estágio curricular enquanto processo facilitador de 

aproximação e transição para o mundo do trabalho, ambicionamos saber a resposta da 

seguinte questão:  

§ De que modo o estágio curricular contribui para a formação de novos professores 

numa lógica de inserção ao mundo do trabalho? 
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Esta questão desencadeia outras como: será mesmo importante o estágio curricular 

para o estudante? Que relação existe entre o estágio curricular e a o processo de inserção 

profissional? Identidade profissional é o mesmo que perfil? Que valores éticos 

deontológicos se devem ter em consideração na construção da identidade profissional do 

individuo? Entre outras. 

 

2. OPORTUNIDADE DA PESQUISA 
 

          A oportunidade da pesquisa é, em muitos casos, tida como o principal fator da 

escolha de um problema. 
Muitas das vezes a escolha de um problema é determinada não 
por sua relevância, mas pela oportunidade que oferecem 
determinadas instituições. Há entidades que oferecem 
financiamento para pesquisas em determinadas áreas. Outra, 
embora não proporcionando os meios financeiros, oferecem 
certas condições materiais para o desenvolvimento de pesquisas. 
Essas condições podem ser o acesso a determinada população, o 
uso de documentos, ou a utilização de instrumentos para a colecta 
e análise de dados. Em abas situações o direccionamento da 
pesquisa será determina do mais pelas circunstâncias das 
organizações do que pelo seu interesses científico. Isto não 
impede, porém, que pesquisas importantes possam ser 
desenvolvidas com estes condicionantes. O que se torna 
necessário é a suficiente habilidade do pesquisador, no sentido 
de adequar as oportunidades oferecidas a objectivos adequados” 
(Gil, 2008, p. 23). 

 

            Assim, é possível compreendemos que nem todas as pesquisas são relevantes pelo 

facto de atenderem aos interesses sociais, mas também, o são pelo facto de serem 

oportunas, na medida em que facilitam “a vida” ao pesquisadores, em termos de recursos 

financeiros e meios materiais (instrumentos de pesquisa, transporte, alimentação, 

estadia…), bem como, facilidades de ações a informações (documentais e/ou 

bibliográficas), a determinadas populações.  

            Ora, hoje por hoje é bastante difícil ter acesso a informações e a áreas específicas 

as organizações, e noutros casos não é permitido por lei recolher informações de 

determinadas populações, sem prévia autorização, pior ainda, merecer um financiamento 

para a resolução de um problema identificado e diagnosticado como impactante para o 

desenvolvimento desta ou daquela situação vivenciada por esta ou aquela comunidade ou 

instituições ou empresa, ainda que as mesmas consintam ou partilham da mesma visão. 

Uns, como é o caso da comunidade, por que pensarem “empiricamente” que a resolução 
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dos problemas e assimetrias sociais é problema (responsabilidade exclusiva) do Estado, 

outros, no caso do Estado e das empresas, alegam quase sempre não terem meios 

financeiros e materiais a disposição ou suficientes. 

             Nesta perspetiva é sempre uma mais-valia, quando se recebe uma ajuda, 

monetária ou material, de acesso ou qualquer facilidade, mediante uma solicitação ou de 

boa vontade para a resolução de um problema com efeitos conjunturais.  

 

2.1.  Comprometimento 

             O sucesso de uma pesquisa deve-se ao comprometimento do pesquisador com a 

mesma. É esta a posição que tomamos nesta abordagem. O comprometimento do 

pesquisador com a pesquisa deve nascer, a partir do momento que, o mesmo, faz a escolha 

do problema ou tema. Gil (2008, p. 36), entende que a escolha do problema sempre 

implica ao pesquisador algum tipo de comprometimento. Sob subordinação de outrem, 

“quando o pesquisador está integrado como técnico numa organização, tende a 

desenvolver as pesquisas que lhes são propostas pela direção ou por seus clientes”, ou por 

conta própria quando “o pesquisador desenvolve o seu trabalho de forma autónoma, com 

objetivos fundamentalmente científicos” (Gil, 2008, p. 36). De salientar que, neste último 

caso, o autor considera que há um baixo nível de comprometimento, “pois os padrões 

culturais, filosofias de vida e ideologia criam certo engajamento na seleção do problema” 

(Gil, 2008, p. 36). 

Fernandes e Marchi (2020) referem que investigações que contam com 

investigadores comprometidos eticamente com os sujeitos nela envolvidos são devedoras 

da atitude metodológica assente nos pressupostos ontológicos, epistemológicos e éticos 

que estão na base das opções que os pesquisadores fazem. Sendo coerentes com estes, 

seremos coerentes com todo o roteiro metodológico que mobilizamos, com os sujeitos 

que envolvemos e com o tipo de ação que eles serão chamados a assumir no processo da 

pesquisa.  

 

2.2. Exequibilidade 

 Paradoxalmente aos critérios já mencionados, Prodanov e Freitas (2013) 

consideram que a relevância, oportunidade e comprometimento com o problema, não 

definem a sua exequibilidade. Assim, os referidos autores, defendem que os 

pesquisadores quer na formulação do problema, quer na especificação da pergunta de 
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partida devem sobretudo, considerar a exequibilidade da pesquisa partindo do 

pressuposto que, embora o problema seja candente, pesquisas há que por algum motivo 

são inexequíveis quer por virtude da insustentabilidade científica, quer por motivos de 

impedimento das ordens sociais, e outros possíveis constrangimentos. 

 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
O presente estudo preocupa-se em compreender as dinâmicas de construção e 

evolução da identidade profissional dos futuros professores, na sua relação com a 

aprendizagem prática, ao longo de uma das etapas mais cruciais da formação inicial – o 

estágio curricular integrado no 5º Ano do Curso de Licenciatura em Ciências de 

Educação, nas distintas áreas de formação, fase de transição entre o percurso de formação 

e a integração à vida profissional. 

Neste sentido, a presente tese caracteriza-se como um desafio, isto é, fazer a ponte 

entre a teoria e a prática e estudante estagiário e professor supervisor académico, isto a 

partir do estágio supervisionado, visando uma formação profissional baseada nos 

princípios éticos da profissão com qualidade, que estimule as virtudes profissionais, como 

à crítica, autonomia e competência. 

No que se refere aos objetivos do trabalho, de acordo com Prodanov e Freitas 

(2013, p. 124) “devem ser sempre expressos em verbos de ação”. Os referidos autores 

classificam os objetivos em duas categorias: 

§ Geral: “está ligado a uma visão global e abrangente do tema. Relaciona-se com o 

conteúdo intrínseco, quer dos fenómenos e eventos, quer das ideias estudadas. 

Vincula-se diretamente à própria significação da tese proposta pelo projeto. Deve 

iniciar com um verbo de ação. 

§ Específicos: apresentam carácter mais concreto. Têm função intermediária e 

instrumental, permitindo, de um lado, atingir o objetivo geral e, de outro, aplicar 

este a situações particulares”. 

3.1. Objetivo Geral 

A presente tese tem como objetivo central, analisar e compreender a importância 

do estágio curricular no processo de formação de novos professores, integrada no 5º ano 

do curso de licenciatura em ciências de educação. 
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3.2. Objetivos específicos 

Os objetivos específicos são, segundo diversos autores, como é o caso de Gil 

(2008), as tarefas levadas a cabo para o alcance do objetivo geral. Ou seja, para abordar 

o objetivo geral, o pesquisador procura desdobrá-lo em objetivos específicos que 

facilitem o acesso a essa compreensão, norteando desse modo o trabalho de investigação.  

Desta feita, são objetivos do presente trabalho, os seguintes: 

§ Identificar os principais fatores de envolvimento pessoal dos estagiários durante 

o estágio curricular; 

§ Caracterizar a perceção de estagiários e de orientadores sobre a satisfação com o 

estágio; 

§ Avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu desenvolvimento no estágio; 

§ Avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu orientador de estágio; 

§ Caracterizar a perceção dos estudantes sobre a instituição de acolhimento; 

§ Descrever a perceção dos estudantes e orientadores sobre o Estágio Curricular 

enquanto ferramenta indispensável para a formação profissional. 

 

4. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

Trata-se de uma tese9 caracterizada como uma pesquisa consequente de um estudo 

teórico, que abarca um tema único, realizada no curso de doutoramento “com objetivo 

principal de argumentar, para justificar, convencer, persuadir e influenciar, levando à 

produção de novos conhecimentos” (Prodanov & Freitas 2013, p. 172), de modo a 

contribuir para o engrandecimento do conhecimento científico, bem como na 

identificação e resolução dos problemas que atrofiam a sociedade; a apresente tese é 

classificada como um estudo descritivo com recurso à sondagem numa IES, de caráter 

qualitativo. 

A escolha pela metodologia qualitativa em investigação, está sustentada em 

parâmetros, referidos por vários autores, entre os quais (Grillo, 2014), onde é subscrito 

                                                        
9 Como referem Prodanov e Freitas (2013, p. 172):  
A tese, no seu sentido etimológico de origem grega determinada pela tésis (ação de pôr, de colocar), é originária 
da Idade Média (século XIII), com o surgimento das primeiras universidades europeias, época em que os que 
aspiravam a ocupar um cargo de docência em alguma faculdade de Filosofia ou Teologia deviam apresentar uma 
tese, uma nova ideia, doutrina ou teoria a ser defendida perante uma banca examinadora. A tese, no seu sentido 
etimológico de origem grega determinada pela tésis (ação de pôr, de colocar), é originária da Idade Média (século 
XIII), com o surgimento das primeiras universidades europeias, época em que os que aspiravam a ocupar um 
cargo de docência em alguma faculdade de Filosofia ou Teologia deviam apresentar uma tese, uma nova ideia, 
doutrina ou teoria a ser defendida perante uma banca examinadora. 
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que na perspetiva qualitativa, o pesquisador está preocupado com o processo e não apenas 

com os resultados ou com o produto, onde a investigação aprecia o desenvolvimento do 

fenómeno, na sua visão atual e ao mesmo tempo no conhecimento dos seus aspetos 

evolutivos, identificando as forças decisivas para o seu desenrolar característico. Esta 

metodologia tem ainda outra  característica importante na abordagem de um fenómeno.   

É a flexibilidade, ou seja, as  informações  que  se  colhem,  ao  serem 

interpretadas, podem originar a procura de dados distintos. As questões colocadas podem 

ser deixadas de lado e surgir outras, na  emergência de novas informações, que implicam 

encontrar outros caminhos.  

O investigador tem, assim, a possibilidade de reajustar os seus pressupostos, à 

medida que o estudo vai avançando, o que atribui ao percurso um carácter de movimento 

e dinamismo, sem perder o traço científico da investigação. (Bogdan & Biklen, 1994) 

destacam cinco características da investigação qualitativa:  

a) a) A fonte direta de dados é o ambiente natural e o investigador é o 

instrumento principal de recolha de dados;  

b) Os dados recolhidos são descritivos;  

c) O interesse do investigador centra-se sobretudo nos processos;  

d) A análise dos dados é feita pelo investigador de uma forma indutiva;  

e) O investigador interessa-se por compreender o significado que os 

participantes atribuem às suas experiências.  

É na inclusão deste entendimento que as perceções dos estudantes e dos 

professores, produzidas na informação recolhida, serão analisadas de uma   forma 

indutiva, no sentido da compreensão dos acontecimentos na sua globalidade e 

especificidade, no contexto onde se inserem. A  importância atribuída ao significado das 

coisas para os informantes, que sendo únicas e diferentes, apenas podem ser conhecidas 

pela descrição que cada um faz das mesmas. Ou seja, o que expressam decorre do 

significado que o homem atribui às suas experiências que emergem do seu contexto de 

vida.  

Consideramos que o recurso aos métodos qualitativos permitirá compreender o 

significado atribuído, pelos sujeitos do estudo, às suas experiências na interação com o 

contexto onde as mesmas ocorrem. É um processo em que cada sujeito procurará 

descobrir comportamentos, atitudes ou acontecimentos, significantes emergentes do seu 

quotidiano. Este   tipo de abordagem caracteriza-se pelo seu caracter construtivo-

interpretativo, dialógico e centra-se no estudo de casos singulares. 
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O processo de construção teórica das configurações e processos subjetivos 

presentes na formação, tanto ao nível social, como individual, têm que ser 

desenvolvidos dentro da própria processualidade da constituição subjetiva dos 

sujeitos e dos processos sociais, nos quais a sua experiência tem lugar (Rey, 1997).  A 

pesquisa qualitativa para o conhecimento da subjetividade, proposta, enfatiza o 

carácter teórico sobre o empírico, assim como a construção sobre a descrição.  

Neste sentido, e quando é orientada para compreensão de questões subjetivas, 

deve caraterizar-se pelos seguintes aspetos:  

• O empírico é um momento de confronto, diálogo e contradição, entre a 

teoria e a expressão dos processos estudados;  

• A teoria acompanha todo o processo de pesquisa, sendo a real teia de 

fundo da mesma;  

• O diálogo aparece como momento essencial da pesquisa.  

Os sujeitos estudados expressam-se através da sua implicação pessoal, 

aparecendo na pesquisa através das suas próprias construções. Um dos seus objetivos 

essenciais, é a produção de modelos teóricos complexos e dinâmicos, capazes de gerar 

inteligibilidade sobre os processos  da  subjetividade  humana,  envolvidos  de  grande 

complexidade e inacessíveis às metodologias tradicionais.  

Baseadas nestas orientações, a investigação realizada seguiu a abordagem 

qualitativa, por esta constituir uma das possíveis formas de descrever, compreender e 

analisar o fenómeno em estudo, considerando o contexto em que o mesmo está inserido, 

tentando dar sentido a problemas distintos, que possam constituir-se como novas ações 

sobre a construção da identidade profissional na formação de novos professores.  

Na sequência do que referimos anteriormente e considerando a 

pluridimensionalidade do objeto em estudo a identidade profissional construída por 

influência dos futuros professores da prática durante o ensino optámos por uma 

abordagem do tipo qualitativo. Uma investigação deste tipo permite ao investigador, por 

um lado, estudar as questões selecionadas em profundidade e detalhe (Patton, 1987) e por 

outro, investigar toda a complexidade dos fenómenos em contexto natural (Bogdan e 

Biklen, 1994).  

Em traços gerais, pretendemos estudar os processos de construção de identidade 

profissional  experienciados e percecionadas pelos estudantes do 5º ano, do curso de 

licenciatura em ciências da educação, do ISCDE-Huambo,  durante a realização do 
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estágio de integração à vida profissional, a partir do ambiente natural onde os 

participantes vivenciaram as dinâmicas formativas. Ou seja, o que nos interessa é o estudo 

de um fenómeno contextualizado, partindo dos dados encontrados, do ponto  de vista dos 

alunos e professores que vivem a experiência de aprendizagem em contexto pedagógico 

da prática responsáveis pela formação, e assim dar contributos para a compreensão do 

objeto de estudo. É com base em experiências vivenciais dos estudantes, na pesquisa 

bibliográfica efetuada e tendo em conta os objetivos formulados, que o nosso estudo se 

desenrolará. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS SUJEITOS 

 

Caracterizar os sujeitos da pesquisa é o mesmo que definir a população (ou 

universo) e a amostra da pesquisa, e assim faremos nestes subtemas. Torna-se necessário 

definirmos a população e amostra, na medida em que, as pesquisas, principalmente as 

sociais, tendem a abranger uma sucessão de elementos muito vasta, razão pelo qual em 

muitos casos é impossível estudá-los na íntegra. Desta feita, é costume “nas pesquisas 

sociais são muito frequentes trabalhar com uma amostra, ou seja, com uma pequena parte 

dos elementos que compõem o universo. É o que ocorre, sobretudo, nas pesquisas 

designadas como levantamento ou experimentos” (Gil ,2008, p. 89). 

            Entende-se por população o “conjunto definido de elementos que possuem 

determinadas características. Comummente fala-se de população como referência ao total 

de habitantes de determinado lugar” (Gil, 2008, p. 86).  

Constituem a população do presente trabalho, a coletividade de sujeitos envolvido 

no processo do estágio curricular pedagógico, com maior destaque para a coletividade de 

estudantes que frequentando 5º ano, nos mais distintos cursos e a coletividade de 

professores (orientadores e/ ou supervisores) que atuam no ISCED-Huambo durante o 

ano letivo 2017.  

      De referir que, atualmente no ISCED-Huambo, para o estágio curricular estão 

matriculados cerca de 542 estudantes do 5.º ano, divididos em 8 (oito) cursos. Para cobrir 

este número o Instituto funciona com cerca de 67 Professores que também lecionam 

outras disciplinas. 
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Sobre a amostra, como define Gil (2008, p. 90) a amostra corresponde ao 

“subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se 

estimam as características desse universo ou população”. 

 
Em geral, é impossível obter informações de todos os elementos ou 
indivíduos que pretendemos estudar, seja em função dos números idade 
de dados, da relação custo-benefício, da limitação de tempo ou da 
acessibilidade aos dados. Para isso, a pesquisa científica pode buscar a 
identificação dessas relações por meio do estudo de apenas uma parte 
dos elementos que formam o universo (Prodanov & Freitas, 2008, p. 
97). 
 

Selecionamos como amostra única e exclusivamente estudantes do 5° ano que 

estejam a frequentar o estágio curricular. Estes, sim, são claramente aqueles que eles 

podem oferecer maiores informações e com relação ao tema escolhidos uma vez que 

possuem um conhecimento vivencial, particular e aprofundado e que podem maximizar 

a informação a ser recolhida. Bem como, os professores da prática pedagógica que 

acompanharem o mesmo grupo de alunos, em contexto de ensino, no mesmo ano letivo.  

Quanto ao tipo de amostragem privilegiámos a aleatória, em que qualquer um dos 

indivíduos teve igual suscetibilidade de participar da pesquisa, se assim entendesse.  

Os critérios de escolha dos sujeitos no estudo implicam um melhor conhecimento 

do seu contexto, razão pela qual, julgamos desde já que existem algumas condições a ter 

em conta aos docentes e estudantes. 

Relativamente aos estudantes: 

• Estarem matriculados no ano letivo 2017; 

• Realizarem a experiência de formação em qualquer escola do IIº ciclo do ensino 

Secundário do Huambo; 

Relativamente aos professores da prática pedagógica: 

• Terem tido no mínimo duas experiências anteriores em supervisão pedagógica 

com estudantes do 5º ano durante o Estágio Curricular; 

•  Serem responsáveis por supervisão pedagógica a estudantes do 5º ano durante o 

Estágio Curricular, no ano letivo 2017. 

Assim para se cumprir com mais uma etapa, foram selecionados para a pesquisa 

numa primeira abordagem 307 estudantes que corresponde 56,64%, sendo que 160 do 

período regular e 147 do Pós-Laboral e 30 professores correspondendo assim 44,78%. 
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6. INSTRUMENTOS DE RECOLHA DE DADOS  

 
Baseando-se no conceito de Prodanov e Freitas (2013, p. 97) sobre recolha de 

dados, entendemos que “a fase do método de pesquisa, cujo objetivo é obter informações 

da realidade. (…) É a fase da pesquisa em que reunimos dados através de técnicas 

específicas”, utilizamos para a recolha de dados respeitantes a presente investigação a 

pesquisa bibliográfica e o inquérito pelo uso do questionário com perguntas fechadas e 

de múltipla escolha. 

 

6.1.Pesquisa Bibliográfica 

 
  A pesquisa documental assume diferentes significados. Em certo sentido, a 

pesquisa documental torna-se sinónimo de pesquisa arquivística e aborda questões 

relacionadas com o papel e uso de documentos e registos públicos e privados. Noutro 

sentido, a pesquisa documental produz artefactos e cultura material através da 

representação artística, imagens em movimento e ainda, e gravações de som (Souza, 

2014). 

A cultura material toma a forma de documentação, caindo em categorias básicas 

de documentos pessoais, públicos e oficiais (Hill, 1993). Os documentos pessoais incluem 

correspondência, jornais, escritos autobiográficos e memórias. Os documentos públicos 

geralmente compreendem documentos publicados e publicamente apresentados, 

incluindo jornais, revistas, folhetos, livros, etc. A documentação oficial inclui 

documentos administrativos que representam agências e organizações (Souza, 2014). 

Outra das formas da pesquisa documental acopla paradigmas dissonantes de gestão e 

apuração de evidências documentais, concebidas nas ciências sociais tradicionais, com a 

criação e formulação de apresentações estéticas, tal como concebidas a partir das artes e 

das humanidades. As perspetivas documentais fundamentais incluem modos de 

representação (imagens, diários, publicações, gravações sonoras, monumentos e 

memoriais, etc.). A estética dos estudos documentais chama a atenção para os modos de 

narração (documentário como forma de contar histórias) e os protocolos de subjetividades 

(alinhamento de diferentes perspetivas e interpretações como parte dos itens 

documentais) (Austin & de Jong, 2008). 
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Neste estudo, servimo-nos da pesquisa bibliográfica para a revisão da literatura e 

fundamentação teórica do problema, para o devido efeito recorremos a diversos materiais 

já publicados disponíveis formato físico e em dados, ora adquiridos em livrarias, ora 

consultados nas bibliotecas e plataformas digitais, como site e blogues que abordam sobre 

a temática em abordagem. 

 

6.2. Inquérito por Questionário 

 
O inquérito é uma técnica de obtenção de dados e informação, usando como 

instrumentos a entrevista e o questionário. O questionário é a técnica de pesquisa 

organizada por uma série de interrogações submetidas a determinados sujeitos, de modo 

acolher dados ou informações “sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 

interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc.” 

(Gil, 2008, p. 121). Ainda, segundo este autor elaborar um questionário é principalmente 

representar os objetivos da investigação em questões claras (Gil, 2008). Sendo que, as 

respostas às questões proporcionam os dados pretendidos para caracterização da 

população inquirida ou testar as hipóteses formuladas durante o projeto da pesquisa. A 

escolha do questionário, para recolha dos dados inerentes a presente pesquisa, deve-se as 

vantagens que este acrescenta á eficácia, eficiência e resultados da pesquisa. Vejamos 

que, 

 
a) Possibilita atingir grande número de pessoas, mesmo que estejam dispersas 
numa área geográfica muito extensa, já que o questionário pode ser enviado 
pelo correio; 
b) Implica menores gastos com pessoal, posto que o questionário não exige o 
treinamento dos pesquisadores; 
c) Garante o anonimato das respostas; 
d) Permite que as pessoas o respondam no momento em que julgar em mais 
conveniente; 
e) Não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal do 
entrevistado” (Gil, 2088, p. 122). 

Para efeito, elaboramos dois questionários com desígnio de questionário 1 e 

questionário 2. 
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O Questionário 1 – foi inteiramente dirigido aos alunos do 5º ano, a frequentar um 

dos 8 (oito) cursos lecionados no ISCED-Huambo: 

a. Ensino da Biologia; 

b. Ensino da Geografia; 

c. Ensino da Matemática; 

d. Ensino da Física; 

e. Ensino da Química; 

f. Ensino da Língua Portuguesa; 

g. Ensino da Língua Inglesa; 

h. Ensino da História. 

O Questionário 2 – foi inteiramente dirigido aos docentes (orientadores 

e/supervisores) do estágio curricular pedagógico dos indicados pela direção do ISCED-

Huambo.  

Em ambos casos, não tivemos contacto físico com nenhum dos inquiridos, pelo 

que os consideramos participantes anónimos, posto que, servimo-nos do questionário 

online através do Google Drive, com 42 (quarenta e duas) perguntas fechadas e de 

múltiplas escolhas, para recolha de dados, no período compreendido de 6 meses, a contar 

de janeiro a junho de 2017.  

 

 

6.2.1. Pré-teste dos instrumentos de recolha de dados  

 

Conforme o desígnio deste subtema, o pré-teste consiste em confirmar a eficiência 

e eficácia dos instrumentos de recolha de dados, prospectivamente a clareza, vocabulário, 

objetividade, adequação e suficiências das opções de perguntas formuladas em relação 

aos objetivos e hipóteses da investigação, bem como às possíveis resistências em 

responder determinadas questões, de modo que se houver algum inconveniente, seja 

previamente identificado e resolvido. 

Os inconvenientes são apontados como a principal razão para efetivação do pré-

teste, normalmente esse procedimento é consumado com o instrumento previamente 

selecionado, numa parte reduzida (extraída) da amostra. Neste aspeto, seguimos as 

estratégias para minimizar o efeito de questões ameaçadoras proposta por Gil (2008), 

como elucidadas no quadro seguinte: 
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Quadro 9 - Estratégias para minimizar o feito de questões ameaçadores 

Tipos de questão Ameaças que podem gerar Estratégia para reduzir ameaças 

Questões de cunho normativo, 

relativas a: higiene, moralidade, 

responsabilidade social, estética, 

julgamento lealdade grupais etc. 

Medo do respondente ser 

socialmente rejeitado pelo 

pesquisador 

* Enfatizar o anonimato do 

questionário. 

* Reduzir a chance do pesquisador 

ser encarado como um colega. 

* Utilizar procedimentos que 

estabeleçam uma distância tanto 

física quanto psicológica entre 

pesquisador e pesquisado. 

* Incrementar o nível de confiança 

no entrevistador. 

* Acentuar a confiabilidade. 

Enfatizar a importância das 

respostas. 

 

 

 

Questões relacionadas a temas 

políticos ou económicos 

 

 

 

Medo de que o entrevistador 

possa interferir na situação 

económica ou política do 

respondente. 

Fonte: Gil (2008, p. 129).  
 

Contudo, o pré-teste, enquanto instrumento de recolha de dados deve a assegurar 

a validade e precisão do questionário, isto é, assegurar que o questionário esteja bem 

elaborado, sobretudo no referente a: 

a) Clareza e precisão dos termos; 

b) Forma de questões; 

c) Desmembramento das questões; 

d) Ordem das questões;  

e) Introdução do questionário (Gil, 2008, p. 134). 

É deste modo que, o pré-teste dos questionários foi aplicado a 10% de 307 

Estudantes propostos como amostra que corresponde a 31 Estudantes do 5º ano (sendo 

18 estudantes do período regular e 13 Estudantes do Pós-Laboral).  

Para o Questionário – 2, 13,3% foi a percentagem utilizada para o devido efeito, 

no caso, esta percentagem corresponde a 4 Docentes, sendo 2 por cada período.  

Tendo obedecido às formalidades e comprovados os requisitos citados nos 

parágrafos anteriores, aplicamos os questionários com vista à recolha de dados e 

informações inerentes à pesquisa no período compreendido de 6 meses e, após esse 

período, procedemos à análise dos dados, assunto qual trataremos no subtema em seguida.  
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7. TRATAMENTO DE DADOS  

Tratando-se duma pesquisa quantitativa, após recolha de dados e informações 

procedeu-se ao tratamento dos mesmos através de análise estatística, com base ao 

software estatístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences).  

Este software é atualmente um dos métodos de suporte eletrónico mais utilizados 

nas pesquisas de fórum social, pela fiabilidade, precisão, rapidez e clareza com os dados 

são processados, apresentados embora exige, também, conhecimento profundo da 

estatística dedutiva e indutiva, bem como habilidade de informática, nos programas 

dedicados ao processamento de dados quantitativos, como o Excel e o Word (para 

utilizadores do Microsoft, como foi o nosso caso). 

Como já referenciado o Google Drive, foi o servidor no qual nos comunicamos 

virtualmente com os participantes, durante os 6 (seis) meses de pesquisa, respetivamente 

ao tempo em que os inquéritos estiveram disponíveis através deste.  

Assim, foi possível enviar os questionários e recebê-los, bem como dar o 

tratamento prévio de dado suma vez que o tratamento final sucedeu-se na período de 

análise de dados servimo-nos do programa informático de natureza estatística SPSS 22.0  

Este programa possibilitou-nos caracterizar as amostra através de tabelas e gráficos 

de frequência (Frequency, Percent, Valid Percent e Comulative Percent) e, deste modo 

pudermos traduzir cada questão discriminada nos questionários em dados quantitativos. 

Desta feita, havendo dois questionários distintos, agrupamos-lhos em duas bases de dados 

denominadas de Base de dados 1 e Base de dados 2: 

1. Base de dados 1 – a qual contém dados do Questionários – 1, aplicado para recolha 

de dados dos estudantes do 5º ano.  

2. Base de dados 2 – a qual contém dados do Questionário – 2 aplicados para recolha 

de dados dos Docentes (orientadores e/ou Supervisores). 

De salientar que, independentemente de os questionários serem submetidos a sujeitos 

distintos, estes se complementam e juntos permitirão a formulação da possível resposta 

suscitada pela pergunta de partida, daí que, esta parte seja de suma importância para valor 

e validação dos resultados e conclusão desta investigação.  
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CONCLUSÃO  
 

Mesquita e Duarte (1996, p. 138) referem que “toda a ciência tem de ter um objeto 

de estudo e um método para efetuar esse estudo”. 

O método quando se refere a ciência toma a desígnio de método científico. De 

acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 24), o método científico é um traço característico 

da ciência, constituindo-se em instrumento básico que ordena, inicialmente, o 

pensamento em sistemas e traça os procedimentos do cientista ao longo do caminho até 

atingir o objetivo científico preestabelecido. Neste sentido, o método escolhido 

determina, normalmente, o tipo de pesquisa. 

Para o presente estudo, verificou-se que a escolha recai sobre o método 

quantitativo, sendo os instrumentos de recolha de dados a pesquisa bibliográfico e o 

inquérito por questionário, cujos dados são analisados através do SPSS. 
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CAPÍTULO IV - ANÁLISE DE DADOS E DISCUSSÃO DE RESULTADOS 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta fase da pesquisa trata do “estabelecimento de categoria, codificação, 

tabulação, análise estatística dos dados, avaliação das generalizações obtidas com os 

dados, inferência de relações causais e interpretação dos dados” (Gil, 2008, p. 157), 

também é nesta fase em que “o pesquisador entra em detalhes mais aprofundados sobre 

os dados decorrentes do trabalho estatístico, a fim de conseguir respostas às suas 

indagações, e procura estabelecer as relações necessárias entre os dados obtidos e as 

hipóteses formuladas” (Prodanov & Freitas, 2013, p. 114). 

É a partir de Gil (2008) que entendemos que a análise objetiva à organização e a 

sumarização dos dados obtidos, facilitam a inferência de respostas ao problema da 

investigação. Por sua vez, a interpretação visa a procura do sentido mais significativo das 

respostas, mediante a sua ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos, pela 

abordagem teórica e pela análise de dados. 

No presente capítulo faz-se uma análise à instituição onde se desenvolve o estudo 

e, posteriormente, a análise quantitativa dos dados (recolhidos através do Google Drive) 

e a discussão de resultados recorrendo ao software estatístico SPSS 22.0. Queremos com 

isso dizer que, os dados serão apresentados em tabelas e gráficos de frequência 

(Frequency, Percent, Valid Percent e Comulative Percent) de modo separados, isto é, a 

priori analisaremos a questionário – 1, cujo responde as questões colocadas aos 

estudantes do 5º ano e, posteriori o questionário 2- cujo responde as questões colocadas 

aos docentes. De salientar que se apresentam tabelas sem os gráficos, de modo a 

esquivarmo-nos da análise redundante (uma vez que ambos instrumentos congregam os 

mesmos dados), e proporciona maior clareza, precisão e profundidade na interpretação 

dos mesmos. 

Feito assim, apresentaremos as conclusões e perspetiva futuras, dando o trabalho 

por terminado. 
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1. O ISCED – HUAMBO  

 

O ISCED do Huambo fundado em 1988 é uma IESPu sediada na cidade do 

Huambo direcionada para a formação inicial e contínua de professores, nas mais 

diferentes áreas. Funciona em estabelecimento próprio que comporta, entre outros 

compartimentos, nove salas de aulas e dois anfiteatros, um dos quais equipado para 

sessões académicas audiovisuais, enquanto o outro tem servido para aulas normais, como 

nos informa o portal de notícias Angop (2017). 

De recordar que, desde o seu surgimento até ao presente ano, o referido instituto 

“já formou mais de 3820 quadros superiores” (Portal Angop, 2016). Saliente-se que o 

mesmo instituto esteve de portas fechadas durante 10 (dez) anos, entre 1991 a 2001, 

devido à guerra civil que, durante longos anos, o país atravessou; sendo que a 

consolidação da paz no ano de 2002, trouxe um novo alvorecer para o desenvolvimento 

do ensino superior e do país em geral. Isto possibilitou que no dia 12 de maio de 2009, o 

ISCED – Huambo fosse promovido a IES autónoma pelo Decreto nº 7/09, de 12 de maio. 

Atualmente, o ISCED – Huambo comporta uma população de estudantes estimada 

em mais de cinco mil discentes matriculados em dois períodos, distribuídos em dois 

períodos manhã e tarde e pós-laboral. No total 12 (doze) cursos somam o plano curricular 

de licenciatura em ciências de educação da referida instituição, cintando-os: 

 (1) Ensino da Biologia; (2) Ensino da Física; (3) Ensino da Geografia; 

(4) Ensino da História; (5) Ensino da Língua Inglesa; (6) Ensino da Língua 

Portuguesa; 

 (7) Ensino da Matemática; (8) Ensino da Pedagogia; (9) Ensino da Psicologia; 

(10) Ensino da Química; (11) Ensino primário; (12) Informática educativa. 

Para além dos cursos de licenciatura, o ISCED – Huambo, também, ministra cursos 

de pós-graduação em Ciências da Educação, nas especialidades de Física, Matemática, 

Biologia, Geografia e Psicologia.  
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1.1.  Formação Inicial em Ciências de Educação / Estágio 

Curricular  

A formação de docentes no ISCED-Huambo é consubstanciada através do Curso 

de Licenciatura em ensino da educação das ciências consideradas no subtema acima, 

geralmente, com duração de 5 anos, cujo objetivo consiste em formar professores através 

do desenvolvimento do raciocínio científico, do pensamento comunicativo e da formação 

cultural, com as qualificações competentes e essenciais para o desempenho da prática 

pedagógica, nos níveis de ensino básico (primeiro ciclo) e secundário (segundo ciclo ou 

ensino médio).  

O Curso de formação inicial de professores no ISCED-Huambo abrange as 2 

(duas) componentes do processo de ensino e aprendizagem, respetivamente a parte teórica 

(ensino teórico) e a parte prática (ensino prático pedagógico), que apesar de distintas em 

termos conceptuais, quanto no âmbito da sua aplicação, evoluem num processo de 

interdependente e paridade, ao longo dos 5 anos orientado para o desenvolvimento de 

aquisições no domínio do saber, do fazer saber, saber fazer, do saber ser e do saber 

transformar-se com base numa formação científica, técnica, ética, estética e humana.  

A componente teórica abrange todo o processo de aprendizagem dos estudantes 

conhecimentos, atitudes, competências profissionais necessárias para planificação, 

organização aplicação e avaliação dos conteúdos didáticos e pedagógicos. 

Segundo Morgado (2014, p. 162):  

 O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise 
para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá sua 
actividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí, é 
fundamental o permanente exercício da crítica às condições materiais 
nas quais o ensino ocorre. 

 

Normalmente, esta parte ocorre dentro do contexto escolar, na maioria das vezes 

em salas de aulas, o que permite uma aprendizagem direcionada a conteúdos 

especificamente científicos, que de acordo ao contexto de cada curso, contribuem para a 

compreensão dos modelos, instrumentos, métodos e perspetivas da educação, que se 

resumem no ponto de partida para a aprendizagem da docência.  

 



 

 
100 

 

Depois, a parte prática, abrange as práticas pedagógicas que visam integrar os 

estudantes no campo profissional na medida em que a profissão docente “é uma prática 

social. (…) é uma forma de se intervir na realidade social (…). Isso porque a actividade 

docente é ao mesmo tempo prática e acção” (Morgado, 2014, p. 160) que, normalmente, 

dá-se mediante os estágios curriculares e profissional, em contextos de trabalho, 

designadamente em escolas públicas e colégios. 

Assim, passamos a considerar os requisitos que figuram o perfil de ingresso dos 

candidatos para os cursos praticados nesta instituição, desde o regulamento as 

classificações de aptidão. 

 

1.1.1. Regulamento para os Exames de Acesso 2016  
 

Para as candidaturas e seleção dos novos estudantes para o ano académico 2016, 

são estabelecidas as normas de cumprimento escrupuloso:  

 

Instruções Gerais  

As inscrições para o exame de acesso de novos estudantes no Instituto Superior 

de Ciências de Educação do Huambo para o ano académico de 2016, terão lugar no 

período de 05 ao 15 de janeiro de 2015.  

 

Local de inscrição  

As inscrições serão realizadas nas instalações do ISCED-Huambo, em diversas 

salas, observando o perfil de entrada que se impõe para cada curso.  

 

Período de inscrição  

As inscrições decorrerão num período único, concretamente das 9 às 15 Horas dos 

dias supramencionados.  

 

Documentos necessários  

Um certificado original, com notas descriminadas em todas as disciplinas e anos, 

com uma fotocópia que ficará arquivada, depois de conferida a sua autenticidade.  

Original do B.I. ou Passaporte com uma fotocópia que ficará arquivada, depois de 

conferida a autenticidade.  
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Declaração de serviço para os candidatos trabalhadores 

Os militares deverão apresentar o comprovativo (pelo menos a fotocópia do passe).  

Apresentação de um atestado da situação militar regularizada para os candidatos em idade 

militar.  

• Três fotografias tipo passe atualizadas.  

• Ficha de inscrição devidamente preenchida.  

• Comprovativo do depósito de 3.500,00 kz para o pagamento de emolumentos 

devidos na conta do Assuntos Académicos do ISCED-Huambo, no Banco 

BANC.  

 

Os exames de acesso dos estudantes às vagas existentes no ISCED-Huambo, para 

o ano letivo 2016 decorrerão nos dias 25 e 29 de janeiro de 2016, nas salas da referida 

Instituição.  

A prova terá a duração de 2 (duas) horas, não havendo a possibilidade de 

recuperação da mesma caso o candidato por quaisquer motivos a tenha perdido.  

Após o início da prova, não será permitida a entrada de quem quer que seja, 

independentemente dos motivos que vier alegar. Para a realização da prova os candidatos 

deverão estar munidos do seguinte material:  

• Duas esferográficas da mesma cor (Azul ou preta)  

• Régua (caso haja necessidade)  

• Lápis e borracha (caso autorizado pelo júri)  

 

Critérios de classificação  

• As perguntas respondidas a lápis não serão corrigidas. 

• Não será permitido o uso de máquina calculadora, sem a devida autorização 

do júri.  

• Não será permitido o uso de qualquer outro material não autorizado, sob 

pena de anulação da prova e consequentemente a anulação da sua 

candidatura.  

• É expressamente proibido para os candidatos o uso de telefone durante a 

prova. 
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1.2. Estágio Curricular na formação inicial de Professores  

 

Por força do Diploma Legislativo n.º 3235 do Governador-geral de Angola foi 

implementado o ensino superior no ano de 1962 (Kandingi, 2016, p. 55), havendo 

previamente os “Centros de Estudos Universitários, junto dos Institutos Científicos e do 

Laboratório de Engenharia de Angola, tendo em conta o insuficiente número de técnicos 

de nível universitário que constituía um dos maiores obstáculo ao desenvolvimento de 

Angola”. Considerar o estágio “exclusivamente” como uma dimensão prática não só 

diminui a sua abrangência, como oculta a sua importância no processo de qualquer 

formação académica e profissional, razão pela qual, este deve ser compreendida mediante 

duas perspetivas, teórico e prático. 

O programa de Estágio Curricular “pós-curricular” na formação inicial de 

professores no ISCED – Huambo foi implementado no ano 2013, com o propósito de 

preparar melhor os estudantes finalistas de modo que possam enfrentar “o mercado de 

emprego e desempenharem com excelência a profissão de professorado” (Portal Angop, 

2011). 

Em declarações à Angop, o então Diretor-geral do ISCED, Miranda Lopes 

Miguel, informou que a implementação do estágio tem como objetivo superar algumas 

deficiências identificadas em muitos finalistas, por culpa da ausência de prática 

pedagógica, durante o ciclo de formação. Na altura disse, também, o referido Diretor que: 

O estudante depois de concluir o plano curricular no 4º ano não vai logo 
escrever o seu trabalho de fim de curso, como ocorria até então. Tem 
que ir para o terreno, exercitar, colocar em prática tudo aquilo que 
aprendeu e só depois poderá fazer a sua defesa de tese baseada em 
factos reais constatados ao longo do período de estágio que poderá durar 
entre seis a nove meses", explicou” (Portal Angop, 2011). 

Tendo o mesmo concluído da seguinte forma, “Se queremos bons professores para 

o futuro então temos esta obrigação de submeter os estudantes a um período de prática 

docente que antecede a defesa de trabalho de fim de curso” (Portal Angop, 2011). Essas 

declarações testemunham claramente comprometimento desse Instituto com a qualidade 

do ensino baseada num desempenho com excelência da prática pedagógica, pelo que 

aponta como caminho a implementação do estágio na referida instituição.   

A planificação e organização do estágio são competências exclusivas da 

instituição de ensino superior, segundo as suas realidades, mediante diplomas ou 

regulamento interno, como lhes confere a lei, estas autoridades.  
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Segundo Dias (2013, p. 57) no âmbito geral as instituições de ensino devem 

desenvolver no seu interior modelos de organização “colaborativa que promovam uma 

cultura de trabalho reflexivo e dialogante. Por meio de ações e atitudes que estimulem o 

adiantamento da emancipação dos docentes, bem como da própria organização escolar, 

com avistando a construção dirigida da qualidade de ensino e aprendizagem.  

Em todas as conceções, até então abordadas, podemos constatar a importância de 

criar uma relação dialógica e de proximidade entre avaliador e avaliado, no sentido de 

analisar, de discutir, de refletir sobre as observações realizadas e de desenvolver uma 

avaliação formativa que vise a melhoria e o crescimento profissional dos seus 

interlocutores. 

No âmbito do ISCED-Huambo, enquanto espaço de formação de saberes e os 

serviços de educação; espaços de expressão do saber agir; e lugar de eleição para a 

formação de Professores, um regulamento interno de estágio10 rege a sua organização, 

neles podemos encontrar os pontos basilares dum processo de estágio serio e rigoroso 

que, respeita as normas científicas e se preocupa, empenha com a formação de identidade 

e inclusão profissional dos estudantes. Vejamos que, logo no seu 1º artigo, põe-se em 

destaque o âmbito da aplicação do estágio:  

11 O presente regulamento é parte do regime académico vigente no instituto 

superior de Ciências de Educação do Huambo e estabelece as normas e 

procedimentos a seguir pelos departamentos de ensino e investigação do ISCED 

– Huambo e pelos estagiários na programação, orientação e realização dos 

estágios integrados no final do plano curricular dos cursos em vigor no ISCED – 

Huambo. 

Saltando para o 4º artigo, encontramos versadas condições imperativas para o 

acesso ao estágio definidos em três momentos, que abordam especificamente sobre o 

contexto da admissão dos estudantes. Vejamos: 

1º. A admissão dos estudantes finalistas ao estágio, pedagógico de licenciatura é 

feita mediante a uma inscrição constante da tabela de emolumentos e é 

                                                        
10 O Regulamento Interno de Estágio Curricular Pedagógico de 2016 foi elaborado pelo concelho científico e 
pedagógico e homologado pelo Director Geral do Instituto Superior de Ciências de Educação do Huambo. 
11 O presente Regulamento é copia integral do ISCED-Huambo. 
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condicionada pela aprovação em todas as aprovações e seminários do plano 

curricular do respetivo curso. 

2º. Excetuando casos devidamente fundamentados pelo respetivo DEI em 

conselho pedagógico, a não apresentação do trabalho dentro do prazo, 

implicará uma nova inscrição. 

3º. Desde a inscrição, orientação e apresentação da aula Metodológica, os 

estudantes não devem pagar a nenhuma entidade individual ou coletiva 

qualquer quantia para além do emolumento estabelecidos. 

Já no 5º artigo apresenta-se o Plano de Estágio, levado a cabo pela instituição em 

referência, de acordo como o ponto único do presente artigo: 

1. No início do estágio pedagógico de licenciatura é fornecido aos estudantes 

um plano de estágio, que inclui uma proposta metodológica de trabalho e 

calendário de atividades, bem como a indicação da escola ou instituição de 

ensino onde vai decorrer o estágio. 

O 6º artigo define, em seis (6) pontos, o Regime de Estágio a que os intervenientes 

deverão obedecer: 

1. O estágio de licenciatura tem escolaridade anual (dependendo da estrutura 

curricular do respetivo curso), por este facto, terá de terminar no prazo máximo 

de (1) ano letivo, prorrogável por mais (6) meses em casos excecionais 

devidamente justificadas pelo orientador e aprovado pelo concelho científico 

departamental. 

2. Ao estudante estagiário é obrigado uma escolaridade semanal afixada no plano 

curricular de estágio. 

3. O estágio deve ser efetuado numa escola indicada pelo DEI a que pertence ao 

candidato. 

4. O estágio tem a duração mínima de 24 semanas letivas. 

5. O estágio deve cumprir seis semanais de estágio. 

6. O estágio é obrigado a uma frequência mínima de dois terços do tempo 

estabelecido no ponto anterior sob pena de suspeitar-se a reprovação por faltas. 
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7. Os DEI´s deverão criar todas as condições necessárias para a conclusão do 

trabalho de O Estágio de licenciatura dentro do tempo previsto. 

Nesta perspetiva, trazemos aqui a visão de Pimenta e Lima (2004) que destacam 

que a organização do estágio é fundamental para processo de aprendizagem do aluno, 

pois quanto mais percetibilidade da natureza, âmbito, dos objetivos e regime do estágio, 

bem como, das suas competências curriculares, mais se envolverá, com interesse e 

compromisso dinamizando assim, o processo aprendizagem, bem como contribuindo na 

qualidade, rigor e eficiência necessárias para a materialização dos resultados esperados 

do estágio.  

Na visão das autoras, se por acaso o processo de organização do estágio não se 

suceda o aluno, certamente, poderá ter inúmeras dificuldades em identificar o seu papel 

ao longo do processo como lidar e superar as circunstâncias do estágio, em tirar proveito 

desse momento de atuação profissional, bem como, a de compreender o seu papel durante 

o percurso do estágio e, tendo terminado o estágio pode, também, não compreender o seu 

impacto na carreira que escolheu.  Assim, seria bom que as IES procurassem formas 

próprias de incluir, tanto o discente quanto o docente (os professores de disciplinas e os 

orientadores interno e externo), processo de organização do estágio. Sendo que, estes são 

os principais intervenientes do referido processo merecem, sim, maior destaque e 

participação, desde a planificação até à supervisão. 

Com vista de eliminar as perspetivas empíricas que reduzem o estágio como uma 

atividade puramente observativa onde os alunos limitam-se imitar os professores em aula 

como modelos, “sem proceder a uma análise crítica fundamental teoricamente e 

legitimada na realidade social em que o ensino se processa. Assim, a observação se limita 

à sala de aula, sem análise do contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e 

execução de aulas-modelo” (Borssoil, 2008, p. 7). 

O que se vê hoje, muitas instituições excluem, de certa forma, a participação 

principalmente dos discentes, quase que nem fazem uma pesquisa ou inquérito no intuito 

de recolher e apurar os pareceres dos mesmos o que fragiliza consideravelmente só o 

processo de estágio, bem como põe à prova a qualidade de ensino e aprendizagem de todo 

processo formativo. 

Em suma, a organização e estrutura do estágio curricular devem “promover 

condições para que o professor em formação possa discutir e aprender com sua própria 

atuação, desta forma o registo deve ser diário e detalhado, de modo que ele possa 
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investigar suas ações” (Koppe et al., 2014, p. 3). De facto, os estágios são uma experiência 

de aprendizagem, uma ótima maneira de assimilar a prática, devendo o profissional 

manter-se flexível e aberto às informações que o rodeiam (Fontes, 2019).  

 

Através do estágio o futuro professor tem a oportunidade de observar um 

profissional em pleno desempenho das suas atividades, bem como, ponderar a maneira 

de ensino versus as interações entre estudantes e docentes e o modelo de ensino, 

identificar as problemáticas próprias da profissão como indisciplinas, bullying, fugas às 

aulas, entre outros, e propor sugestões para solucioná-los. 

 

1.2.1. Avaliação do estágio pedagógico  

 
No âmbito do curso de formação inicial no ISCED-Huambo a avaliação dos 

dispostos artigos. 

O artigo 15º versa sobre a avaliação do discente durante a apresentação da aula 

metodológica. Cujo devem-se sempre obedecer as seguintes condições: 

a) Durante as 24 semanas de estágio conforme a alínea a) do terceiro ponto do 

artigo 6º o estagiário apresenta a sua aula exame em conformidade com o 

programa da escola onde se realizou o estágio. 

b) Os estudantes devem fazer o enquadramento metodológico do tema e subtema 

e preparar a sua aula. 

c) Qualquer que seja a modalidade da aula selecionada aos alunos ao tratamento 

metodológico (demonstrativo), esta deve ser feita na presença do júri. 

d) Na avaliação da aula o júri deve ter uma fica de observação que conte 

fundamentalmente com os seguintes momentos: 

- O tratamento metodológico do tema  

- A definição do objetivo gerais e específicos do subtema 

- A motivação da aula (revisão da tarefa e dos objetivos). 

- O tratamento metodológico do conteúdo da aula aliado ao uso de meios e 

métodos de ensino. 

- a efetivação da avaliação continua antes, durante e no fim da aula. 

-A cientificidade na apresentação dos conteúdos. 

- A Apresentação individualizada aos alunos (caso a aula seja lecionada). 
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- A orientação da tarefa para casa 

- A gestão do tempo da aula 

f) A aula metodológica terá duração de 45 minutos. 

 

Já o 16º artigo versa sobre a avaliação do processo do estágio (como requisito parcial 

para obtenção do grau de licenciatura). Segundo este artigo: 

1. A avaliação do estágio é feita por três seguintes elementos e é ponderada de 

acordo com o critério em curso no respetivo DEI. 

a) Avaliação relativa ao trabalho desenvolvido durante o estágio.  

b) Avaliação relativa ao relatório (por todos membros do júri).  

c) Avaliação relativa à apresentação da aula (por todos membros do júri) 

2. A nota final corresponde [(A+B)/2]*40% + c*60% de acordo com as alíneas 

a), b) e c). 

3. Se a avaliação final for positiva, o presidente do júri apresentará o novo 

licenciado; 

4. Se a avaliação final for negativa, com o resultado da fraca avaliação da sessão 

o candidato ficará reprovado e o presidente do júri explicará por escrito, as 

razões desta decisão. 

5. Em caso de se verificar o ponto anterior, o candidato é convidado a fazer nova 

inscrição para o próximo ano letivo. 

 

1.3.Competências dos orientadores no ISCED – Huambo 
 

De acordo com Artigo 8º do regulamento de estágio vigente no ISCED-Huambo 

compete aos orientadores do estágio pedagógico de licenciatura e co-orientadores 

desempenharem as seguintes funções:  

a) Fornecer ao (s) aluno (s) o plano do estágio e dar a conhecer ao concelho 

científico departamental; 

b) Dirigir o trabalho do (s) estudante (s) durante o estágio; 

c) Submeter ao concelho científico departamental, um relatório sobre o 

funcionamento do Estágio onde emita a sua opinião sobre a admissibilidade 

da apresentação da aula metodológica; 
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d) Estabelecer o número de horas por semana que o estudante deve cumprir 

durante o estágio na escola em causa. 

e) O orientador deve dedicar ao estágio Pedagógico de Licenciatura pelo qual é 

responsável, no mínimo três horas semanais constante do horário afixado e 

não mais que seis horas por estudante. As referidas horas destina-se a sessões 

de trabalho como o (s) que devem incluir aspetos metodológicos. 

f) As tarefas constantes do número anterior podem ser realizadas pelos 

coorientadores, mas serão sempre sobre responsabilidade do orientador; 

g) Mesmo quando se recorra a instituições externas, o orientador será sempre o 

responsável pela qualidade do trabalho a ser desenvolvido pelo estudante, não 

tendo este em hipótese alguma, a obrigação de qualquer pagamento por 

consulta, uso de equipamento ou bibliografia. 

  Compete ao professor supervisor do estágio curricular orientar o estudante, ao 

longo do processo de formação inicial, para a vida profissional que o espera, isto é, dar-

lhos as bases teóricas e práticas como instrumentos a serem usados na profissão de 

docência, em suas práticas pedagógicas, com vista a auxiliar o aluno identificar, criar e 

adaptar outras e novas alternativas e posicionamentos frente aos desafios próprios dessa 

atividade.  

Como também, acreditamos que a problematização das competências dos 

orientadores versus as vivências produzidas pelo contexto do estágio, “à luz da teoria 

estudada nos diferentes componentes curriculares do curso, contribui, por um lado, para 

que os professores-formadores desenvolvam um processo permanente de reflexão em 

torno do Projeto Pedagógico, do Currículo Oficial do curso e de sua própria prática em 

sala de aula, e, por outro lado, contribui para com a formação prática do futuro professor” 

(Felício & Oliveira, 2008, p. 223) 

Desta feita é, também, de suma importância compreender o aluno estagiário 

dentro do contexto do estágio, de modos a se analisar, descrever e delimitar as 

competências que lhe são atribuídas.  

 

2. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
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A análise e discussão de resultados demarca o período em que o pesquisador 

aufere os dados recolhidos pelo uso de técnicas e instrumentos apropriados para o género 

de informação que pretende adquirir, correspondente ao objeto de pesquisa em análise. 

Segundo Prodanov e Freita (2013) após o seu registo esses dados são organizados e 

classificados de forma metódica, começando pela fase de seleção, codificação e 

tabulação, para depois serem alvo de discussão. 

Para Morgado (2014) o passo preliminar para uma análise dos dados consiste na 

organização rigorosa dos mesmos, o que implica a elaboração de matrizes, tabelas, 

quadros, gráficos, medidas estatísticas, ou outros quando forem necessários ou 

convenientes. 

O segundo passo consiste em interpretar ou discutir os resultados da análise feita, 

isto é, 
após a descrição e a análise dos dados vem a interpretação, que pode 
ser considerada como a parte mais importante de todo o relatório. Aqui 
é que se faz a apresentação do significado mais amplo dos resultados 
obtidos, por meio de sua ligação a outros conhecimentos já obtidos (Gil, 
2008, p. 183). 

 

Uma análise sem a devida interpretação pouco (ou nada) vale para uma pesquisa, 

porque a discussão não só previne a futilidade dos resultados, como demonstra a 

competência e conhecimento do investigador em relação ao problema em análise. 

Assim, enquanto investigadores, entendemos que nesta fase devemos pautar por 

uma postura analítica, crítica, ponderada e original. 

Concordando com os ditados dos autores referidos, reformamos a ideia de que a 

apresentação dos dados será feita a partir das tabelas e os respetivos gráficos, de modo a 

esquivarmo-nos da análise redundante, fazendo jus ao princípio da clareza, precisão e 

profundidade com que pretendemos apurar e discutir os resultados. Assim passamos a 

considerar primeiro o questionário 1, e depois o questionário 2. 

 

2.1. Inquérito por Questionário 1 – O Estágio segundo os Estagiários  
 

O questionário foi o principal instrumento utilizado na recolha de dados desta 

pesquisa. Propriamente servimo-nos do questionário online disponível no Google Drive 

– uma ferramenta eletrónica que entre várias utilidades permite, criar, enviar, receber e 

armazenar dados em diferentes formatos digitais. 
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O questionário – 1 com o cabeçalho “estágio curricular e sua importância na 

formação de professores no ISCED-Huambo”, comporta 28 questões, que foram 

aplicadas aos estudantes do 5º ano, que aderiram positivamente ao nosso inquérito. Este 

destina-se a identificar o grau de satisfação com o Estágio curricular e sua importância na 

formação de novos profissionais. Para tal, contamos com a colaboração dos estudantes e 

docentes para recolha dos dados e informações necessárias. 

No total foram selecionados para a pesquisa 307 Estudantes que corresponde a 

56,27% dos alunos, sendo que 160 frequentam o período regular e 147 o Pós-Laboral. 

Nestes dados, 14 Estudantes, o equivalente a 4,4 %, não chegaram a responder aos nossos 

inquéritos, facto que reduz as percentagens geral para 95,6%, mas não compromete os 

resultados da pesquisa.    

A primeira secção do questionário, referente à identificação dos sujeitos, 

permitiu que se perfilasse a idade, género, opção de formação, e as funções. 

Verifica-se que existe um grande número de jovens no ensino, num intervalo de 

21 a 35 anos correspondendo a 87% (n=267) de estudantes.  

Quanto ao género existe um ligeiro equilíbrio, quanto ao sexo, sendo que 50,2% 

(n=154) são mulheres e 49,8% (n=153) homens. Tal como demonstram os dados em 

análise, estes confirmam que os homens, são, na verdade, a parte mais representativa do 

ensino superior em Angola. Podemos inferir que este equilíbrio é o manifesto da realidade 

do ensino em Angola.  

Por hoje, podemos descrever que a emancipação da mulher é uma realidade 

vivida, embora em fase inicial. Sobre esta questão estamos limitados a profundas 

reflexões pelo facto de que a nossa pesquisa não inclui a estimativa de mulher a frequentar 

o ensino superior em Angola, pelo facto de não termos encontrados na revisão da 

literatura obras que o fizessem referência, o mesmo se sucede com a estimativa de 

estudantes a frequentar o ensino superior a nível nacional. 

Os dados expressos abaixo, na tabela 1, fazem referência à opção de formação dos 

estudantes inquiridos nos dois turnos, isto é, regular e noturno, através dos quais podemos 

inferir que durante a pesquisa houve maior participação dos cursos de Ensino da Física 

com 20,2% (n=62) da Geografia 18,6% (n=57), da Biologia com 16,9% (n=52) e da 

Química 12,1% (n=37) e 7,5% (n=23) estudantes de Língua Portuguesa. 
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Tabela 1 – Formação 
 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Ensino da Psicologia 35 11,4 

Ensino da Geografia 57 18,6 

Ensino da Biologia 52 16,9 

Ensino da Matemática 28 9,1 

Ensino da Física 62 20,2 

Ensino da Química 37 12,1 

Ensino da Língua Inglesa 23 7,5 

Ensino da Língua Portuguesa 13 4,2 

Total 307 100,0 

 

A partir deste resultado, conseguimos observar que apenas 43,3% (n=133) dos 

estudantes inquiridos desempenha a função docente, sendo que os outros 56.7% (n= 174) 

não desempenham. No caso dos 56,7 (n=174) o estágio é o primeiro contacto que 

estabelece a ligação entre a teoria e a realidade a pratica pedagogia, isto é, com a sala de 

aula (alunos). 

Neste sentido, podemos considerar que o estágio curricular pedagógico do ISCED 

– Huambo é de capital importância para estes estudantes na medida em que constitui o 

processo e a ferramenta prática do curriculum letivo, através do qual o estudante tem o 

privilégio de conhecer e vivenciar e assumir a identidade profissional antecipadamente 

no campo de atuação, a sala de aula. 

Neste sentido o estágio representa, também o processo de inclusão no contexto de 

trabalho - sendo este o ponto-chave da articulação entre teoria e prática, como uma 

dimensão indissolúvel entre ensino e pesquisa, da mesma forma que Roldão (2007) 

entende que, se busca, com o estágio, a superação da separação entre teoria e prática, e 

ao mesmo tempo, transformar o estágio em pesquisa e investigação teórico-prática. 

Assim, o estágio curricular do ISCED-Huambo apresenta-se como uma ponte 

entre estudante e a aproximação da realidade profissional. É na travessia dessa ponte onde 

se dá o processo de construção da identidade profissional do estudante, por meio das 

vivências dos casos concretos, dentro da escola, particularmente, em sala de aula (Pimenta 
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2002); espaço propício para produção, reflexão, superação e reprodução de conhecimento 

sob o ponto de vista crítico, ético e competente, num ambiente de interação social e 

interdisciplinar (Felício & Oliveira, 2008). 

Quanto ao primeiro objetivo do estudo, identificar os principais fatores de 

envolvimento pessoal durante o estágio curricular, desenvolveu-se uma secção no 

questionário de modo a compreendermos o grau de envolvimento pessoal, isto é, se 

raramente, às vezes, frequentemente ou sempre apresentam comportamento que 

caracterizam a competência, de acordo com a complexidade da função, nos seguintes 

aspetos: empenho em desenvolver competência, informação sobre o estágio, resolução 

das dificuldades constatada, integração na equipa de trabalho e assiduidade e 

pontualidade. 

Questionados sobre o empenho em desenvolver competências profissionais, 

durante o estágio curricular 55% dos inquiridos, equivalentes 168 da amostra afirmou que 

se empenharam (bastante 36,2% (n=111) e sempre 18,6% (n=57), para atingir tal 

objetivo. Ao contrário, apenas 5,2% (n=16) afirmaram que raramente se empenharam, de 

14,4%  (n=55) afirmam que pouco se empenharam e outros 25,5% (n=78)  que afirmaram 

algumas vezes terem-se empenhado (tabela 2). Logo percebe-se que a maioria se 

empenhou.  
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Tabela 2 - Principais fatores de envolvimento pessoal durante o estágio curricular 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Raramente apresenta os comportamentos que 
caracterizam a competência, de acordo com 
complexidade da função. 

16 5,2 

Às vezes apresenta os comportamentos que 
caracterizam a competência, de acordo com 
complexidade da função. 

44 14,3 

Frequentemente apresenta os comportamentos que 
caracterizam a competência, de acordo com 
complexidade da função. 

78 25,4 

Sempre apresenta os comportamentos que 
caracterizam a competência, de acordo com 
complexidade da função. 

111 36,2 

É reconhecido como uma referência nessa 
competência, de acordo com complexidade da 
função. 

57 18,6 

Total 306 99,7 

Ausente Sistema 1 0,3 

Total 307 100,0 
 

Sendo os estudantes a razão de ser do processo de ensino e aprendizagem, os 

resultados dessa questão preocupam-nos, pois de igual modo, são eles um dos fatores que 

concorrem para a qualidade e efetividade do estágio, o que significa dizer que 

paralelamente as condições organizadas pelas instituições, quer a formativa, quanto a 

acolhedora, se o estudante não se empenhar os resultados tende a ser sempre negativos. 

Cabe a ambas instituições (com maior realce a instituição formadora, no caso, o 

ISCED-Huambo) tomarem as devidas medidas em identificar quais os motivos que 

justificam a falta de empenho dos estudantes, para que de seguida se pense nas possíveis 

linhas a serem definidas de modo a decifrar esta situação.  

Ainda no que concerne ao primeiro objetivo, sobre os principais fatores de 

envolvimento pessoal durante o estágio curricular, verificou-se que 45,6% (n= 140) dos 

estudantes preocupam-se em obter informações relacionadas ao estágio, 20,5% (n=63) 

dos estudantes procurou sempre, sendo que somente 4,9% (n=15) nunca procurou (tabela 

3). Podemos inferir que a maioria dos estudantes constantemente procurou obter tais 

informações. É um dado positivo, pois devem os estudantes munirem-se de informações 

respeitantes a esses processos posto que lhes possibilita ter uma visão holística do 

contexto e impacto na sua formação.  
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Tabela 3 – Procura ativa de informação para o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Raramente apresenta  15 4,9 
Às vezes  45 14,7 
Frequentemente  44 14,3 
Sempre  140 45,6 
Muitas vezes 63 20,5 

Total 307 100,0 
 

O mundo hoje concorre para a era da informação, do conhecimento atualizado, 

pelo que as empresas sejam de quais setores forem, estão mais interessados em recrutar 

aqueles indivíduos com esse perfil profissional. Relativamente à profissão docente é, 

ainda mais agravante. Quando abordamos da ética e deontologia do docente no capítulo 

2 fizemos questão de referir que, uma das competências desejadas no professor é o 

conhecimento, ou seja, ser conhecedor da ciência, da tecnologia, das técnicas e das 

práticas profissionais, como requisito de uma prestação de serviços de qualidade.  

Tal como Morgado (2014, p. 165) considera, as habilidades cognitivas 

constituem-se uma das três pedras basilares do perfil profissional, as mesmas são 

geralmente obtidas através do “processo de educação formal – raciocínio lógico de 

compreensão, julgamento crítico e conhecimento geral”. Logo, entendemos que conhecer 

deve ser um exercício permanente e intensivo do docente.  

O professor que conhece encanta, conquista e apodera-se da sala de aula, do 

respeito e atenção dos alunos. Neste sentido, estar informado sobre o estágio demonstra 

evidentemente a vontade do estudante em desenvolver estas importantes habilidades e 

conhecendo poderá explorar e desfrutar melhor os benefícios do estágio, entre os quais 

citamos a construção da sua identidade e perfil profissional. 

Foi ainda referido que durante o estágio curricular 23,8% (n=73) dos estudantes 

inquiridos atestam que conseguiram resolver todos os seus problemas de modo autónomo 

e 33,2% (n=102) na maioria das vezes e algumas vezes 22,1% (n=68) também o fizeram, 

assim temos a maior parte dos estagiários desenvolvem autonomia na resolução das 

dificuldades que surgiram no estágio. Apesar de 16,9% (n=52) e 3,9 (n=12) poucas vezes 

e nunca se preocuparem diante dessa situação. 

 Sobre a integração na equipa de trabalho do local de estágio, 37,1% (n=114) dos 

estudantes foi muitas vezes integrado e 25,4% (n=78) foi sempre, e outros 18,6% (n=57) 
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foram integrados umas e outras não, assim podemos inferir que a maioria dos estudantes 

81,1% (n=249) foi integrada nas atividades e competências da equipa de trabalho da 

instituição acolhedora. O mesmo não aconteceu com 4,6% (n=14) isto é, que nunca 

foram. 

Por fim, sobre a assiduidade, verificou-se que 25,4% (n=78) dos estudantes são 

assíduos e reconhecidos pelos seus comportamentos e 42,3% (n=130) procuram sempre 

formas de não faltar para o garante do estágio curricular. O mesmo não acontece com 

5,5% (n=17) dos estudantes de não assíduos. 

De forma a atingir o segundo objetivo, caracterizar a perceção sobre a satisfação 

com o estágio, o termo satisfação é aqui transcrito para expressar gosto, motivação, 

agrado, prazer dos estudantes em realizar o estágio, pois acreditamos que sempre que isso, 

estes tendem a entregarem o melhor de si, modo que possam aproveitar, explorar e 

desfrutar o máximo possível das experiências que tal circunstancia lhes proporciona. 

Assim pretendemos saber dos estagiários as suas motivações para a prática do estágio, se 

conheciam os regulamentos, se sentem-se satisfeitos, como avalia entre outras opiniões 

pertinentes. 

Quando inquiridos sobre o regulamento enquanto instrumento regulador de capital 

importância para o estágio curricular para o cumprimento dos objetivos e alcance dos 

resultados, verifica-se que 59% (n=181) dos estudantes conhecem-no ou tiveram algum 

contacto com o regulamento (tabela 4). 

 
Tabela 4 – Conhecimento do regulamento de estágios curriculares 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Sim 181 59,0 

Não 126 41,0 

Total 307 100,0 

 

Depois, sobre o facto de terem ou não decidido frequentar um estágio, 49,5% 

(n=153) dos estudantes consideram que ter frequentado o estágio curricular por não ter 

outra opção. Já 34,5% (n=106) alegam ter aderido pelo facto de que pretendiam, mediante 

o processo adquirir mais habilidades e 15,7% (n=15,6) já são professores (tabela 5). A 

falta de opção, deve-se à obrigatoriedade do estágio, na medida em que se dá a sua 

implantação como requisito parcial para a conclusão da licenciatura em todos os oitos (8) 

cursos ministrados naquela instituição de ensino. 
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Tabela 5 – Decisão de realização de estágio  

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Porque queria adquirir 
mais habilidades 106 34,5 

Porque era a única opção 153 49,8 
Por já ter pratica desta 
atividade 48 15,6 

Total 307 100,0 

 

Concretamente sobre a satisfação, confirma-se que 16,0% (n=49) dos estagiários 

sentirem-se muito satisfeitos como que aprenderam durante o estágio, ao contrário 11,4% 

(n=35) que afirmam que não.  Entre os satisfeitos e não satisfeito estão 33,2% (n=102) 

estudantes pouco satisfeitos e 39,4% (n=23) modernamente satisfeitos. Claramente, 

podemos notar duas linhas de opiniões, em ligeiro equilíbrio, sendo 55,4% (n=170) 

alternando entre moderadamente e muito satisfeitos e 44,6 (n=137) alternando entre nada 

e pouco satisfeitos (tabela 6). 

 
Tabela 6 – Satisfação com o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nada 35 11,4 

Pouco 102 33,2 

Moderadamente 121 39,4 

Muito 49 16,0 

Total 307 100,0 

 

Relativamente à opinião sobre o estágio,  é notório que 40,1% (n=123) dos 

estudantes considera o estágio curricular importante para o seu futuro profissional, de 

forma a aplicar os conteúdos teóricos adquiridos na sala de aula, enquanto 45,3% (n=139) 

são indiferentes, de modo que, não consideram nem inútil nem útil, já 14,7% (n=45) 

considera-o inútil, pelo que podemos aferir que a maioria dos estagiários, isto é, 59,9% 

(n=190) dos estudantes (somando os dois últimos dados) não autenticou a utilidade do 

estágio como oportunidade de aplicar, em contexto profissional, os conhecimentos 

adquiridos no curso e de adquirir/desenvolver novas competências. 
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Tabela 7 – Utilidade do estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Inútil 45 14,7 

Nem inútil nem útil 139 45,3 

Útil 123 40,1 

Total 307 100,0 
 

Os estagiários 44,3% (n=136), afirmam que para além das suas atividades com o 

orientador, também desenvolvem outra atividade fora do recinto escolar e 55,7% (n=117) 

não. Também referiram sobre dificuldades sentidas, 17,3% (n=53) que nunca tiveram 

dificuldades durante o estágio, mas sempre que as encontraram tiveram soluções e 

esclarecimentos suficientes por parte do orientador, o mesmo não acontece com cerca de 

22,8% (n=70) dos estagiários. 

Importa ressaltar que 52,1% (n=160) foi a resposta dos estudantes, com relação 

aos conhecimentos apreendidos nas salas de aulas e que foram muito úteis para o estágio 

curricular. E, por último, de modo geral, os estudantes inquiridos avaliam os seus estágios 

como excelente com 42,3% (n=130) e bom com 23,8%, (n=73) sendo que 28,3% (n=87) 

consideram se razoável. 

 
Tabela 8 – Satisfação com o andamento do estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Excelente 130 42,3 

Bom 73 23,8 

Razoável 87 28,3 

Mau 14 4,6 

Péssimo 3 1,0 

Total 307 100,0 

 

Para o terceiro objetivo, avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu 

desenvolvimento no estágio, após considerarmos o envolvimento pessoal e a satisfação 

vimos ser de suma importância permitir que o estudante se fizesse uma autoavaliação em 

relação ao progresso no estágio, nestes sentido, questionámo-lo se o estágio atendeu às 

suas expectativas, se possibilitou inteirar-se com profissionais da sua classe ou ampliar a 

visão do mercado de trabalho.  
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Quando inquiridos sobre se o estágio atende às suas expectativas em relação à 

aquisição de novos conhecimentos e experiência prática importantes para a sua futura 

atuação profissional, percebe-se que 59,3% (n=182) dos mesmos alegam que o estágio 

corresponde às suas expetativas, naquilo que é aquisição de conhecimentos, bem como à 

experiência pratica que permitirá o sucesso da sua atuação na vida profissional, facto não 

partilhado por 40,7% (n=125) dos inquiridos (tabela 9).  

 
Tabela 9 – Expectativas em relação à aquisição de novos conhecimentos e experiência prática 

importantes para a sua futura atuação profissional 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Sim 182 59,3 

Não 125 40,7 

Total 307 100,0 

 

As expectativas e experiências variam muito de indivíduo para indivíduo, ora um 

grupo de indivíduos pode partilhar das mesmas experiências e não gozarem as mesmas 

expectativas e vice-versa, ou ainda terem as mesmas expectativas e experiências, mas não 

satisfazer a mesma conceção. No caso do estágio espera-se, depois de concluído, que o 

estudante tenha perfilado uma identidade profissional, o que não quer dizer que tenham a 

mesma perceção.  

Sobre a interação durante o estágio verificou-se que os estudantes na sua maioria, 

64,2% (n=197), consideram que a interação durante o estágio curricular com diversos 

profissionais bem como a troca de experiência foi importante para o sucesso do mesmo, 

ao contrário pensam 35,8% (n=110) dos estagiários (tabela 10).  

 
Tabela 10 – Importância da interação entre profissionais durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o Sim 197 64,2 

Não 110 35,8 

Total 307 100,0 
 

A troca de experiência promove a sinergia intelectual, técnica e profissional, pelo 

que é uma das vantagens que o estágio carrega para o aluno, pois através deste, o aluno 

comunica-se com os profissionais experientes da área de modo a tirar dúvidas e partilhar 
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ideias em relação ao próprio estágio e aos conteúdos apreendidos, e, daí pode formar a 

sua própria opinião, perfil e forma de ensino em valores constatados ou em falta naqueles 

profissionais. Ainda, a interação é, também responsável pela investida da análise crítica 

e construtiva da realidade sociocultural, político-legal e económica, pelo que as 

experiências obtidas na interação não se resumem à prática e a profissão docente, mas 

abrange e irrompem os contextos mencionados.  

As experiências e conhecimentos a serem alcançados no estágio estão atados, 

diretamente, à atuação profissional, pelo que, para além de saber, numa perspetiva mais 

teórica, o estudante aspirante a professor precisa aprender a fazer e analisar esse saber 

fazer para que a sua prática profissional, fazer saber, seja continuamente renovada Freire 

(2001). 

Depois, sobre se o estágio amplia a visão do mercado de trabalho, o estágio 

permite que os estudantes tenham uma visão daquilo que será a sua vida profissional, tal 

como confirmam 60,9% (n=187) dos estudantes que responderam sim (tabela 11). 
Tabela 11 – Impacto do estágio sobre se amplia a visão do mercado de trabalho 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o Sim 187 60,9 

Não 120 39,1 

Total 307 100,0 
 

Certamente, no estágio o estagiário ganha informações mais precisas, práticas e 

condizentes sobre o campo de atuação (o sistema educacional), isto é, onde, com quem, 

e para quem irá trabalhar, se a questão da remuneração satisfaz as exigências da profissão, 

ou se convergem com perspetivas futuras traçadas por eles. 

No quarto objetivo, avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu orientador de 

estágio, os inquiridos referiram que as reuniões de acompanhamento são úteis para a 

aprendizagem verificou-se que 23,1% (n=71) dos estagiários consideram as reuniões de 

acompanhamentos constituem uma ferramenta fundamental para o processo de 

aprendizagem somente 2,9% (n=09) diz o contrário, enquanto isto 52,1% (n=160) que 

estes encontros forma indiferentes (tabela 12). 
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Tabela 12 – Utilidade das reuniões de acompanhamento para a aprendizagem 

 Frequência Percentagem 

 

 

Nunca 9 2,9 

Pouco 67 21,8 

Moderadamente 160 52,1 

Muito 71 23,1 

Total 307 100,0 

 

Quanto ao orientador de estágio, os dados demonstram que os estagiários elogiam 

a disponibilidade do(s) seu(s) orientador(s), na medida em que sempre estiveram 

presentes (tabela 13). 

 
Tabela 13 – Disponibilidade do orientador de estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 19 6,2 

Pouco 54 17,6 

Moderadamente 143 46,6 

Muito 91 29,6 

Total 307 100,0 
 

Ainda sobre o orientador, verifica-se que 77,2% (n=237) dos estudantes, tiveram 

a orientações técnica adequada do orientador do estágio da instituição de acolhimento, 

para cumprir o definido no plano de estágio, sendo 34,5% (n=106) receberam todo tipo 

de orientações e 42,7% (n=131) receberam moderadamente. Conseguiu perceber-se que 

a relação entre os estagiários e seus orientadores foi essencialmente muito boa, 

moderadamente, pouco boa e nunca foi boa conforme os dados 31,6% (n=97), 44,6% 

(n=137), 16,9% (n=52) e 6,8% (n=21) dos estagiários inquiridos. Tal avaliação não é 

corroborada por 18% que declaram como má e péssima. Deste modo podemos inferir que 

durante o processo de estágio a maioria dos estagiários teve relações saudáveis (muito 

boas e moderadamente) com seus orientadores.  

A relação entre alunos e professores seja de formação sejam supervisores precisa 

ser estabelecida mediante ações de reconhecimento mútuo e reciprocidade de direitos e 

deveres que se traduzam em competências do ensino professor e excelência na 

aprendizagem do aluno e rigor na política da instituição. Logo, quanto mais 

envolvimento, maior será a confiança e participação dos mesmos alunos, que, sem sombra 

de dúvidas legitimarão a autoridade do professor.   
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De modo geral, os estagiários estão satisfeitos 32,9% (n=101) com o desempenho 

dos orientadores, sendo que apenas 13,7% (n=42) e 46,6% (n=143) afirmam que o estágio 

apenas os satisfez pouco e moderadamente. Pelo que podemos inferir que a maioria dos 

estagiários inquiridos, o estágio esteve em conformidade com os seus preconceitos e 

cumpriu com regulamento estatuído (tabela 14).  

                
Tabela 14 – Satisfação com o desempenho do orientador 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 21 6,8 

Pouco 42 13,7 

Moderadamente 143 46,6 

Muito 101 32,9 

Total 307 100,0 

 

Depois, quanto às competências éticas, técnicas e científicas do orientador da 

instituição onde se realizou o estágio, 72,5% (n=221) dos estagiários, concordam que os 

mesmos possuem, e 18,4% (n=56)  não estão de acordo, sendo que 9,2% (n=28)  são 

indiferentes, isto é não concordam nem discorda dessa situação (tabela 15). Esses 

resultados demonstram que deste modo, pode-se compreender, os orientadores do estágio 

são docentes competentes, pautam-se pela ética nas suas relações com os estagiários, 

possuem habilidades técnicas e conhecimentos científicos sobre estágio. Tais 

competências caracterizam-lhos como profissionais coerente, persuasivo e carismático, 

com as capacidades transmitir conhecimentos expressivos, e influenciá-los a alcançar os 

seus objetivos. 
Tabela 15 – Competências do orientador 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 17 5,5 

Discordo 39 12,7 

Indiferente 28 9,1 

Concordo 139 45,3 

Concordo totalmente 82 26,7 

Total 305 99,3 

Ausente Sistema 2 ,7 

Total 307 100,0 
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Por fim, para o cumprimento das atividades pedagógicas e cumprimento do plano 

de estágio curricular é necessário que os orientadores da instituição criem condições para 

que os estudantes possam trabalhar sem obstáculos, depois da colheita de dados, verifica-

se  que 26,4% (n=80) concordam e 42,2% (n=128) concordam totalmente que estas 

condições foram criadas pelos orientadores 13,9% mostram-se indiferentes em relação a 

estas condições enquanto isto 17,5% (n=53)  dos estudantes não estão de acordo sendo 

que 13,2% (n=40) Discordam e 4,3% (n=13) discordam totalmente. 

No quinto objetivo, caracterizar a perceção dos estudantes sobre a instituição 

de acolhimento, verificou-se que é um dos principais dilemas que atordoam a mente dos 

estudantes que, muitas das vezes “monologam em voz alta” como será lá, com quem hei-

me de lidar, serei bem tratado, e se não for que eu espero… Portanto, consideramos neste 

ponto se a instituição acolhedora criou condições, no que concerne à disponibilização de 

recursos técnicos, adequação do contexto aos objetivos. 

Percebe-se que 34,2% (n=105) dos estudantes, afirmam que sempre tiveram a 

colaboração necessária com as pessoas integradas no estágio pelo tutor/orientador nos 

trabalhos, enquanto 7,2 (n=22) dizem que não foram. Esses resultados são pouco 

favoráveis face aos objetivos por detrás da implementação do estágio no ISCED-Huambo. 

A integração no campo de trabalho, isto é, na sala de aula é um dos fatores que concorrem 

para ao sucesso do estágio, desta feita, deve ser considerado como prioridade na 

organização programa de estágio. 

Ainda dentro deste objetivo, os estudantes inquiridos são unânimes em confirmar 

que o ISCED criou previamente as condições necessárias para prática do estágio na 

instituição acolhedora. Os dados são favoráveis pois entendemos que as instituições de 

ensino devem contribuir até certo ponto, com meios adequados para a criação das 

condições para os seus estudantes estagiários, pois nem sempre as instituições 

acolhedoras reúnem tais recursos em quantidade significativas, e se assim acontecesse 

acreditamos que, as instituições na qual lhes são submetidas as solicitações de vagas 

poderiam aceitar com maior facilidade e em maior número os estudantes, bem como, 

proporcionar-lhes-ia uma aprendizagem significativa.   

Verifica-se, também, que à maior parte dos estudantes lhes foi concedida as 

facilidades de natureza administrativa inerentes ao acesso à entidade onde frequentou ou 

frequenta o estágio curricular e 94,7% (n=291) dos estudantes, tiveram orientações 

técnicas adequadas do orientador do estágio da instituição de acolhimento, para cumprir 

o definido no plano de estágio. 
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Quanto à autonomia necessária para realizar as suas atividades, verificou-se que 

45,6% (n=140) dos estudantes tiveram autonomia para a realização das mesmas e 31,3% 

(n=96) quase sempre e 16,9% afirmaram que em algumas vezes tiveram esta autonomia, 

o mesmo não acontece com 6,2% (n=19) dos estudantes (tabela 16). 

 
Tabela 16 – Autonomia para realização de atividades no estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 19 6,2 

As Vezes 52 16,9 

Sempre 140 45,6 

Quase sempre 96 31,3 

Total 307 100,0 

 
Quando questionados sobre se ficaram satisfeitos com o contexto do estágio na 

sua maioria, em relação aos objetivos da aprendizagem, 30% (n=92) concordam 

plenamente e 38,4 (n=118) concordam (tabela 17).  

 
Tabela 17 – Adequação do contexto de estágio aos objetivos da aprendizagem 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 13 4,2 

Discordo 41 13,4 

Indiferente 43 14,0 

Concordo 118 38,4 

Concordo 

totalmente 

92 30,0 

Total 307 100,0 

 

A maior parte dos inquiridos, 65,3% (n=197), dos estagiários, receberam 

orientação ou ajuda universitária durante o estágio (tabela 18). Sendo que 44,3% (n=136) 

dos estudantes tiveram os seus locais de estágios escolhidos aleatoriamente. 
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Tabela 18 – Orientação ou ajuda da universidade durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 14 4,6 

Discordo 36 11,7 

Indiferente 53 17,3 

Concordo 113 36,8 

Concordo totalmente 84 27,4 

Total 300 97,7 

Ausente Sistema 7 2,3 

Total 307 100,0 

 

Após a escolha do local do estágio, 64,5% (n=198) dos estagiários afirmam que 

concordam que houve uma atividade de integração por parte do local de estágio, e 

salientam que lhes foi apresentado o projeto do estágio (tabela 19):  

 
Tabela 19 – Apresentação do projeto do local de acolhimento 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 19 6,2 

Discordo 30 9,8 

Indiferente 50 16,3 

Concordo 120 39,1 

Concordo totalmente 88 28,7 

Total 307 100,0 

 

Os inquiridos afirmam, 95,4% (n=293), que existia alguém no local de estágio 

responsável por orientá-los (tabela 20), e confirmam, 94,1% (n=289), que o 

acompanhamento era permanente, tendo esse acompanhamento ajudado no êxito do 

estágio curricular, para 53,7% (n=159) dos estudantes. 
 

Tabela 20 – Existência de acompanhamento e supervisão no local de estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o Sim 293 95,4 

Não 14 4,6 

Total 307 100,0 
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É reconhecido que a falta de supervisão contribuiu para o seu insucesso no estágio. 

Já no que concerne à Universidade, os estudantes mantêm a mesma opinião; receberam 

totalmente o apoio necessário e o acompanhamento da supervisão (tabela 21). 

 
Tabela 21 - Acompanhamento ou supervisão da Universidade 

 Frequência Percentagem 
V

ál
id

o 

Discordo totalmente 11 3,6 

Discordo 41 13,4 

Indiferente 58 18,9 

Concordo 138 45,0 

Concordo totalmente 59 19,2 

Total 307 100,0 

 

As condições (meios e recursos, facilidades, etc.) são os ingredientes chave para 

o sucesso do (e no) trabalho. Neste sentido temos a realçar necessariamente dois dados 

similares: 25,4% (n=78) dos orientados sempre tiveram as condições de trabalho 

adequadas e 45,3% (n=139) quase sempre tiveram estas condições criadas (tabela 22).  

 
Tabela 22 – Condições para trabalhar durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 12 3,9 

Discordo 39 12,7 

Indiferente 39 12,7 

Concordo 139 45,3 

Concordo totalmente 78 25,4 

Total 307 100,0 

 

O conteúdo estava articulado com a estrutura do seu curso (segundo 66,4%) e, em 

relação à sua aprendizagem, acreditam que conseguiram aplicar, através do estágio, o 

conhecimento acumulado na Universidade, como se observa abaixo: 
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Tabela 23 – Aplicação do conhecimento acumulado na Universidade 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 20 6,5 

Discordo 30 9,8 

Indiferente 53 17,3 

Concordo 130 42,3 

Concordo totalmente 74 24,1 

Total 307 100,0 
 

Através da tabela 23, percebe-se que os estudantes consideram que foi possível 

aplicar todos os conhecimentos adquiridos aquando da formação e que foram 

fundamentais no exercício da prática pedagógica e enfrentarem os desafios da profissão. 

 No último objetivo, descrever a perceção dos estudantes e orientadores sobre o 

Estágio Curricular enquanto ferramenta indispensável para a formação profissional, 

verificou-se, como definido neste trabalho que o estágio é um processo híbrido, isto é, 

teórico-prático, pelo facto de não existir dissociabilidade entre ambas dimensões. Por 

tanto, para o sucesso do estágio curricular é necessário que os conhecimentos adquiridos 

na formação de base sejam aplicados. No caso 29,2% (n=89) afirmam que colocaram 

todos os conhecimentos em prática, 43% (n=132) dizem que foram aplicados alguns 

conhecimentos, formando assim a opinião, 72% (n=221) dos inquiridos, enquanto 4,6% 

(n=14) dizem que não aplicaram nenhum. Esses dados refutam ainda mais que, a ideia de 

que o estágio seja apenas uma parte prática do curso de formação inicial e reafirma a sua 

relação causal recíproca com a teoria. 

Sobre se tiveram oportunidade de adquirir/desenvolver competências, 44,3% 

(n=136) dos estagiários alegam que com o estágio adquiriram e/ou desenvolveram de 

forma razoável competências determinadas competências. Já 30,6% (n=94) dos 

estudantes afirmam que adquiriram e/ou desenvolveram capacidades, que lhes irão ajudar 

na vida profissional e 6,2% (n=19) dizem que não desenvolveram nenhuma competência. 

De que vale o estágio se o estudante participante não adquira e/ou desenvolva 

competência profissionais? Considerando a competência um dos objetivos do estágio 

curricular pedagógico, os dados obtidos neste quesito demonstram uma eficiência do 

programa de estágio do ISCED-Huambo. 
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Tabela 24 – Desenvolvimento de competências no estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 19 6,2 

As vezes 58 18,9 

Sempre 136 44,3 

Quase sempre 94 30,6 

Total 307 100,0 
 

Também se confirmou que a maioria dos estudantes se sentiram integrados pelos 

serviços pelo tutor enquanto 6,5% (n=20) dos estudantes nunca se sentiram da mesma 

forma em relação aos outros.  

A maioria dos estudantes estagiários afirmam que tomaram iniciativas em propor 

novos modelos de organização dos trabalhos enquanto que 5,9% (n=18) não tiveram tal 

iniciativa, verifica-se também que em algumas vezes 15,3% (n=18) dos alunos tomaram 

iniciativas de modo de organização do trabalho. 

A pouca carga horária disponibilizada para a prática é acreditada como uma das 

fraquezas que ameaçam o sucesso (cumprimento do objetivo e alcance dos resultados) do 

estágio, este não é o caso do estágio do ISCED-Huambo posto que 70,7% (n=217) dos 

estagiários afirmaram que foi suficiente as 24 semanas de estágio para a sua preparação 

profissional (tabela 25).  

 
Tabela 25 – Carga horário do estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 12 3,9 

Discordo 43 14,0 

Indiferente 35 11,4 

Concordo 135 44,0 

Concordo totalmente 82 26,7 

Total 307 100,0 

 

De modo geral, os estudantes do estágio estão satisfeitos com o mesmo (tabela 

26). 
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Tabela 26 – Satisfação com o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 17 5,5 

Discordo 40 13,0 

Indiferente 29 9,4 

Concordo 133 43,3 

Concordo totalmente 88 28,7 

Total 307 100,0 

 

Podemos inferir que para a maioria dos estagiários inquiridos, o estágio esteve em 

conformidade com os seus preconceitos e cumpriu com regulamento estatuído. 

Feito o estágio a maioria dos estudantes, 66,1% (n=203), declararam que não 

abandonariam a profissão docente, mesmo com um outro emprego à vista. Partindo do 

pressuposto que entre os profissionais docentes comungam a opinião das condições de 

trabalho da sua classe não serem as melhores, sobretudo quando se refere à questão da 

remuneração, suicídios e benefícios e outros, o facto de quererem continuar a exercer a 

profissão realça três importantes aspetos, os formandos na área da docência tem prazer 

em ser, fazem-no mais pelo dever do que pela questão remunerativa e o estágio auxilia-

os na tomada de decisão deste género.  

Sendo o estágio um ensaio da vida profissional, 69% (n=212) dos estagiários 

concordam que o mesmo é uma mais-valia para o enriquecimento dos seus currículos 

consistindo-se num trunfo, importantíssimo no acesso ao emprego (tabela 27). Deste 

modo percebemos que para a maioria dos inquiridos o estágio constitui um diferencial a 

se ter em conta para o acesso ao emprego, isto é, os estagiários acreditam o facto de terem 

frequentado o estágio curricular. 

Tabela 27 – Importância do estágio no acesso ao emprego 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 20 6,5 

Discordo 33 10,7 

Indiferente 42 13,7 

Concordo 129 42,0 

Concordo totalmente 83 27,0 

Total 307 100,0 
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Para terminar, quando questionados se se sentiam melhor preparados para o 

mercado de trabalho depois do estágio, a maioria concordou (tabela 28). 

 
Tabela 28 – Estágio como contributo para ingresso no mercado de trabalho 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 14 4,6 

Discordo 38 12,4 

Indiferente 38 12,4 

Concordo 128 41,7 

Concordo totalmente 89 29,0 

Total 307 100,0 
 

Estes resultados confluem com os dados da revisão bibliográfica que aponta que 

o estagiário se apresenta como elemento influente no processo de formação inicial de 

professores, de modo geral, processo este, capaz de se transformar o estudante estagiário 

num profissional reflexivo que produz competências investigativas para a compreensão 

da realidade educacional em que futuramente estará a atuar, transforma-o num 

profissional que “adote uma posição crítica relativamente ao contexto em que exerce sua 

atividade e que se emancipe dos constrangimentos que podem inibir a sua prática 

profissional e impedir o seu desenvolvimento pessoal” (Freire, 2001, p. 14),. 

 Concordando com Felício e Oliveira (2008, p. 228) defendemos a articulação 

entre o estágio curricular e formação inicial ao longo dos 5 anos de formação dos 

Professores no ISCED- Huambo “uma vez que, essa dimensão valoriza os processos de 

desenvolvimento pessoal e cognitivo das pessoas envolvidas na relação de ensino e de 

aprendizagem, considerando a necessidade de formar um profissional reflexivo-crítico, 

que exercite a prática investigativa, objetivando a compreensão da realidade e a 

intervenção do professor em vista do desenvolvimento dos alunos”. 

Todavia, para isso acontecer é imperativo que o estágio seja abrangente, como 

consideram Maziero e Carvalho (2012, p. 66) onde o estagiário seja “participante e 

assume todas as funções de um professor, entra em contacto com os problemas da 

profissão, e tem condições de aplicar inovações que aprendeu na universidade por ser um 

agente de mudança em potencial”. 
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Em suma, hoje compete aos cursos de formação possibilitar aos futuros 

professores a compreensão da complexidade das práticas e ações praticadas pelos 

profissionais, como alternativa à preparação para a inserção profissional. Isso pode ser 

conquistado se o estágio for articulado a todas as disciplinas, a fim de formar professores 

críticos e analíticos (Pimenta & Lima, 2004). Como dissera Borssoil (2008, p. 7): 

Repensar nas perspectivas citadas por Pimenta e Lima (prática como 
imitação de modelos e como instrumentalização técnica) é repensar na 
formação do professor onde os cursos necessitam oferecer 
conhecimentos práticos e teóricos. Portanto, qualquer profissional, como 
também o professor, aprende sim, pela observação, imitação e 
reprodução daquilo que é observado, através do estágio. Porém, é preciso 
reflexão analítica sobre aquilo que se faz e conhecimento teórico-prático. 
 

Porque, na verdade, “não é possível que o professor tenha uma prática 

investigativa se a sua formação não priorizou a investigação a partir da análise, da 

reflexão, da crítica e de novas maneiras de se educar” (Borssoil, 2008, p. 8). 

  
2.2. Inquérito por Questionário 2 – O Estágio segundo os Orientadores 

 

O questionário online disponível no Google Drive foi instrumento utilizado na 

recolha e informações a partir de 30 (trinta) docentes que lecionam os cursos praticados 

e/ou atuam como orientadores/supervisores do estágio currículo pedagógico no ISCED-

Huambo.  

Este questionário foi composto 10 (dez) questões, de modo a compreendemos a 

opinião, convicção, sugestões e avaliação dos docentes sobre o estágio curricular 

pedagógico, na qualidade de orientadores do mesmo processo. 

Por outro lado, o presente questionário reflete, essencialmente a avaliação feita 

pelos orientadores quer dos estagiários quanto do processo em si, por isso, optamos por 

repetir (algumas) questões, anteriormente colocadas nos discentes (estagiários) de modo 

a comprar-se a veracidade das mesmas e atribuir maior qualidade nos resultados dessa 

pesquisa. Assim, entende-se que as 10 (dez) questões visão compreender como os 

docentes avaliam os estagiários em relação o empenho e dedicação dos estudantes no 

decorrer das atividades propostas no estágio. Para tanto, estruturamos o presente 

questionário em três secções, que se seguem: 

a) Identificação dos docentes/orientadores 

b) Satisfação com o estágio e enquadramento organizacional 
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c) Apreciação global 

Seguimos esta organização para a análise e interpretação dos dados. 

Assim, relativamente aos dados de identificação verificou-se que, de acordo com os 

resultados da pesquisa podemos inferir que a maior parte dos docentes são do sexo 

masculino, representados em 56,7% (n=17) dos inquiridos, e 43,3% (n=13) são do sexo 

feminino. 

A totalidade dos orientadores afirma que para além de atuarem como orientadores 

do estágio curricular, foram docentes dos seus estagiários. Esta situação favorece 

sobremaneira na extensão da relação interpessoal na qualidade de aprendizagem dos entre 

ambos, até porque ambos já possuem maior grau de convivência e nalguns casos de 

confiança que amplia o acompanhamento rigoroso dos estagiários a todo momento. 

O facto de terem que acompanhar os estagiários e ao mesmo tempo lecionar outras 

disciplinas tem sido uma das grandes insatisfações demonstradas por parte de 53,3% 

(n=16) dos orientadores, já 46,7% (n=14) dizem que isto não tem criado nenhuma 

dificuldade (tabela 29). 
 

Tabela 29 – Dificuldades dos orientadores relativas à lecionação e orientação em paralelo 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o Sim 16 53,3 

Não 14 46,7 

Total 30 100,0 

 

Relativamente à satisfação com o estágio e enquadramento organizacional, 

coincidente com o segundo objetivo, caracterizar a perceção de orientadores sobre a 

satisfação com o estágio, verificou-se que as atividades durante o estágio foram sempre 

e na maioria das vezes desenvolvidas corretamente pelos estagiários (tabela 30). 

 
Tabela 30 – Desenvolvimento de atividades pelos estudantes, durante o estágio 

 Frequência Percentage

m 

V
ál

id
o 

Nunca 5 16,7 

Às vezes 4 13,3 

Quase sempre 12 40,0 

Sempre 9 30,0 

Total 30 100,0 
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 Assim, os orientadores sentem-se satisfeitos com o trabalho desenvolvidos pelos 

seus estagiários, sendo que 40% (n=12) está muito satisfeito e 46,7% (n=14) estão 

satisfeitos, embora 13,3% (n=4) afirmou não estar satisfeito (tabela 31). 

 
Tabela 31 – Satisfação com o trabalho dos estagiários 

 Frequência Percentagem 
V

ál
id

o  
Nunca 1 3,3 

Às vezes 3 10,0 

Quase sempre 14 46,7 

Sempre 12 40,0 

Total 30 100,0 
 

A relação entre orientadores e estagiário é positiva, na medida em que varia de 

Excelente a Boa em 20% (n=6) e 60% (n=18), somando 80% (n=24) do total. Os restantes 

20% (n=6) alegam que a sua relação com os estagiários foi conflituosa em 16,7% (n=5) 

dos casos e péssima 3,3% (n=1) dos casos. Considerando as relações entre docentes e 

estagiários nem sempre são saudáveis. Muitos são os docentes que limitam as suas 

relações para o âmbito profissional, sem se importarem com o lado pessoal dos seus 

alunos e, nos casos mais agravados, há aqueles que sequer se importam com o nível de 

aproveitamento destes.  

Entende-se que se limitam-se a “dar” aulas em vez de lecionar. Como também, 

muitos são os alunos que demonstram comportamentos “antiéticos” com os professores 

e pouco se interessam em estabelecer relações saudáveis com os professores (colegas e 

outros membros diretivos), o que em muitos casos compromete não só o processo de 

ensino (pouca qualidade e rigor) e aprendizagem (níveis baixos de aproveitamento, 

dificuldades nas praticas pedagógicas), como também, o legado da profissão docente e 

das relações humanas que aos poucos se vai substituindo pelas plataformas virtuais e 

outros, podemos inferir que as relações são saudáveis, contribuem tanto para o alcance 

dos objetivos do estágio, quanto para a qualidade, rigor da aprendizagem, dos estudantes 

em relação ao próprio estágio e ao campo de trabalho. 

Sobre competências desenvolvidas pelos estagiários, a maioria concorda ou 

concorda totalmente. Consideram que o estágio curricular pedagógico constitui-se um 

momento, espaço e ferramenta de ensino e aprendizagem na medida em que através do 

tal, os estudantes puderam adquirir e desenvolver competências socioprofissionais, por 
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outro lado 20% (n=6) dos consideram o contrário, isto é, 10% (n=3) discorda e 10% (n=3) 

discordam totalmente (tabela 32).  

 
Tabela 32 - Desenvolvimento de competências pelos estudantes, durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Concordo Totalmente 3 10,0 

Concordo 3 10,0 

Discordo 16 53,3 

Discordo Totalmente 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

Segundo afirmações de 43,3% (n=13) dos orientadores a maior parte dos 

estudantes sempre demonstraram ter um perfil profissional, embora 13,3% (n=13) dos 

mesmos defenderam que em algumas vezes os estudantes demostram e 43,3% atestam 

que quase sempre demonstrou. Neste sentido temos a inferir que 86,6% (n=26) dos 

orientadores inquiridos confirma que os estudantes na sua maioria demonstraram ter o 

perfil profissional exigido para o exercício profissional e inserção no mercado de trabalho 

(tabela 33). 

 
Tabela 33 – Existência de perfil profissional exigido para o exercício da profissão docente e inserção no 

mercado de trabalho, durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Às Vezes 4 13,3 

Quase Sempre 13 43,3 

Sempre 13 43,3 

Total 30 100,0 

 

Quanto às condições (meios e recursos, facilidades, etc.), estas são os ingredientes 

chave para o sucesso do (e no) trabalho. Neste sentido temos a realçar necessariamente 

dois dados similares: 43,3% (n=13) dos orientadores sempre tiveram as condições de 

trabalho adequadas e 43,3% (n=13) quase sempre tiveram estas condições as criadas. 

Sendo que 3,3% teve algumas vezes e somente 10% (n=3) não lhe foi criada tais 

condições, pelo que podemos inferir que em 86,6% (n=26) dos casos os orientadores 

tiveram condições adequadas para o exercício da supervisão pedagógica (tabela 34). 
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Tabela 34 – Condições de trabalho durante o estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 3 10,0 

Às Vezes 1 3,3 

Quase Sempre 13 43,3 

Sempre 13 43,3 

Total 30 100,0 
 

Verificou-se que a maioria (quase 90%) dos docentes/Orientadores sempre 

tiveram a colaboração necessária do titular da cadeira, e sempre receberam apoios 

administrativos por parte da instituição onde aconteceu o estágio curricular.  

Foi ainda destacado que a maior parte dos orientadores (86,7%) cumpriu com o 

definido no plano de estágio.  

Já sobre os estudantes no momento do estágio revelaram, 33,3% (n=10), possuir 

qualidades suficientes para desenvolverem o trabalho de docência, e 46,7% (n=14) quase 

sempre mostraram que possuem atributos para estar diante dos alunos, mais nota-se 

também que cerca de 6,7% (n=2) precisam de mais prática e conteúdo para o exercício 

da função (tabela 35). 

 
Tabela 35 – Qualidades dos estagiários no trabalho desenvolvido 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Nunca 2 6,7 

Às Vezes 4 13,3 

Quase sempre 14 46,7 

Sempre 10 33,3 

Total 30 100,0 
 

Depois, na secção relativa à apreciação global, coincidente com o terceiro 

objetivo, descrever a perceção dos orientadores sobre o Estágio Curricular enquanto 

ferramenta indispensável para a formação profissional, verificou-se que os orientadores 

na sua maioria concordam que o estágio curricular contribuiu para a formação da 

identidade profissional dos estudantes aspirantes a professor (tabela 36). Tal facto é 

comungado por diversos autores como é o caso de Buriolla (2009, p. 13), cujo reforça 

que, “o estagio é o “lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e 

referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, reflexiva e crítica e, 
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por isso, deve ser planeado gradativo e sistematicamente com essa finalidade [...] ”, nesta 

ideia acrescenta-se o facto de que, também contribui para o amadurecimento do savoir-

faire (saber-fazer) necessário para a autonomia interventiva do ator social que optou por 

determinada área do conhecimento científico. 

 
Tabela 36 – Contributo do estágio na formação da identidade profissional dos estudantes 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo Totalmente 1 3,3 

Discordo 2 6,7 

Concordo 18 60,0 

Concordo 

Totalmente 

9 30,0 

Total 30 100,0 
 

A maioria afirma que a realização do estágio curricular se mostrou útil, tanto para 

o estagiário, como para a instituição (tabela 37). Deste modo podemos inferir que maioria 

dos orientadores aprova o estágio curricular pelo que se revelou útil tanto para os 

estagiários quanto para a instituição de ensino/formação ISCED. 

 

 
Tabela 37 – Utilidade do estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo 4 13,3 

Indiferente 7 23,3 

Concordo 13 43,3 

Concordo Totalmente 6 20,0 

Total 30 100,0 

 

A prestação dos estudantes na prática do estágio foi positiva, assim afirmaram 

83,4% (n=25) dos orientadores considerando a prestação boa em 56,7% (n=17) e 

excelente em 26,7% (n=8) dos casos (tabela 38).  
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Tabela 38 – Avaliação da prestação dos estagiários 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo Totalmente 3 10,0 

Discordo 1 3,3 

Indiferente 1 3,3 

Concordo 17 56,7 

Concordo Totalmente 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

Depois, percebe-se que 76,7% (n=23) dos orientadores consideram os estudantes 

preparados para exercitarem a prática pedagógica e enfrentarem os desafios da profissão 

(tabela 39). 
Tabela 39 – Preparação dos estudantes para a prática 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo Totalmente 2 6,7 

Discordo 1 3,3 

Indiferente 4 13,3 

Concordo 15 50,0 

Concordo Totalmente 8 26,7 

Total 30 100,0 

 

Salientam, também, que o acompanhamento dos estagiários é fundamental para o 

bom desempenho do estágio curricular, neste quesito, verifica-se 60% (n=18) dos 

estudantes tiveram acompanhamento permanente e o apoio do docente da cadeira da 

instituição de acolhimento foi fundamental para a formação de identidade dos estudantes, 

sendo que 46,7% (n=14) afirmam que contribuiu, 23,3% (n=7) ajudou e 23,3% (n=7) 

ajudou pouco somente 6,7% (n=2) afirma que não ajudou nada (tabela 40). 
 

Tabela 40 – Importância do apoio do docente na formação da identidade profissional dos estudantes 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Não ajudou nada 2 6,7 

Ajudou um pouco 7 23,3 

Ajudou 7 23,3 

Ajudou Muito 14 46,7 

Total 30 100,0 
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O coletivo de orientadores 100 % (n=30) recomenda aos estudantes a prática do 

estágio e concorda totalmente com a continuidade do mesmo no plano curricular de cursos 

da instituição. A satisfação com os resultados do estágio abrange a 83,3% (n=25) dos 

professores/orientadores que afirmaram estar satisfeitos 50% (n=15)  e muito satisfeito 

33,3% (n=10), sendo que apenas 10% (n=3) afirmou o contrário, isto é, que estão 

insatisfeitos, deste modo compreende-se que a maioria dos professores/orientadores 

concordam que resultados do estágio atende as suas perspetivas (tabela 41). 

 
Tabela 41 – Satisfação dos orientadores com o desenvolvimento do estágio 

 Frequência Percentagem 

V
ál

id
o 

Discordo totalmente 2 6,7 

Discordo 1 3,3 

Indiferente 2 6,7 

Concordo 15 50,0 

Concordo 

totalmente 

10 33,3 

Total 30 100,0 
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CONCLUSÃO  
 

Este trabalho objetivou analisar e compreender a importância do estágio curricular 

no processo de formação profissional dos alunos durante O estágio curricular, integrado 

no 5º ano do curso de licenciatura em Ciências de Educação. 

Através da análise dos dados ao primeiro questionário, preenchido pelos alunos 

estagiários verificou-se, de forma geral, os estudantes referiram que empenharam em 

desenvolver competências profissionais durante o estágio curricular. Estes sentiram-se na 

generalidade integrados tanto nas atividades como nas competências da equipa de 

trabalho da instituição acolhedora.  

Confirma-se que os estagiários se sentiram satisfeitos com que o que aprenderam 

durante o estágio, no entanto outros (44,6%) alternaram entre nada e pouco satisfeitos. 

É notório que 40,1% (n=123) dos estudantes considera o estágio curricular 

importante para a sua futura profissional, de forma a aplicar os conteúdos teóricos 

adquiridos na sala de aula. Estes avaliam os seus estágios como excelente, bom e razoável. 

Percebe-se que para a maioria dos estudantes inquiridos o estágio curricular 

atendeu as suas expectativas. O estágio permitiu que os estudantes tenham uma visão 

daquilo que será a sua vida profissional e consideram que as reuniões de 

acompanhamentos constituem uma ferramenta fundamental para o processo de 

aprendizagem. Reconhecem a importância do acompanhamento pelo orientador e pela 

própria Universidade, sendo unânimes em confirmar que o ISCED criou previamente as 

condições necessárias para a prática do estágio na instituição acolhedora.  

Por fim, sendo o estágio um ensaio da vida profissional, 69% dos estagiários 

concordam que o mesmo é uma mais-valia para o enriquecimento dos seus currículos 

consistindo-se num trunfo, importantíssimo no acesso ao emprego.  

Quanto à análise dos dados do segundo questionário, preenchido pelos 

orientadores, verificou-se que as condições (meios e recursos, facilidades, etc.) são os 

ingredientes chave para o sucesso do (e no) trabalho. Neste sentido temos a realçar que 

os orientadores consideram que tiveram condições adequadas para o exercício da 

supervisão pedagógica. 
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Apontam que as atividades durante o estágio foram sempre e na maioria das vezes 

desenvolvidas corretamente pelos estagiários, sentindo-se satisfeitos com o trabalho 

desenvolvidos pelos seus estagiários. 

A relação entre orientadores e estagiário é positiva, na medida em que varia de 

Excelente a Boa e, posteriormente, concordaram que o estágio curricular pedagógico se 

constitui um momento, espaço e ferramenta de ensino e aprendizagem na medida em que 

através do tal, os estudantes puderam adquirir e desenvolver competências 

socioprofissionais. Assim, os orientadores na sua maioria, concordam que o estágio 

curricular contribui para a formação da identidade profissional dos estudantes aspirantes 

a professor. 
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CAPÍTULO V – CONCLUSÕES GERAIS 
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CONCLUSÕES GERAIS  

Hoje, dadas as grandes mudanças que o contexto mundial tem sofrido a nível 

social, económico, cultural, político, legal e religioso, a formação dos professores não só 

deve como exige ser submetida a uma reflexão profunda, como é o caso do significado 

original do termo educação, importância do ensino, a aprendizagem na formação integral 

do homem social, valor da profissão docente no crescimento e desenvolvimento sócio-

político-económico-cultural de uma região, de um país, do mundo e do planeta. 

Devemos ser os primeiros da linha da frente, na marcha contra a desvalorização 

da educação, ora buscando soluções ora mudando as mudanças relacionadas à conceção 

de conhecimento escolar, à responsabilização da escola, no contexto social, a função 

mediadora do docente, inclusão dos discentes no processo de tomadas de decisão, a 

revisão e (re) adaptação dos modelos e métodos de ensino e aprendizagem, a carga horária 

letivas, análise do impacto, enquadramento e necessidade do plano curricular, são alguns 

dos casos que devem merecer a nossa atenção e dos órgãos competentes. Na medida em 

que, tais mudanças instituem múltiplas dificuldades para a vida dos professores, bem 

como para a sua formação.  

No presente estudo, que tinha o objetivo de analisar e compreender a importância 

do estágio curricular no processo de formação de novos professores, integrada no 5º ano 

do curso de licenciatura em ciências de educação, a investigação permitiu compreender  

que o estágio é um espaço, momento ou ferramenta útil para obtenção de experiências 

práticas de qualquer profissão, através de uma série de interações num contexto real de 

ensino e aprendizagem, no qual participam diversos atores e interferem diferentes fatores 

e que as finalidades do estágio curricular são inquestionáveis.  

É bem verdade que o estágio curricular admite, proporciona, estimula e configura 

o ambiente de construção, transformação e consolidação do perfil do futuro professor, 

bem como canaliza a ponte entre teoria e a prática, do aprender a fazer ao ensinar a fazer, 

e do saber fazer ao fazer saber.  

A primeira finalidade do estágio curricular consiste em permitir uma aproximação 

entre o aluno e a futura área de atuação profissional, bem como “promove a aquisição de 

um saber, de um saber fazer e de um saber julgar as consequências das ações didáticas e 

pedagógicas desenvolvidas no quotidiano profissional” (Freire, 2001, p. 2) e não só, o 

autor acrescenta que as experiências passadas com os alunos no meio escolar como 
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professor estagiário e os alunos, na medida que lida com situações reais de ensino-

aprendizagem e com a orientador e/ou supervisor antes e após das práticas pedagógicas, 

“cria condições para a realização de aprendizagens que podem proporcionar a aquisição 

de saberes profissionais e mudanças, quer nas estruturas conceptuais, quer nas 

concepções de ensino”. 

A segunda finalidade do estágio consiste em auxiliar o formando na comprovação 

da opção profissional. Ou seja, como espaço de inclusão à construção do perfil 

profissional do estudante, o estágio curricular, tende a aclarar sobre a convicção ou não 

da escolha do indivíduo quanto ao campo de conhecimento elegido. 

Assim podemos considerar o estágio como uma importante ferramenta prática do 

curriculum letivo, na medida em que, através do mesmo o licenciado tem o privilégio de 

assumir a identidade profissional antecipadamente no seu futuro campo de atuação, a sala 

de aula e, se compromete com a sociedade, a instituição escolar e o aluno outros 

elementos afins.  

O estágio curricular apresenta-se como uma ponte entre estudante e a aproximação 

da realidade profissional. É na travessia dessa ponte onde se dá o processo de construção 

da identidade profissional do estudante, por meio das vivências dos casos concretos, 

dentro da escola, particularmente, em sala de aula (Pimenta, 2002); espaço propício para 

produção, reflexão, superação e reprodução de conhecimento sob o ponto de vista crítico, 

ético e competente, num ambiente de interação social e interdisciplinar (Felício & 

Oliveira, 2008). 

Obviamente, o estágio por si só não se apresenta como o elemento chave para a 

formação intelectual, didática, tecnológica e profissional do estudante, mas juntamente 

com os conteúdos aprendidos durante o processo de formação materializam a perspetiva 

de uma formação diferenciada para trabalho produtivo e não-alienado e ainda para o 

confronto das ideologias em sentido restrito que reduzem o homem ao mero executor de 

tarefas e o desmobiliza quanto à tentativa de qualquer movimento em contrário (Maziero 

& Carvalho, 2012). 

 

 

O Objetivo geral foi devidamente desdobrados e analisados seis objetivos 

específicos.  
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Os resultados permitiram entender, no que tange a Identificar os principais fatores 

de envolvimento pessoal dos estagiários durante o estágio curricular, que o estágio do 

ISCED-Huambo é um “período de estudos práticos para a aprendizagem e experiência e 

envolve ainda, supervisão, revisão, correção e exames cuidadosos” (Bianchi, Alvarenga 

& Bianchi 2002, p. 16). O estágio é de suma importância e indispensável para futuro 

profissional docente / professor e/ou educador, isso por que, propiciar melhorias no 

processo ensino e aprendizagem do formando – constituindo um momento-chave de 

consolidação de aprendizagens socioprofissionais, promovendo nos estudantes, de forma 

antecipatória o processo de construção da identidade social da Educação e o processo de 

integração à vida profissional. Nesta lógica, Pimenta e Lima (2004), afirmam que, o 

estágio é um sustentáculo fundamental na formação de professores, imediatamente é por 

meio dele que o profissional aprende os aspetos necessários para a “formação da 

construção da identidade” e “dos saberes do dia-a-dia.” 

Embora concordemos que a construção da identidade profissional em estudantes 

da formação inicial tem um caráter dinâmico, mutante, estrutural, este vai-se 

transformando ao longo do curso por influência de uma multiplicidade de fatores; no 

presente estudo ficou evidente por referência tanto de estudantes como orientadores deste 

facto.  

 Quanto ao segundo objetivo, caracterizar a perceção de estagiários e de 

orientadores sobre a satisfação com o estágio, verificou-se que para ambos há uma 

reconhecida satisfação em todo o processo.  

É a partir das vivências, presenciando e acompanhando cada atitude profissional 

que ocorrerá a formação da identidade do futuro profissional, que deverá ser 

compromissado com a qualidade dos serviços prestados e a consolidação dos direitos dos 

cidadãos (Almeida, 2013). Logo o saber ensinar decorre, em simultâneo, do saber teórico 

interdisciplinar e da experiência vivida, (re) construída na e pela prática. A especificidade 

da formação do professor justifica a importância da aprendizagem teórica e da 

aprendizagem prática, num processo que vai evoluindo no tempo, cujas experiências 

emergem do contacto entre escola e serviços. 

O terceiro objetivo, avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu 

desenvolvimento no estágio, permitiu concluir que o estágio traz momentos de 

investigação, e quando bem orientados, gera um processo dialético das práticas 
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educativas, compreendendo que o aluno, a escola, os seus profissionais e a comunidade 

vivem num ambiente histórico, cultural e social que sofre transformações com tempo. Os 

alunos estagiários inquiridos no nosso estudo reconhecem o estágio como lugar que lhes 

permitiu adquirir competências e saberes.  

Assim, se os cursos de formação conceberem o estágio dentro de uma postura 

reflexiva e dialética, possibilitarão a formação de profissional reflexivo e crítico que 

valoriza os saberes da prática docente, por meio da reflexão e análise do saber teórico e 

prático (Borssoil, 2008).  

O quarto objetivo, avaliar a perceção dos estudantes sobre o seu orientador de 

estágio, permitiu aferir que o orientador é uma figura de destaque neste processo, e tanto 

a Universidade como a instituição que recebe o estagiário são apontadas como fulcrais 

em todo este processo.  

O quinto objetivo, caracterizar a perceção dos estudantes sobre a instituição de 

acolhimento, permitiu reconhecer que também “o estágio [...] é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade [...], ou seja, é no 

contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se 

dá” (Pimenta & Lima, 2004, p. 45). Os inquiridos afirmaram que existia alguém no local 

de estágio responsável por orientá-los, e confirmam que o acompanhamento era 

permanente, tendo esse acompanhamento ajudado no êxito do estágio curricular. É 

reconhecido que a falta de supervisão contribuiu para o seu insucesso no estágio. Já no 

que concerne à Universidade, os estudantes mantêm a mesma opinião; receberam 

totalmente o apoio necessário e o acompanhamento da supervisão  

Por fim, no sexto objetivo, descrever a perceção dos estudantes e orientadores 

sobre o Estágio Curricular enquanto ferramenta indispensável para a formação 

profissional, verificámos que para a maioria dos estudantes inquiridos o estágio curricular 

atendeu as suas expectativas. O estágio permitiu que os estudantes tenham uma visão 

daquilo que será a sua vida profissional e consideram que as reuniões de 

acompanhamentos constituem uma ferramenta fundamental para o processo de 

aprendizagem. Reconhecem a importância do acompanhamento pelo orientador e pela 

própria Universidade, sendo unânimes em confirmar que o ISCED criou previamente as 

condições necessárias para a prática do estágio na instituição acolhedora.  
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Por fim, sendo o estágio um ensaio da vida profissional, concordam que o mesmo 

é uma mais-valia para o enriquecimento dos seus currículos consistindo-se num trunfo, 

importantíssimo no acesso ao emprego. Opinião semelhante apresentaram os professores 

orientadores; na sua maioria, concordam que o estágio curricular contribui para a 

formação da identidade profissional dos estudantes aspirantes a professor. 

Entende-se que já são mais de 33 anos em que a formação de professores em 

Angola tem sido alvo de interesse em várias áreas do saber que somam curriculum 

académico do ISCED- Huambo, através de investigações, debates e reflexões a respeito, 

cujo objetivo é, repensar a formação de professores. 

 

Debater sobre formação de professores neste instituto, impõe-nos ter em 

consideração, num primeiro plano as grandes metamorfoses sociais, culturais, políticas e 

económicas que o país tem vivenciado. Isto porque a escola não fica à margem desse 

processo de mudanças que acaba diminuindo determinados valores que caracterizam uma 

dada sociedade como moderna ou como a fragmentação do saber.  

Num segundo plano, somos da opinião que, a qualidade de ensino em Angola 

ainda precisa ser mais assistida pelo Estado, com meios e políticas que favoreçam o seu 

desenvolvimento e permitam o fomento de pesquisa que tenham maior rigor científico. 

No entanto, tal realidade obriga a maior envolvência da escola e seus integrantes, em prol 

duma formação inicial integral e consciente, que produza profissionais capazes de 

compreender e criticar a realidade.  

Partindo do pressuposto de que a formação inicial é categoricamente 

indispensável para o exercício da profissão docente, na medida em que é o passo 

preliminar para as práticas pedagógicas do futuro professor aquando do contacto com a 

realidade educacional na sala de aula, consideramos que, na fase da formação inicial o 

professor tem a oportunidade de traçar ou rever a sua trajetória como pessoa e como 

profissional e, na medida que participa da partilha saberes, desafios, e conquistas, entre 

colegas, bem como com os seus professores, ele pode aprender e mudar com a referida 

formação, orientando a sua identidade e postura com relação às ações e o caminho ético-

profissional que deverá pautar durante a sua vida e carreira. 

Ainda, a formação inicial de professores é mediatizada pelo exercício profissional 

em forma de estágio, enquanto um dos espaços apropriados e necessários para 
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familiarização dos estudantes com o campo de atuação. A atualidade da nossa discussão 

assenta sobre a obrigação das instituições universitárias em organizar, um corpo docente 

munido de competências que possam desenvolver um espírito crítico e reflexivo nos seus 

alunos.  

Limitações  

O presente trabalho foi circunscrito ao ISCED Huambo, durante três (3) meses. 

No decurso investigativo deparamo-nos com algumas limitações que, de certo modo, 

condicionaram não só o andamento normal do cronograma projetado, como também os 

resultados e qualidade do mesmo.  

Verificou-se, também, a escassez de material bibliográfico de autoria angolana e 

a pouca adesão dos estudantes e docentes/professores supervisores que caracterizam a 

população e amostra do trabalho, tanto na participação, quanto na demora em responder 

às questões formulada no questionário on-line. 

 

Perspetivas Futuras 

Sendo o estágio curricular pedagógico do ISCED-Huambo uma realidade recente 

(datado de 2013), temos no primeiro momento a enaltecer a iniciativa pela 

implementação, pois demonstra claramente a preocupação da sua Direção geral em 

produzir professores com as competências adequadas ao perfil profissional compatível ao 

contextos e conjunturas de um país que tem a educação como uma das prioridades 

alinhadas às diretrizes de governação, traçadas para o fomento e estabilidade do quadro 

crescimento económico que o país atravessa.  

Futuramente, devemos ser os primeiros da linha da frente, na marcha contra a 

desvalorização da educação, ora buscando soluções ora mudando as mudanças 

relacionadas a conceção de conhecimento escolar, a responsabilização da escola, no 

contexto social, a função mediadora do docente, inclusão dos discentes no processo de 

tomadas de decisão, a revisão e (re) adaptação dos modelos e métodos de ensino e 

aprendizagem, a carga horária letiva, análise do impacto, enquadramento e necessidade 

do plano curricular, são alguns dos casos que devem merecer a nossa atenção e dos órgãos 

competentes. Na medida em que, tais mudanças instituem múltiplas dificuldades para a 

vida dos professores, bem como para a sua formação.  
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É visível que, as dificuldades apresentadas pela carreira docente, vem-se 

arrastando desde há muito tempo, ao ponto de ser considerado no senso comum, como 

uma das profissões mais desvalorizada.  

Por fim, considera-se pertinente e oportuno introduzir-se no sistema educativo 

angolano os seguintes cinco tópicos, ações ou iniciativas: 

1. Reanalisar as condições da política formativa e metodologias na 

implementação dos programas de formação dos professores; 

2. Realizar um diagnóstico para se determinar a realidade educacional, 

relacionados à Gestão educacional, a Formação dos Professores, à Prática 

pedagógicas, avaliação das Infraestruturas físicas, recursos pedagógicos e 

Humanos, para que posteriormente se possa reformular a oferta formativa; 

3. Elaboração de um programa de formação contínua dos professores, bem 

como promover a sua participação em atividades de reflexão e troca de 

informações entre os professores; 

4. Elaboração de um documento nacional claro e objetivo, que respeite a 

diversidade e autonomia e que propagandeie uma aprendizagem que faça 

sentido a todos os estudantes, somente assim será possível promover a 

equidade e a qualidade; 

5. Rever a organização do sistema de Organização do Estágio curricular e 

criar uma melhor aproximação com as escolas que recebem os estudantes 

estagiários. 
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ANEXO I – Questionário I - QUESTIONÁRIO: ESTÁGIO CURRICULAR E 
SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO 

SUPERIOR DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DO HUAMBO (Estudantes)
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QUESTIONÁRIO: ESTÁGIO CURRICULAR E SUA IMPORTÂNCIA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS 

DE EDUCAÇÃO DO HUAMBO 
   

 
Informações gerais 

 
Caríssimo(a) Estudante; 
Este questionário enquadra-se num estudo académico que está a ser feito no âmbito de 

um trabalho final de Doutoramento em Educação. A melhoria dos estágios passa pelos 

comentários e sugestões de todos os intervenientes. 

Este inquérito destina-se a identificar o grau de satisfação do Estágio Curricular e a sua 

importância na formação de novos profissionais, estes elementos de avaliação constituem 

um importante contributo para futuros estágios. Para tal, necessitamos da tua colaboração. 

É importante que respondas a todas as questões de uma forma sincera, espontânea e 

objectiva. Agradecemos desde já a tua colaboração e o teu esforço.  

 

Todas as respostas que prestar são confidenciais, pelo que pedimos a sua sincera 

colaboração, pois, das suas respostas depende a qualidade do nosso trabalho. 

 
SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO 
  
Identificação 
 
1. idade: 
________ 
 
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
 
2. Sexo: 

 Masculino  Feminino 
 
3. Opção de formação: 

 Ensino da Psicologia  Ensino da Biologia  Ensino da Física 
      
 Ensino da Geografia  Ensino da Matemática  Ensino da Química 
 
 

Ensino da Língua 
Inglesa 

 Ensino da Língua 
Portuguesa 

  

 
4. Desempenha a mesma função no local de serviço: 

 Sim  Não 

SECÇÃO 2: ENVOLVIMENTO PESSOAL 
 
Favor responder a este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às 
afirmativas, circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 
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1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente   4 - Concordo Parcialmente        5 
- Concordo totalmente 

1 Empenhei-me me desenvolver as competências técnicas e científicas 
necessárias ao estágio. 

1 2 3 4 5 

2 Procurei ativamente informação relevante para o estágio 1 2 3 4 5 

3 Procurei, autonomamente, resolver dificuldades que surgiram 1 2 3 4 5 

4 Procurei integrar-me na equipa de trabalho da instituição de estágio. 1 2 3 4 5 

5 Fui assíduo e pontual. 1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO 3: SATISFAÇÃO DO ESTÁGIO 
 
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
 
Conhecia os regulamentos acerca dos estágios curriculares. 

 Sim  Não 
 
Decisão de realização doestágio curricular. 

 Porque queria adquirir mais 
habilidades 

 Porque era a única opção  Por já ter pratica desta actividade 

 
Seatisfação com o estágio. 

 Nada  Moderadamente 
  Pouco  Muito 

 
Utilidade do estágio. 

 Inútil  Nem inútil, nem útil  Útil 
 
Para além da actividade docente na tua escola, desenvolve outra actividade fora da mesma. 

 Sim  Não 
 
Dificuldade para solicitar orientações durante o estágio e, quando as solicita, obtém esclarecimentos suficientes. 

 Nunca  Moderadamente 
 Eventualmente  Várias Vezes 

 
 
Exigencia de níveis de conhecimentos adequados relacionado ao curso que esta a frequentar. 

 Sim  Não 
 
Satisfação com o andamento do estágio 

 Excelente  Bom  Razoável 
 Mau  Péssimo 

 
 
SECÇÃO 4: AVALIAÇÃO DO SEU DESENVOLVIMENTO NO ESTÁGIO 
  
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
 
Expectativas em relação à aquisição de novos conhecimentos e experiência prática importantes para a sua futura 
atuação profissional 

 Sim  Não 

 

Importância da interação entre profissionais durante o estágio. 
 Sim  Não 

 

Impacto do estágio sobre se amplia a visão do mercado de trabalho. 
 Sim  Não 
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Utilidade das reuniões de acompanhamento para a aprendizagem. 

 Sim  Não 

 
 
SECÇÃO 5: ORGANIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO NA INSTITUIÇÃO 
ACOLHEDORA 
Favor responder a este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às afirmativas, 
marcar com x o número que corresponda ao seu grau de concordância. 
 
 

1 - Nunca        2 - Pouco        3 - Moderadamente         4 - Muito 

1 Disponibilidade do orientador de estágio 1 2 3 4 

2 O orientador de estágio revelou competência técnica e científica na 
supervisão do estágio. 1 2 3 4 

3 O orientador(a) de estágio estabelece uma relação interpessoal adequada. 1 2 3 4 

4 Globalmente, estou satisfeito(a) com o desempenho do(a)orientador(a). 1 2 3 4 

 
 
Dê a sua opinião em relação ao estágio que desenvolveu. 
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 4, em que:  

1 - Nunca             2 – Às vezes               3 – Quase sempre                4 - Sempre 

1 Colocou em prática os conhecimentos adquiridos no curso (formação de 
base) 1 2 3 4 

2 Teve oportunidade de adquirir/desenvolver competências. 1 2 3 4 

3 Foi integrado(a) no serviço pelo(a) tutor(a)/orientador(a) de estágio. 1 2 3 4 

4 Foram-lhe facultadas as condições de trabalho adequadas 1 2 3 4 

5 Obteve a colaboração necessária das pessoas com quem trabalhou. 1 2 3 4 

6 Foram-lhe concedidas as facilidades de natureza administrativa inerentes 
(ao  acesso à entidade/organismo). 1 2 3 4 

7 
Recebeu a orientação técnica adequada do(a) tutor(a)/orientador (a) de 
estágio da unidade/organismo de acolhimento, para cumprir o definido no 
Plano de Estágio. 

1 2 3 4 

8 Teve a autonomia necessária para realizar as suas actividades. 1 2 3 4 

9 Realizou um trabalho desafiante 1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
SECÇÃO 6: INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO 
  
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 5, em que: 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente   4 - Concordo 
Parcialmente        5 - Concordo totalmente 



 

 
167 

 

1 A instituição de estágio criou as condições para a minha integração. 1 2 3 4 5 

2 A instituição de estágio disponibiliza os recursos técnicos necessários à 
realização do estágio 

1 2 3 4 5 

3 O contexto de estágio mostra-se adequado aos objectivos da 
aprendizagem 

1 2 3 4 5 

4 O(a) orientador(a) da instituição revela competência técnica e científica 
/ artística na orientação do estágio 

1 2 3 4 5 

5 O(a) orientador da instituição cria as condições necessárias para o 
cumprimento do plano de estágio. 

1 2 3 4 5 

6 O(a) orientador(a) da instituição estabelece do ponto de vista 
interpessoal uma relação adequada. 

1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO 4 APRECIAÇÃO GLOBAL 

 
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 5, em que: 
 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente   4 - Concordo 
Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

1 Na globalidade, a frequência deste estágio foi interessante. 1 2 3 4 5 

2 As expectativas em relação ao estágio foram satisfeitas. 1 2 3 4 5 

3 Sente-se mais preparado(a) para ingressar na actividade 
profissional. 

1 2 3 4 5 

4 O que esperava alcançar ao realizar um estágio curricular? 1 2 3 4 5 

5 Recebeu alguma orientação ou ajuda da universidade? 1 2 3 4 5 

6 Foi-lhe destinado o local do estágio aleatoriamente ou teve 
oportunidade de escolher o mais apropriado para si. 

1 2 3 4 5 

7 Após ter sido escolhido, houve alguma atividade de 
integração/acolhimento por parte do local do estagio. 

1 2 3 4 5 

8 Foi apresentado um perfil/projeto/missão da escola/manual de 
acolhimento. 

1 2 3 4 5 

9 Após iniciar o estágio, existia alguém da instituição de 
acolhimento ou alguém responsável pelo seu acompanhamento e 
supervisão. 

1 2 3 4 5 

 

1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente   4 - Concordo 
Parcialmente        5 - Concordo totalmente 

10 Da parte da Universidade, houve algum acompanhamento ou 
supervisão. 

1 2 3 4 5 

11 No seu estágio, foram-lhe dadas as condições mínimas para trabalhar 
ou sentiu que a organização não estava preparada para o receber. 

1 2 3 4 5 

12 O conteúdo destas estava articulado com a estrutura do seu curso. 1 2 3 4 5 

13 Em relação ao seu aprendizado, acredita que conseguiu aplicar, através 
do estágio, o conhecimento acumulado na Universidade. 

1 2 3 4 5 

14 Alguma vez se sentiu excluído ou posto de parte. 1 2 3 4 5 

15 Ficou satisfeito no seu estágio. 1 2 3 4 5 

16 Importância	do	estágio	no	acesso	ao	emprego.	 1 2 3 4 5 

17 Estágio	como	contributo	para	ingresso	no	mercado	de	trabalho.	 1 2 3 4 5 

Agradecemos a vossa colaboração 
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ANEXO II – Questionário II - QUESTIONÁRIO: ESTÁGIO CURRICULAR E SUA 

IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO SUPERIOR 

DE CIÊNCIAS DE EDUCAÇÃO DO HUAMBO (Professores) 
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QUESTIONÁRIO: ESTÁGIO CURRICULAR E SUA IMPORTÂNCIA NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO INSTITUTO SUPERIOR DE CIÊNCIAS 

DE EDUCAÇÃO DO HUAMBO 
 

Informações gerais 
 

Caríssimo(a) Professor(a); 

Este questionário enquadra-se num estudo académico que está a ser feito no 

âmbito de um trabalho final de Doutoramento em Educação. A melhoria dos estágios 

passa pelos comentários e sugestões de todos os intervenientes. 

  

A melhoria contínua dos estágios, passa pelos comentários e sugestões de todos 

os intervenientes. Estes elementos de avaliação constituem um importante contributo para 

futuros estágios, pelo que lhe solicitamos que preencha o presente questionário, pós ele 

destina-se a identificar o grau de satisfação do Estagio Curricular e a sua importância na 

formação de novos profissionais. Para tal, necessitamos da tua colaboração.  

 

É importante que respondas a todas as questões de uma forma sincera, espontânea 

e objectiva. Agradecemos desde já a tua colaboração e o teu esforço.  

 

Todas as respostas que prestar são confidenciais, pelo que pedimos a sua sincera 

colaboração, pois, das suas respostas depende a qualidade do nosso trabalho. 

SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO 
  
Identificação 

 
1. idade:________ 
 
Favor marcar com um X somente em uma única resposta que melhor se apresente para você. 
 
Para além de orientar os estagiários, lecciona também outra disciplina. 
 
2. Desempenha a mesma função no local de serviço? 

 Sim  Não 
 
3. Isto lhe tem criado dificuldades. 

 Sim  Não 
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SECÇÃO 1: ENVOLVIMENTO PESSOAL 
Favor responder a este questionário considerando sua percepção ou opinião quanto às afirmativas, 
circulando o número que corresponda ao seu grau de concordância. 
 
1 - Discordo totalmente        2 - Discordo parcialmente        3 - Indiferente    4 - Concordo Parcialmente        5 
- Concordo totalmente 
1 Empenhei-me me desenvolver as competências técnicas e científicas necessárias 

ao estágio. 1 2 3 4 5 

2 Procurei ativamente informação relevante para o estágio 1 2 3 4 5 

3 Procurei, autonomamente, resolver dificuldades que surgiram 1 2 3 4 5 

4 Procurei integrar-me na equipa de trabalho da instituição de estágio. 1 2 3 4 5 

5 Fui assíduo e pontual. 1 2 3 4 5 

 
SECÇÃO 2: SATISFAÇÃO COM O ESTÁGIO E ENQUADRAMENTO ORGANIZACIONAL 
 
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 4, em que: 

1 – “Nunca”               2 – “Às vezes”               3 – “Quase sempre”             4 – “Sempre” 

1 Desenvolveu actividades durante o estágio. 1 2 3 4 

2 Sentiu-se satisfeito(a) com o trabalho desenvolvido pelo(a) estagiário(a)? 1 2 3 4 

3 Foi-lhe permitido colocar em prática os conhecimentos adquiridos no curso 
(formação de base). 1 2 3 4 

4 O orientador(a) de estágio estabelece uma relação interpessoal adequada. 1 2 3 4 

5 Teve oportunidade de adquirir/desenvolver competências 1 2 3 4 

6 Foi-lhe dada iniciativa para propor novos projetos/modos de organização do 
trabalho. 1 2 3 4 

7 Foram-lhe facultadas as condições de trabalho adequadas. 1 2 3 4 

8 Obteve a colaboração necessária das pessoas com quem trabalhou. 1 2 3 4 

9 Foram-lhe concedidas as facilidades de natureza administrativa inerentes (ao 
acesso à entidade/organismo, refeição principal). 1 2 3 4 

10 Recebeu a orientação adequada para cumprir o definido no Plano de Estágio 
acordado. 1 2 3 4 

11 Revelou qualidade no trabalho que desenvolveu. 1 2 3 4 

12 Adaptou-se à realidade que vivenciou. 1 2 3 4 

 
SECÇÃO 3: APRECIAÇÃO GLOBAL  
Responda a todas as questões, situando-se numa escala de 1 a 5, em que: 
 
Nota: Legenda escala: 1 – Discordo totalmente;  2 – Discordo; 3 – Indiferente;  4 – Concordo;  5 – 
Concordo totalmente 

1 Na globalidade, a realização deste estágio revelou-se útil para a o 
estagiário e para a entidade de ensino/formação. 1 2 3 4 5 

2 É de interesse para a entidade de ensino/formação envolvido a 
continuidade de realização de estágios. 1 2 3 4 5 

3 
Obteve a colaboração necessária do tutor da docente titular da cadeira, 
onde os alunos realizaram as pratica, relativamente ao plano de estágio 
acordado e/ou a outras situações ocorridas durante o estágio. 

1 2 3 4 5 

4 Houve entrega, por parte dos seus orientando? 1 2 3 4 5 

5 Após iniciar o estágio, existia alguém da instituição de acolhimento ou 
alguém responsável pelo seu acompanhamento e supervisão. 1 2 3 4 5 

 
Agradecemos a vossa colaboração 
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ANEXO III – Linhas mestras para a melhoria da Gestão do Subsistema do Ensino 

Superior 

 
 
 
 
 



 

 
172 

 

 

 
 
 

Secretaria de Estado do Ensino Superior 
 
 

Grupo Técnico Para a Implementação das 
Linhas Mestras Para A Melhoria da Gestão do Subsistema do Ensino 

Superior 
 
 

Preâmbulo  
Linhas Mestras 

 
 
1 Preâmbulo 
 
 Desde a conquista da soberania nacional, em 1975, até ao 
presente ano, 2005, Angola registou progressos notáveis no 
desenvolvimento do Subsistema do Ensino Superior. Embora não seja 
propósito fundamental deste documento tratar disso, importa referir 
alguns deles. 
 
 Hoje, são inúmeros os quadros e técnicos formados pela 
Universidade Agostinho Neto (UAN) que, pelo seu desempenho, se 
destacam em várias esferas da vida nacional. 
 
 Tendo contado durante longos anos, com apenas uma única 
instituição pública do Ensino Superior, a UAN, desde o ano de 1999, o 
país passou a contar com mais seis outras instituições do Ensino 
Superior, designadamente, a Universidade Católica de Angola (UCAN), 
a Universidade Jean Piaget de Angola (UniPiaget), a Universidade 
Lusíada de Angola (ULA), o Instituto Privado de Angola (ISPRA), o 
Instituto de Relações Internacionais (IRI) e a Universidade 
Independente de Angola (UnIA). 
 
 O Ensino Superior que apenas existia em três províncias do País 
designadamente em Luanda, no Huambo e na Huíla, tem hoje a sua 
presença marcada em mais sete províncias: Benguela, Cabinda, 
Kwanza-Sul, Lunda-Norte, Lunda-Sul, Namibe e Uíge. 
 
1.1 Os currículos em vigor nas instituições do Ensino Superior 
oferecem, ainda que maioritariamente através da UAN, uma 
diversidade inédita de cursos de bacharelato, de licenciatura e 
mestrado. 
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1.2 O número de alunos beneficiários desta formação na UAN 
passou de 1.117, em 1977, para mais de 25.000, em 2004. A totalidade 
de alunos nas sete instituições do Ensino Superior poderá passar de 
35.000, em 2004, para 40.000, em 2005 (o levantamento está em 
curso). 
 
 Mesmo cientes destes sucessos que certamente deverão ser 
consolidados, é de se entender que, com o esforço da estrutura 
orgânica e da direcção do Ministério da Educação (MED), o Governo 
deu mais um forte sinal no sentido de se apostar na melhoria da gestão 
do Subsistema do Ensino Superior. 
 
1.3 Apostar nessa direcção é oportuno porquanto:  
 

i) A orientação política é a promoção da normalidade da vida 
das populações;  

ii) É ainda escassa a oferta e elevada a procura de serviços 
educativos no Subsistema do Ensino Superior;  

iii) São enormes as necessidades em técnicos superiores que 
possam responder aos desafios tendentes ao 
desenvolvimento nos diferentes domínios e em toda a 
extensão do território nacional;  

iv) São ainda insuficientes as condições que permitem ao Estado 
expandir e desenvolver rapidamente este Subsistema. 

 
1.4 É por isso propósito deste documento espelhar o esforço 
necessário e possível para se conduzir o processo de melhoria da 
gestão do Subsistema do Ensino Superior. 
 
1.5 Desde Fevereiro do ano em curso que foram estudados alguns 
dos principais documentos sobre a gestão e os assuntos correntes no 
âmbito do Subsistema; foram visitadas todas as instituições do Ensino 
Superior; trocaram-se impressões com alguns dos principais actores do 
Subsistema, destacando-se alguns membros da Direcção do Estado, 
sendo da Assembleia Nacional, do Governo Central e dos Governos 
Provinciais, bem como responsáveis máximos, docentes e discentes 
das sete instituições do Ensino Superior, membros das principais 
Associações e Ordens profissionais e várias outras entidades 
singulares e colectivas. 
 
1.6 Os resultados obtidos até ao momento foram tidos em conta nas 
reflexões de base que sustentam o conteúdo do presente documento. 
Estas reflexões permitiram estruturar um quadro teórico (ver ponto II) 
como instrumento importante que serve simultaneamente para análise 
e para a projecção da melhoria do Subsistema, no seu todo, e das 
diversas instituições do Ensino Superior, em particular. 
 



 

 
174 

 

 

 
 
 
1.7 Na base deste quadro foram identificados alguns pontos de 
estrangulamento, tidos como principais, nomeadamente nos domínios 
da concepção que se tem de instituição do Ensino Superior (ver ponto 
III), da gestão (ver ponto IV), do financiamento (ver ponto V), dos 
currículos (ver ponto VI), do corpo docente (ver ponto VII) e do corpo 
discente (ver ponto VIII). 
 
1.8 Em função do mesmo quadro são sugeridas as Linhas Mestras 
para a melhoria da gestão do Subsistema do Ensino Superior (ver 
ponto IX). 
 
 Finalmente, nas considerações finais são referidas algumas 
questões de procedimento para se levar a presente proposta de ‘Linhas 
Mestras para a melhoria da gestão do Subsistema do Ensino Superior’ 
à apreciação superior e à implementação 
 
 
II Quadro teórico para a análise e melhoria do Subsistema do 
Ensino Superior 
 
2.1 Um quadro teórico revela-se importante como instrumento 
quando serve para orientar e facilitar tanto a análise dos fenómenos 
como a projecção de acções de melhoria do Subsistema do Ensino 
Superior no seu todo, e das instituições de Ensino Superior, em 
particular. 
 
2.2 Na escolha do quadro teórico teve-se como primordial a opção 
por um instrumento que permitisse focalizar todo o exercício de gestão 
do Subsistema nas instituições do Ensino Superior e ao mesmo tempo 
possibilitasse considerar o desenvolvimento de todo o Sistema 
educativo. Logo, é importante que tal instrumento não seja estranho à 
realidade dos sistemas educativos. Predominou ainda, nessa escolha, a 
possibilidade do quadro teórico ser aplicado com a flexibilidade 
necessária nos diferentes níveis de intervenção, pois esta pode ser feita 
a nível de cada instituição de ensino e a nível dos órgãos de 
administração provincial e nacional. 
 
2.3 O quadro teórico adoptado é baseado na noção de ‘escola’ pois 
esta é fundamental em qualquer sistema educativo e uma instituição do 
Ensino Superior é igualmente uma ‘escola’, embora com 
particularidades próprias. A noção de ‘escola’ aqui privilegiada pretende 
ser abrangente, funcional e promotora de qualidade que seja ao mesmo 
tempo aceitável e possível. Esta noção pressupõe que uma ‘escola’ 
seja concebida como um conjunto de dispositivos educativos integrados 
de maneira harmoniosa, de forma a assegurar a formação de cidadãos 
com competências que permitam a sua participação no 
desenvolvimento pessoal, do meio envolvente e da sociedade em geral. 
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2.4 Assim, o quadro teórico adoptado compreende dois eixos 
fundamentais: um que presume a distinção de pelo menos três áreas 
de intervenção numa instituição de ensino e outro que subentende a 
distinção de, pelo menos, três tipos de intervenção numa instituição de 
ensino. 
 
2.5 No que concerne às áreas de intervenção, entende-se que se 
pode intervir: 
 

i) Sobre os recursos, nomeadamente a organização; sobre os 
materiais que podem ser edifícios, meios de ensino, material 
didáctico, equipamentos, laboratórios; sobre os meios 
humanos que podem ser o corpo docente, o corpo discente, o 
pessoal de apoio; sobre os meios financeiros que podem ser 
os investimentos efectuados sob diversa forma e as receitas 
arrecadadas;  

ii) Sobre as actividades, nomeadamente o ensino, a 
aprendizagem, a investigação, a produção, as actividades 
extra-escolares, a relação com a comunidade;  

iii) Sobre os resultados, nomeadamente os perfis de saída, os 
projectos de investigação e outros. 

 
2.6 Quanto aos tipos de intervenção, entende-se que os mesmos 
podem ser: 
 

i) Acções de planeamento e que culminam com a apresentação 
de projectos de desenvolvimento em vários domínios, de 
estudos de viabilidade de projectos; 

ii) Acções de desenvolvimento e que culminam com a definição 
e implementação das modalidades de ensino, das normas 
curriculares, do sistema de avaliação das aprendizagens;  

iii) Acções de monitorização, como a supervisão, a inspecção e 
avaliação da qualidade. 

 
2.7 Assim concebido, tal quadro compreende pressupostos 
essenciais para assegurar a qualidade tanto das instituições de ensino 
como das aprendizagens. Esses pressupostos são: 
 

i) A presença de todos os dispositivos indispensáveis ao 
funcionamento normal de uma instituição de ensino; 

ii) A articulação harmoniosa necessária que se impõe entre os 
diferentes dispositivos dado que cada dispositivo concorre 
para a realização da finalidade da escola; 

iii) O facto do referido quadro reflectir uma visão abrangente do 
que deve ser uma escola funcional (neste caso, uma 
instituição do Ensino Superior funcional) numa dinâmica 
permanente de busca da qualidade aceitável e possível;  
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iv) A facilidade que ele oferece de ser apreendido dada a sua 

estrutura clara e simples. 
 

 
III Pontos de estrangulamento no domínio da concepção de 
uma instituição do Ensino Superior 
 
3.1 A noção de ‘escola’ assim concebida, pode servir de base para 
projectos de criação e promoção do Ensino Superior. Assim sendo, é 
de todo importante que cada acção dos diferentes actores sejam estes 
promotores, gestores, executores ou beneficiários, tenha como 
pressuposto e como finalidade a realização plena de uma instituição do 
Ensino Superior funcional e de qualidade, assente numa noção correcta 
de ‘escola’, tal como atrás foi apresentado. 
 
3.2 Alguns constrangimentos que se verificam no Subsistema do 
Ensino Superior, tal como nos outros Subsistemas, devem-se à 
sustentação de uma noção distorcida de ‘escola’ por parte de alguns 
actores. Com efeito, a promoção de uma instituição de ensino sem que 
se tenha em conta uma noção correcta de ‘escola’, tem como 
consequência inevitável a imposição, pelas circunstâncias e pelo 
tempo, de sinais de que um ou outro dispositivo faltou ou pelo menos 
está mal concebido no quadro das acções que se levam a cabo. 
 
3.3 É esta situação que se verifica em muitas instituições de ensino 
onde aparecem empecilhos porque não foram tidos em conta, desde a 
concepção dos projectos, os diferentes dispositivos ou a articulação 
harmoniosa entre estes mesmos dispositivos, por forma a assegurar 
uma qualidade aceitável de serviços e das aprendizagens. 
 
3.4 Com base nesta concepção errada e diante da elevada procura 
de estudos superiores, são, por vezes, apresentadas respostas 
precipitadas, ilusórias e inadequadas de abertura de novos cursos e de 
novas instituições de ensino, sem a garantia de serviços de qualidade. 
Assim, existem por exemplo, instituições de Ensino Superior onde 
abundam alunos sem que os demais dispositivos estejam à altura; onde 
existem boas infra-estruturas, mas sem alunos; onde não existem 
professores; onde predomina a improvisação em vez de um 
desenvolvimento planificado seja de curto, médio ou longo prazos. 
 

Importa, pois, que os principais actores do Subsistema do Ensino 
Superior interiorizem e se apropriem da mensagem contida no quadro 
teórico a fim de se submeterem à mesma orientação de 
desenvolvimento. Este instrumento resume-se, afinal, à noção de 
‘escola’ que tenha todos os dispositivos necessários, que seja funcional 
e que assegure uma qualidade aceitável e possível, tendo em conta o 
contexto de desenvolvimento nacional. 
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IV Pontos de estrangulamento no domínio da gestão do 
Subsistema do Ensino Superior 
 
4.1 Até aos finais dos anos 90, a gestão do Ensino Superior 
confundia-se, justamente, com a gestão feita na UAN, pois, esta era 
tudo o que se tinha como Ensino Superior no País. A legislação sobre a 
UAN e as normas reguladoras aí existentes eram naturalmente tidas 
como suficientes para se gerir o Ensino Superior no País. Actualmente, 
são sete as instituições de Ensino Superior legalmente constituídas no 
País e a legislação em vigor já adaptada para este contexto ainda deve 
ser melhorada. 
 
4.2 Este é o primeiro nível de intervenção em que actuam os actores 
ligados às instituições de Ensino Superior. Em muitos casos e a 
pretexto da ‘autonomia’ ou de ser de iniciativa privada, as instituições 
do Ensino Superior promovem um funcionamento pouco favorável à 
tutela do MED enquanto órgão competente do Governo. Assim, não 
poucas vezes, o MED não é tido em conta sobre os novos 
desenvolvimentos nos mais variados domínios da vida das instituições 
de ensino. No caso da UAN, a própria Reitoria sofre igualmente os 
efeitos do princípio da ‘autonomia’ que se aplica também nas suas 
unidades orgânicas. 
 
4.3 Com o crescimento da única universidade pública do País, 
particularmente com a sua extensão para outras províncias (para além 
de Luanda, Huambo e Huíla onde ela já tinha, até esse tempo, 
unidades orgânicas), justifica-se plenamente um segundo nível de 
intervenção em que são principais intervenientes os Governos 
Provinciais. Estes intervêm por várias razões e sob diversas formas:  
 

i) Expressam a expectativa de alguma população 
(eventualmente futura beneficiária) e interpretam as 
necessidades de desenvolvimento local, nomeadamente a 
necessidade de retenção local dos jovens, técnicos e quadros; 

ii) Manifestam-se como proponentes exclusivos ou associados a 
demais instituições nacionais ou estrangeiras de novos 
projectos de instituições de ensino; 

iii) Preocupam-se em fazer valer o prestígio da governação local, 
o amor à "terra mãe" e evidentemente em responder a 
pressão da população local.  
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4.4 O terceiro nível de intervenção é aquele onde actuam os actores 
ligados as diferentes estruturas centrais do MED em que se destacam o 
Gabinete do Vice-Ministro para o Ensino Superior (GVMES) recém 
constituído (desde finais de Janeiro de 2005) e a Direcção Nacional 
para o Ensino Superior (DNES) apenas no seu terceiro ano de 
funcionamento. A este nível de intervenção, o Ministro da Educação, 
coadjuvado pelos seus Vice-Ministros, sempre respondeu politicamente 
pela gestão do Ensino Superior. Note-se que, há quase duas décadas 
atrás, 0 Ministério da Educação teve um Vice-Ministro encarregue do 
Ensino Superior.  
 
4.5 Muitas matérias relativas ao Ensino Superior e de competência 
ministerial até aqui tratadas pela Reitoria da UAN, passarão a ser 
exercidas pelas diferentes estruturas centrais e provinciais do MED tão 
logo estejam criadas as condições para o efeito. Dentre essas matérias 
apontam-se, por exemplo, a representação do Estado, a expansão do 
Ensino Superior, o reconhecimento de estudos feitos no exterior bem 
como a atribuição de equivalências aos documentos certificando 
estudos feitos no exterior.   
4.6 Por se tratar de um nível de gestão com uma estrutura sem 
precedente e com responsabilidade complexa, há que dotá-la dos 
meios necessários, particularmente de um corpo técnico competente. 
Mas para uma gestão completa, ainda neste terceiro nível de gestão, 
devem concorrer os serviços das demais estruturas centrais do MED, 
sendo necessário, para cada uma delas, adequar as suas atribuições 
estatuárias bem como o seu quadro de pessoal e em seguida dotá-las 
dos recursos humanos com as competências requeridas. Assim, estar-
se-ia a assegurar a passagem para uma gestão mais profissionalizada 
e especializada. Por exemplo, vários serviços do MED como os de 
inspecção da educação, de planeamento e estatística, de intercâmbio 
internacional, de recursos humanos, devem ser reforçados para que a 
sua acção cubra convenientemente a realidade das instituições de 
Ensino Superior.   
4.7 A passagem para uma gestão mais profissionalizada e 
especializada só pode ser conseguida com o envolvimento de 
especialistas nos domínios vitais nos quais o Sector da educação ainda 
tem enormes carências a vários níveis, desde as instituições de ensino. 
São exemplo disso os domínios do planeamento da educação, da 
estatística da educação, da economia da educação, do 
desenvolvimento curricular, da medida e avaliação das aprendizagens, 
da avaliação dos sistemas educativos, das metodologias de ensino, das 
metodologias qualitativa e quantitativa de pesquisa científica, das 
tecnologias educativas, da educação comparada, da educação à 
distância, da biblioteconomia, da administração e gestão universitária. 
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4.8 O quarto nível de intervenção é aquele em que operam outros 
órgãos do Governo, com destaque para o Ministério da Administração 
Pública, Emprego e Segurança Social (MAPESS), o Ministério das 
Finanças (MINFIN), o Ministério das Obras Públicas (MINOP), o 
Ministério do Planeamento (MINPLAN), o Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MINCIT) e outros, chamados a colaborar para o 
desenvolvimento do Subsistema do Ensino Superior, por iniciativa do 
MED ou no quadro da acção do Governo.  
 
4.9 Parece imperativo adequar a legislação que sustenta a gestão do 
Subsistema do Ensino Superior, regulamentando os diplomas 
existentes e produzindo outros novos e, nesta base, melhorar a prática 
de gestão do Subsistema a todos os níveis, por forma a promover a 
visão estratégica de instituições de ensino que se distingam pela sua 
funcionalidade e garantam qualidade. 

 
 

V  Pontos de estrangulamento no domínio do financiamento 
das instituições do Ensino Superior  
 
5.1  O financiamento das instituições do Ensino Superior parece 
constituir actualmente um mundo com contornos ainda pouco 
conhecidos, pelo menos pelo MED, enquanto órgão governamental de 
tutela. São insuficientes as informações que chegam ao MED para se 
compreender o que realmente se passa e nesta base, projectar 
melhorias no processo de financiamento das instituições do Ensino 
Superior (e o mesmo raciocínio aplica-se às instituições de ensino de 
todos os outros Subsistemas).  
 
5.2 Informações sobre as fontes e a natureza dos financiamentos bem 
como o movimento dos valores financeiros à disposição de cada 
instituição de ensino não deveriam escapar ao controlo das estruturas 
do Estado, nomeadamente o  MED, enquanto órgão de tutela, o 
MINFIN e o MINPLAN.  
 
5.3 Actualmente, por exemplo, a única universidade pública conta 
maioritariamente com o Orçamento Geral do Estado (OGE). Ela conta 
igualmente com receitas reco1hidas do pagamento de propinas dos 
cursos "pós-laborais" ou "nocturnos", dos cursos de "extensão 
universitária" (realizados no local de trabalho de uma instituição 
requerente) e dos cursos de pós-graduação como os de mestrado e de 
especialização, apesar de tal prática não ter qualquer cobertura legal. 
Ela conta igualmente com Fundos dos petróleos, conta ainda com as 
cobranças de taxas e emolumentos sobre diversos serviços prestados e 
com doações de natureza diversa de várias instituições estatais e 
privadas, nacionais e estrangeiras, algumas das quais com sede no 
exterior do País.  
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5.4  Se o que se passa com o OGE é objecto de prestação de contas 
ao MINFIN, tanto pela Reitoria da UAN como pelas suas unidades 
orgânicas, enquanto unidades orçamentadas do Estado, ao MED 
enquanto órgão do Governo encarregue da gestão do Subsistema do 
Ensino Superior, não tem sido dada nenhuma informação sobre o 
assunto. 
 
5.5  Mas o que falta ao Estado é mais do que isso. Pois dada a 
tradição enraizada de "autonomia" institucional sobre a gestão dos 
fundos e investimentos, obtidos através das demais fontes de 
financiamento, nem sempre os respectivos registos (pelo menos com 
os detalhes necessários) passam das unidades orgânicas para a 
Reitoria e desta para o órgão de tutela, 0 MED.  
 
5.6  Quanto ao que se passa nas outras seis instituições do Ensino 
Superior (UAN, UniPiaget, ULA, ISPRA. IRI e UnIA) existe igualmente 
um conhecimento quase nulo, pelo menos do ponto de vista do MED o 
IRI teoricamente administrado sob dupla dependência do MED e do 
Ministério das Relações Exteriores (MIREX), e financiado 
fundamentalmente com o orçamento do Estado, mas também beneficia 
de financiamentos de outras fontes.  
 
5.7  Embora se presuma que cada instituição tenha que prestar 
contas ao MINFIN, o retrato apresentado da UAN aplica-se igualmente 
a essas instituições com a grande diferença de que estas não contam 
com o financiamento do OGE, mas sobretudo com a cobrança de 
propinas e das mais variadas taxas e emolumentos. Ressalta-se que, 
para além da UAN, a UCAN recebe igualmente um financiamento dos 
Fundos dos petróleos.  
 
5.8 Face à grande procura deformação superior no País, algumas 
instituições do Ensino Superior praticam preços que podem ser tidos 
como iguais ou mesmo superiores aos que vigoram em alguns países 
desenvolvidos ainda que a qualidade dos serviços prestados não seja 
proporcionalmente comparável. O Ensino Superior angolano é já 
conhecido como um "mercado lucrativo", na opinião de muitos actores 
do Subsistema e a ver pelas ofertas de serviços provenientes do 
exterior do País fora do controlo do MED e do Estado em geral.  
 
5.9  Porém, importa assinalar que, por diversas razões não apenas 
entidades privadas mas também algumas instituições estatais com 
base em entendimentos particulares, constam dentre aquelas que, 
asseguram o financiamento dessas instituições de ensino. 
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5.10 Perante tal situação que se caracteriza como um "mundo 
Financeiro" por conhecer, impõe-se uma clarificação do que representa, 
do ponto de vista financeiro, cada instituição de Ensino Superior para 
que nesta base qualquer financiamento do Estado possa ser tido como 
justo. 
 
 
VI Pontos de estrangulamento no domínio dos currículos em vigor 
nas instituições do Ensino Superior  

 
6.1  Por norma, os currículos das instituições de ensino devem ser 
aprovados pelo MED e devem por conseguinte ser de cumprimento 
obrigatório. Mas 0 que acontece é que após aprovação do MED são 
introduzidas alterações, por várias razões, 0 que faz com que os 
currículos em vigor nas instituições de Ensino Superior tenham uma 
grande diferença comparativamente aos projectos inicialmente 
aprovados.  
 
6.2  Na prática, parte considerável dos currículos apresentam-se com 
as seguintes características: 
 
i) São constituídos por elementos soltos e desorientados, pois não 

estão em harmonia com as normas eventualmente existentes na 
instituição de ensino ou pelo menos inicialmente projectadas e 
aprovadas pelo MED;  

ii) São improvisados, pois as alterações são introduzidas a 
qualquer altura e por diversas razões; 

iii) São extensos, pois constituem uma sobrecarga relativamente ao 
tempo diário para os estudantes; 

iv) São onerosos, pois implicam um número elevado de 
professores, muitos dos quais certamente seriam dispensáveis; 

v) São de cumprimento irregular, pois por serem extensos a 
organização da própria unidade orgânica dificilmente consegue 
assegurar uma regularidade de funcionamento;  

vi) São teóricos, pois a sua ligação com a prática profissional e com 
0 mundo laboral não é evidente; 

vii) São extrovertidos, pois a organização curricular apoia-se nas 
experiências estrangeiras sem suficiente cuidado de adequação 
ao contexto nacional;  

viii) São sem memória, pois, por exemplo, os programas de ensino 
seguidos por cada professor São fisicamente inexistentes 
mesmo a nível dos órgãos internos das unidades orgânicas das 
instituições de ensino.  
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6.3 Com essas características, os currículos que devem caracterizar-se 
pela eficiência, pertinência e relevância, não o podem ser de maneira 
satisfatória. Assim, há que se apostar na organização dos currículos e 
da vida académica, permitindo que a formação: 
 
i) Assegure em tempo escolar útil, a dotação de competências 

julgadas essenciais para que o cidadão e o profissional esteja 
habilitado tanto para uma aprendizagem permanente por si 
próprio como para uma adaptação às mutações da sociedade; 

ii) Considere simultaneamente os avanços da ciência e da 
tecnologia, as particularidades e necessidades de 
desenvolvimento dos indivíduos, do meio envolvente e do 
Estado; 

iii) Tenha impacto tanto nos comportamentos e na personalidade 
dos beneficiários, bem como nas diferentes esferas da vida, do 
meio envolvente e do País.  

 
6.4 Face à grande procura de formação superior no País, a abertura de 
novos cursos, de novas unidades orgânicas e de novas instituições de 
ensino nem sempre obedece ao critério de existência de condições 
prévias para o asseguramento de todos os dispositivos educativos, nem 
ao critério de correspondência às necessidades de desenvolvimento. 
Pelo que se tem assistido, a tendência é de privilegiar cursos cuja 
"montagem" seja mais "fácil", pela implicação de menos meios a serem 
investidos, para assim mais facilmente atrair certa "clientela" que se 
apresenta mais "ávida" em possuir um diploma de Ensino Superior do 
que de ganhar novas competências.  
 
6.5 Tais cursos, sejam e1es de nível de bacharelato, de licenciatura ou 
de mestrado, surgem e estão em permanente crescimento em termos 
de estudantes e de expansão territorial, a qualquer altura do ano, em 
nítido desrespeito ao calendário académico oficial e sem qualquer 
configuração curricular, mesmo que à revelia do MED. Em alguns 
casos, são instituições de Ensino Superior que já funcionam há anos 
que se mantêm à margem da Lei. Os promotores destas acções de 
formação recorrem a instituições de ensino ou outras ainda legalmente 
constituídas ou não e, algumas vezes, implicando de maneira subtil ou 
não, instituições e figuras públicas.  
 
6.6 Estão em situação de ilegalidade:  
 
i) A Instituto Superior Tecnológico de Engenharia e Arquitectura 

(ISTEA), criada com o intuito de apoiar a Faculdade de 
Engenharia da UAN e contribuir para a melhoria dos honorários e 
para a retenção dos docentes (a instituição está a funcionar nas 
instalações da Faculdade de Engenharia); 
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ii) O Instituto Gregório Semedo (IGS) cujos promotores detêm o 

Colégio com o mesmo nome em Luanda; 
iii) O Instituto Superior da Assembleia Espiritual Cristã em Angola 

(ISAECA) a funcionar em Cacuaco; 
iv) O Instituto Superior de Ciências Religiosas de Angola (ISCRA), 

uma evolução do Instituto de Ciências Religiosas de Angola 
(ICRA) que já ministra legalmente cursos médios;  

v) A Universidade do Sul de Angola (UniSul), a funcionar na Huíla, 
cujos promotores detêm na mesma província um Colégio 
ministrando cursos do ensino médio. Note-se que, no início do 
presente ano académico, foi frustrada a abertura, à revelia do 
MED, da Universidade MOCAP. 

 
6.7 Para além destas instituições, existem outras estrangeiras, dentre 
as quais a Universidade Aberta de Portugal possivelmente desde 
1997), a Fundação Getúlio Vargas do Brasil, que oferecem cursos de 
licenciatura e mestrado sem que para tal estejam oficialmente 
autorizadas e outras que actuam a partir de vários outros países.  
 
6.8 Há instituições do Ensino Superior legalmente existentes que 
implementam novos cursos e expandem a sua acção às demais 
províncias sem que para tal tenham sido devidamente autorizadas pelo 
MED. Salva a UCAN e o IRI, que parecem ter optado por uma evolução 
ponderada e segura, tal é o caso da UAN, da UniPiaget, da ULA e do 
ISPRA. Note-se que foi igualmente frustrada a evolução da UnIA nesta 
onda quando pretendia, em associação com a UniSul (continua em 
situação de ilegalidade), abrir novos outros cursos na Huíla.  
 
6.9 No caso da universidade pública, tal crescimento permanente e sem 
anuência do MED acaba, evidentemente, por pressionar O Estado, 
sendo este chamado com frequência e sob diversa forma, a conceder 
reforços orçamentais; acaba também por se reflectir no surgimento de 
várias ofertas de cursos à cobrança, pagos por cidadãos comuns e até 
por instituições do Estado que, em alguns casos, oferecem bolsas de 
estudo aos seus trabalhadores. Alguns desses cursos são de "extensão 
universitária" ou "pós laborais".  
 
6.10 Actualmente correm os trâmites no MED, processos de legalização 
de quase duas dezenas de instituições de Ensino Superior. Destas, 
apenas uma instituição tem a pretensão de implantar-se na Huíla, as 
restantes têm previsto a sua implantação em Luanda (!): Tudo indica 
que as petições para a abertura de novas instituições de Ensino 
Superior continuarão a fluir, a ver pelas diligências que são 
empreendidas junto dos diferentes serviços centrais do MED.  
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6.11 Ainda no que concerne a expansão do Ensino Superior é de 
lembrar que, actualmente, os dezassete Governos Provinciais 
(exc1uindo o Governo Provincial de Luanda) têm manifestado a 
intenção, pelo menos verbal, de serem criadas instituições do Ensino 
Superior na sua área de jurisdição. Desses Governos Provinciais 
contam-se alguns com a pretensão de ter universidades, outras com a 
pretensão de ter apenas institutos e escolas superiores e outras ainda 
com a pretensão de ter somente serviços de extensão de alguns cursos 
oferecidos pelas instituições do Ensino Superior já existentes.  
 
6.12 Perante a necessidade de satisfazer a formação de quadros e de 
técnicos e a crescente pressão dos eventuais beneficiários, é forte a 
tentação de alguns Governos Provinciais cederem às ofertas de 
abertura de cursos diversos no território sob sua jurisdição, mesmo 
quando os promotores de tais iniciativas estejam em situação de nítido 
incumprimento da legislação em vigor sobre a matéria.  
 
6.13 Com a falta de serviços especializados de inspecção, supervisão e 
avaliação do Ensino Superior, constitui uma preocupação a falta de 
informação sobre a qualidade de serviços prestados, nomeadamente, 
quanto aos objectivos pedagógicos perseguidos, aos conteúdos 
científicos utilizados, aos métodos de ensino e de aprendizagem 
privilegiados, ao sistema e aos procedimentos de avaliação de 
aprendizagens praticados em cada instituição de ensino. 
 
6.14 Tal preocupação só pode ser forte quando a visão de instituição de 
ensino está a distorcida e os seus dispositivos desarticulados. 
Felizmente, têm interpelado o MED vários actores educativos, alguns 
dos quais na condição de, estudantes que, apenas com base no bom 
senso, relatam factos associados à fraca qualidade, de serviços 
prestados numa ou noutra instituição de ensino.  
 
6.15 Alguns exemplos evidenciam o quanto se perdeu ao não se 
promoverem cursos pertinentes em função da realidade e prioridades 
nacionais:  
 
i) Com a vontade política reafirmada de se combater o analfabetismo 

desde a conquista da independência nacional e mesmo antes, 
durante a luta de libertação nacional, o País não deveria acusar 
nem a falta de técnicos especializados, nomeadamente em 
educação de adultos e em andragogia, nem a falta de uma 
formação inicial neste domínio;  

 
ii) Com ambições de afirmação regional bem conhecidas, o País 

deveria contar com uma capacidade interna de formação sólida no 
domínio da Língua Inglesa, pelo menos para os seus quadros e 
técnicos chamados a realizar trabalhos no quadro, da SADC; 
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iii) Em 30 anos de soberania nacional, com uma economia 

essencialmente assente na exploração petrolífera, o País deveria 
ter uma capacidade interna de formação em petroquímica que 
fosse de renome internacional, pelo menos na região. Hoje porém, 
ainda não se conseguem apoios necessários das empresas mais 
indicadas a favor da primeira formação de iniciativa privada (na 
UniPiaget) neste domínio. O mesmo raciocínio é válido se se 
considerar a importância da exploração diamantífera no País. 

 
6.16 Há pois lugar para se constatar que nem os Fundos dos petró1eos 
para a formação, nem a formação no exterior foram capitalizados, para 
reforçar a capacidade interna de formação, pelo menos em alguns 
domínios, estratégicos da economia nacional tais como os que foram 
apontados atrás. É pois imperativo inverter-se a situação por forma a 
perspectivar a diminuição da dependência do País em formação de 
quadros e técnicos em domínios tidos como prioritários para o 
desenvolvimento nacional  
 
6.17 Justifica-se pois, a regulação dos currículos e da vida académica 
por forma a que estes correspondam às intenções dos indivíduos, da 
sociedade e do Estado, mas constituam uma resposta condigna às 
necessidades de desenvolvimento que assegure uma qualidade que 
seja aceitável e possível.  

 
 

VII Pontos de estrangulamento no domínio do corpo docente em 
serviço nas instituições do Ensino Superior  

 
7.1 Dentre os demais actores do Subsistema do Ensino Superior que 
podem ser decisores políticos, promotores, gestores, executores e 
beneficiários, os professores (dos grupos de executores) são os que se 
apresentam em número mais elevado e que são chamados a realizar, 
no dia a dia, os objectivos pedagógicos constantes dos diferentes 
programas de ensino, e isso em rigoroso cumprimento da Política 
educativa adaptada pelo Estado.  
 
7.2 Para tanto, é preciso que o professor tenha um perfil adequado, 
pois caso contrário, o mesmo pode tornar-se a causa fundamental de 
incumprimento da missão educativa nas instituições de ensino e da 
perda de controlo destas mesmas instituições, por parte do Estado. 
Afinal, na realização da Política educativa do Estado, o professor tem 
responsabilidade acrescida, pois acaba por cumprir suas obrigações 
estando sozinho e com os seus estudantes.  
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7.3 O corpo docente é ainda escasso pois, em número absoluto, são 
poucos os professores existentes, sendo ainda elevado o  número de 
professores em tempo parcial (colaboradores) na UAN; a maioria 
esmagadora do corpo docente das, demais instituições do Ensino 
Superior é pertencente à única universidade pública do País. Nestas 
condições, o professor não tem tempo suficiente nem para exercer 
cabalmente actividades de ensino e investigação científica, nem para, 
ao lado dos demais actores educativos e particularmente dos 
estudantes, viver e comparticipar na criação de um ambiente realmente 
educativo e académico.  
 
7.4 O perfil da maioria do corpo docente parece inadequado, pois do 
ponto de vista académico, embora tenha crescido significativamente o 
número de professores diplomados com títulos de mestrado e 
doutoramento em várias áreas científicas, o número destes ainda não 
corresponde às necessidades. Na generalidade, considerando a 
realidade das sete instituições do Ensino Superior, ainda se conta, em 
grande medida, com a perícia de titulares de licenciatura para se 
assegurar a docência (embora tal prática é usual a nível internacional 
para os primeiros anos de formação). 
 
7.5 Do ponto de vista pedagógico, a maioria dos professores não ter 
uma preparação apropriada. Apesar da UAN estar a executar um plano 
de agregação pedagógica, a adesão ao mesmo plano por parte dos 
professores mais antigos e do topo da carreira é menor. Não há 
conhecimento de que tal esforço seja generalizado às outras seis 
instituições do Ensino Superior.  
 
7.6 Do ponto de vista de sua postura educativa e académica, e mesmo 
por que numa instituição do Ensino Superior deve prevalecer a missão 
de educação no sentido mais lato da termo, e de formação do cidadão, 
São poucos os professores que, em várias circunstâncias da vida na 
instituição, têm o perfil adequado. Parece igualmente muito reduzido o 
círculo de professores que se distinguem por uma cultura de qualidade, 
de mérito e de autoformação. Ilustra tal postura, a extroversão de 
muitos professores em relação às particularidades sociais, culturais e 
económicas nacionais e as prioridades nacionais de desenvolvimento. 
 
7.7 Ainda no que concerne à postura do corpo docente, particularmente 
do que está afecto à UAN, é de salientar que ela é, com o apoio do seu 
sindicato e mesmo da Reitoria (!), muito reivindicativa ao ponto de estar 
frequentemente na origem de paralisações das actividades. Embora a 
Lei O permita, não é usual que greves sejam conduzidas de maneira 
interminável até que se consiga a realização das reivindicações. Antes 
pelo contrário, experiências de outros países revelam que a mesma 
legislação que concede 0 direito à greve estabelece condições em que 
um limite pode legalmente ser imposto.  
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7.8 O aumento salarial que tem sido um dos principais motivos de 
reivindicação dos Sindicatos na maior universidade do País, demonstra 
insustentabilidade em alguns pontos:  
 

i) Em relação aos salários praticados em alguns países 
africanos e do "terceiro mundo", os que São aplicados na UAN 
não São tão baixos, como muitas vezes se alega; mas em 
alguns casos, São mesmo competitivos;  

ii) Existem professores estrangeiros dispostos a trabalhar com 
as mesmas condições salariais que os professores angolanos; 

iii) Os salários praticados para os docentes são melhores ou 
comparáveis aos que são aplicados nos demais sectores 
estatais; 

iv) Todos os salários aplicados, no País sofrem e beneficiam dos 
mesmos efeitos macroeconómicos; 

v) Toda a ocasião e todo o pretexto parece ser utilizado para 
reivindicação do aumento salarial;  

vi) Algumas reivindicações São susceptíveis de aprofundar o 
desequilíbrio salarial entre os docentes de diferentes 
categorias;  

vii) O Aumento salarial nunca é relacionado com a melhoria do 
desempenho dos professores comprovada através de um 
sistema reconhecido de avaliação.  

 
7.9 Em contrapartida, a reivindicação do aumento salarial tem alguma 
sustentabilidade, porquanto os salários praticados para os professores 
de categoria mais elevada corresponde aos que são aplicados para 
técnicos em início de carreira, em alguns sectores empresariais, sejam 
estes estatais ou privados, é o caso das empresas petrolíferas e 
diamantíferas.  
 
7.10 O corpo docente é frequentemente apontado como alvo fácil da 
corrupção. Tal realidade ou impressão não se esbate, porquanto as 
actividades dos professores não são sistematicamente submetidas a 
um mecanismo permanente e reconhecido de inspecção, de supervisão 
e de avaliação por forma a precaver anomalias e a manter presentes os 
critérios de rigor e de qualidade tanto das aprendizagens dos alunos 
como da instituição de ensino em geral.  
 
7.11 Para além do esforço que internamente se pode encontrar no 
Sector para o combate à corrupção, nomeadamente através dos 
serviços de inspecção do MED, haverá que se procurar mecanismos de 
responsabilizado individual das pessoas envolvidas em cada acto 
identificado, recorrendo, para tal, aos serviços especializados dos 
demais órgãos do Governo como o Ministério do Interior (MININT).  
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7.12 Impõe-se, assim, mudar este quadro pois, se em última instância é 
com o professor que se realiza a Política Educativa do Estado, é 
também com ele que se pode perder tudo, particularmente quando 0 
seu perfil é inadequado. Urge iniciar um trabalho sistemático que 
permita progressivamente dotar cada instituição de Ensino Superior de 
um corpo docente profissionalizado e que se distinga por uma postura 
educativa e académica que promova critérios de rigor e de qualidade na 
sua acção. 
 
 
VIII Pontos de estrangulamento no domínio do corpo discente 
existente nas instituições do Ensino Superior  

 
 

8.1 Enquanto beneficiário directo dos serviços do Ensino Superior o 
corpo discente, por algumas das suas características; apresenta vários 
pontos de estrangulamento para o desenvolvimento do Subsistema do 
Ensino Superior.  
 
8.2 Tendo em conta as necessidades na formação de quadros e 
técnicos e as ambições de afirmação do Estado angolano, o número de 
alunos actualmente existente nas instituições de Ensino Superior é 
insuficiente. Haveria que se ter a pretensão de multiplicar tal número 
(número de alunos) por cinco, para se estar ao nível de um país em 
desenvolvimento melhor posicionado nesta matéria. Pode-se daqui 
inferir o esforço colossal, mormente financeiro, que deve ser feito para 
que o Ensino Superior tenha um papel cada vez mais relevante no 
desenvolvimento nacional.  
 
8.3 A inadequação dos perfis dos estudantes em relação aos perfis de 
entrada exigidos nos diferentes cursos do Ensino Superior tem sido 
frequentemente evocado como um empecilho na melhoria da qualidade 
do ensino e aprendizagem. Apesar de tal afirmação nunca ter merecido 
uma reflexão aprofundada, podem ser avançados elementos que 
sustentam a necessidade de alguma ponderação.  
 
8.4 Com efeito, tal inadequação pode ser devido ao facto da concepção 
dos currículos não contar com uma abordagem integrada do Sistema 
de Educação no seu todo e ao facto dos currículos do Ensino Superior 
serem muitas vezes elaborados com base em modelos estrangeiros, 
considerados por alguns gestores nacionais das instituições de ensino 
como sendo os mais avançados.  
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8.5 Tal inadequação pode ainda ser devido ao facto das admissões 
para o Ensino Superior serem rea1izadas sem que se tenha em conta a 
correspondência dos perfis de formação anterior dos candidatos com as 
exigências dos perfis de entrada nos diferentes cursos do Ensino 
Superior. Há ainda a assinalar o facto de existirem detentores de 
documentos falsos que também postulam para 0 ingresso no Ensino 
Superior. É de salientar igualmente que, para colmatar estes dois 
últimos casos, por exemplo, os exames de admissão para 0 Ensino 
Superior nem sempre têm sido suficientes.  
 
8.6 Outra particularidade do corpo discente que pesa negativamente no 
desenvolvimento do Ensino Superior é a condição social precária que 
parece afectar a maioria dos estudantes. Assim, por exemplo, existem 
estudantes que, por razões financeiras, não conseguem suportar os 
diversos encargos directos e indirectos que implicam os seus estudos 
(com livros, alojamento, alimentação, transporte). Tal situação deve-se, 
em parte, ao contexto social e económico do País, caracterizado pela 
pobreza de boa parte da população bem como pelas disparidades do 
nível de desenvolvimento das diferentes províncias do País.  
 
8.7 A motivação dos estudantes apresenta igualmente algumas 
particularidades que são prejudiciais para o desenvolvimento do Ensino 
Superior. É o caso de muitos estudantes (e muitos outros candidatos 
aos estudos superiores) motivados pe1a necessidade de conquistar ou 
de manter algum estatuto social obtendo a qualquer custo um título 
académico. Nota-se, por exemplo, candidatos animados apenas com a 
vontade de continuar seus estudos em qualquer um dos cursos 
existentes, independentemente do seu perfil de formação anterior e de 
uma eventual vocação.  
 
8.8 Tem também repercussão pouco favorável o facto de vários 
estudantes não se adaptarem às exigências de suas instituições de 
ensino e, por isso, não chegarem ao termo de sua formação ou levarem 
mais tempo do que o estipulado para a conclusão do seu curso. Nestas 
circunstâncias estão os "trabalhadores-estudantes", pois a organização 
dos currículos e da vida académica nem sempre está adaptada a esta 
categoria de discentes que, aliás, constitui a maioria.  
 
8.9 É igualmente nefasto o facto dos perfis dos formados nem sempre 
corresponderem às expectativas do mercado de trabalho e da 
sociedade em geral. A extroversão em relação às particularidades 
sociais, culturais e económicas nacionais e as prioridades nacionais de 
desenvolvimento caracteriza hoje boa parte dos estudantes e dos 
formados.  
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8.10 Impõe-se, assim, trabalhar-se no sentido de se melhorar o perfil do 
corpo discente do Ensino Superior, cuidando tanto dos critérios do seu 
ingresso como dos serviços de enquadramento académico e de apoio 
social por forma a promover o sucesso, a excelência, a cultura 
profissional e académica e o sentido de dever do cidadão naciona1.  
 
 
IX  Linhas mestras para melhoria da gestão do Subsistema do 
Ensino Superior  
 
9.1 Em suma, no contexto actual de paz em que se impõe a promoção 
da qualidade de vida das populações e da normalidade do 
funcionamento das instituições do Estado, o Sistema de Educação e 
particularmente 0 Subsistema do Ensino Superior tem um papel 
específico a desempenhar.  
 
9.2 É necessário, melhorar a gestão do Subsistema Ensino Superior, 
consolidando os sucessos já alcançados até aqui e ultrapassando 
alguns pontos de estrangulamento já identificados.  
 
9.3 Há que se apostar na promoção da qualidade de um Subsistema de 
Ensino Superior que assegure uma educação e uma formação de 
cidadãos que, pelos seus valores e suas competências, tenham um 
impacto relevante tanto no seu desenvolvimento pessoal como no 
desenvolvimento da sua comunidade e do País e que contribuam cada 
vez mais para a afirmação nacional na região da África Austral.  
 
9.4 Importa que essas aprendizagens se caracterizem pela sua 
relevância, pela sua pertinência e pela sua eficiência e estejam 
simultaneamente assentes em princípios científicos e em valores 
universais, cívicos e morais compatíveis com a cultura nacional 
angolana e com a orientação de desenvolvimento nacional.  
 
9.5 Impõe-se que a formação a ser promovida no País seja 0 resultado 
de uma busca permanente do equilíbrio entre as intenções, as 
necessidades e as possibilidades quer dos indivíduos, quer das 
populações, quer do Estado.  
 
9.6 É primordial dotar-se de uma visão de Ensino Superior bem como 
de uma estratégia do seu desenvolvimento e que estas (a visão e a 
estratégia) sejam levadas à apropriação e interiorização dos principais 
actores do Subsistema do Ensino Superior.  
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9.7 É imprescindível privilegiar a legalidade no lugar da marginalidade, 
a tutela no lugar da insubordinação, a ordem no lugar da anarquia, o 
planeamento no lugar da improvisação, a projecção a curto, médio e 
longo prazos no lugar do imediatismo, o profissionalismo no lugar do 
amadorismo, 0 rigor no lugar do deixa andar, a prudência no lugar da 
precipitação, a responsabilidade no lugar da banalização.  
 
9.8 É importante privilegiar uma gestão que a todos os níveis coloque 
no centro da sua acção a noção de "escola" que promova a 
funcionalidade e qualidade aceitável e possível e que, em 
consequência, ofereça dignidade e orgulho aos angolanos e ao País 
onde quer que se preste um serviço do Ensino Superior.  
 
 
LINHA MESTRA A 
 
Promover uma visão de desenvolvimento do Subsistema do Ensino Superior 
assente na noção abrangente e funcional de “escola” de forma a encorajar os 
principais actores a todos os níveis de gestão (onde intervêm instituições de 
Ensino Superior, Direcções Provinciais de Educação, Governos Provinciais, 
Ministério da Educação e outros órgãos do Governo) a se implicarem na 
promoção da qualidade nas instituições de Ensino Superior.  
 
A.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior. 
 
 
A.2 Resultados esperados 
 
A.2.1 Conhecimento alargado das Linhas Mestras e do Plano de sua 
implementação no seio dos principais actores a todos os níveis de gestão do 
Sector. 
 
A.2.2 Mobilização alargada dos principais actores a todos os níveis de 
gestão do Sector favorável ao cumprimento das Linhas Mestras e do Plano 
de sua implementação. 
 
A.2.3 Engajamento abnegado de quadros e técnicos competentes na 
materialização das Linhas Mestras e do Plano de sua implementação a todos 
os níveis de gestão do Sector. 
 
A.2.4 Reafirmação do papel de promotor e de supervisor do Estado 
enquanto responsável e garante do interesse público, da transparência, da 
equidade e da qualidade no Subsistema do Ensino Superior. 
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A.3 Acções a serem realizadas 
 
A.3.1 Realizar foros diversos (encontros técnicos, palestras, debates) em 
cada Província que permitirão divulgar as Linhas Mestras e o Plano de sua 
implementação.  
 
A.3.2 Divulgar as Linhas Mestras e o Plano de sua implementação no seio 
das diferentes estruturas do Ministério da Educação, dos Governos 
Provinciais, das Direcções Provinciais de Educação, das instituições do 
Ensino Superior e demais órgãos do Governo e parceiros nacionais e 
estrangeiros. 
 
A.3.3 Encorajar o cumprimento do Plano de implementação das Linhas 
Mestras pelas diferentes estruturas do Ministério da Educação, dos Governos 
Provinciais, das Direcções Provinciais de Educação, das instituições de 
Ensino Superior e demais órgãos do Governo e parceiros nacionais e 
estrangeiros.  
 
A.3.4 Recorrer a colaboração e ao concurso dos quadros e técnicos com 
competências que mais se identifiquem com as Linhas Mestras e o Plano de 
sua implementação no seio do Ministério da Educação, dos Governos 
Provinciais, das Direcções Provinciais de Educação, das instituições do 
Ensino Superior e demais órgãos do Governo e parceiros nacionais e 
estrangeiros.  
 
A.3.5 Traduzir para as línguas francesa, inglesa e espanhola os documentos 
de base sobre as Linhas Mestras e respectivo Plano de Acção.  
 
A.3.6 Editar os documentos de base sobre as Linhas Mestras e respectivo 
Plano de Acção em línguas portuguesa, francesa, inglesa e espanhola.  
 
 
LINHA MESTRA B 
 
Adequar o Estatuto orgânico do Ministério da Educação (ver Decreto-Lei nº 
7/03 de 17 de Junho) por forma a reforçar a sua acção numa visão integrada 
de administração do Sistema de Educação e a habilitar tanto os serviços já 
existentes como os novos, cuja criação se julgue pertinente, das 
competências legais e de meios humanos e materiais qualificados.  
 
 
B.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior.  
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B.2 Resultados esperados 
 
B.2.1 Projecto de um novo Estatuto orgânico do Ministério da Educação que 
se distinga do actual pelas atribuições de suas estruturas e pelas 
competências qualificadas previstas no seu quadro de pessoal, de maneira a 
assegurar uma gestão integral de todo o Sistema de Educação. 
 
B.2.2 Criação, no Ministério da Educação, de uma Unidade Técnica para a 
implementação das Linhas Mestras a vigorar até à implementação de um 
novo Estatuto orgânico do Ministério da Educação.  
 
B.2.3 Reflexões sobre a reestruturação do Estatuto orgânico do Ministério da 
Educação.  
 
 
B.3 Acções a serem realizadas 
 
B.3.1 Avaliar as atribuições das diferentes estruturas centrais do Ministério 
da Educação previstas no actual Estatuto orgânico (ver Decreto-Lei nº 7/03 
de 17 de Junho), tendo em conta a necessidade de se assegurar uma gestão 
integral de todo o Sistema de Educação. 
 
B.3.2 Determinar as atribuições a serem adstritas a diferentes estruturas 
centrais do Ministério da Educação no âmbito de um novo Estatuto orgânico, 
tendo em conta a necessidade de se assegurar uma gestão integral de todo o 
Sistema de Educação.   
 
B.3.3 Avaliar o quadro de pessoal das diferentes estruturas centrais do 
Ministério da Educação previstas no actual Estatuto orgânico (ver Decreto-Lei 
nº 7/03 de 17 de Junho), tendo em conta a necessidade de se assegurar uma 
gestão integral de todo o Sistema de Educação.  
 
B.3.4 Determinar o quadro de pessoal de diferentes estruturas centrais do 
Ministério da Educação no âmbito de um novo Estatuto orgânico, tendo em 
conta a necessidade de se assegurar uma gestão integral de todo o Sistema 
de Educação.  
 
B.3.5 Avaliar as implicações da reestruturação do estatuto orgânico do 
Ministério da Educação. 
 
B.3.6 Dotar o Ministério da Educação do pessoal necessário correspondente 
às exigências de um novo estatuto orgânico, tendo em atenção especial as 
competências técnicas para assegurar a gestão do Subsistema do Ensino 
Superior.  
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B.3.7 Criar uma Unidade Técnica para a implementação das Linhas Mestras 
a vigorar até à implementação de um novo Estatuto orgânico do Ministério da 
Educação. 
 
B.3.8 Dotar a Unidade Técnica para implementação das Linhas Mestras a 
vigorar de meios humanos e materiais necessários para o seu 
funcionamento.  
 
 
LINHA MESTRA C 
 
Remeter para os serviços centrais do Ministério da Educação algumas 
competências ministeriais até aqui exercidas pela Reitoria da Universidade 
Agostinho Neto, nomeadamente as referentes à promoção da expansão do 
Ensino Superior no País, ao reconhecimento e à concessão de equivalências 
de estudos feitos no exterior.  
 
 
C.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior.  
 
 
C.2 Resultados esperados 
 
C.2.1 Cessação pela Reitoria da Universidade Agostinho Neto de toda a 
actividade de promoção da expansão do Ensino Superior, nos termos 
definidos no presente plano. 
 
C.2.2 Assunção, pelas estruturas centrais competentes do Ministério da 
Educação, de toda a actividade de promoção da expansão do Ensino 
Superior. 
 
C.2.3 Assunção, pelas estruturas centrais competentes do Ministério da 
Educação, de toda a actividade de concessão de equivalências bem como o 
reconhecimento de estudos superiores feitos no exterior do país para efeitos 
de exercício de actividades profissionais.  
 
C.2.4 Atribuição de competências para concessão de equivalências para 
efeitos de integração curricular às Instituições de Ensino Superior. 
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C.3 Acções a serem realizadas: 
 
C.3.1 Avaliação do processo de concessão de equivalências de estudos 
superiores feitos no exterior do país.  
 
C.3.2 Definir o processo de concessão de equivalências de estudos 
superiores feitos no exterior do país, destacando o papel específico das 
estruturas centrais do Ministério da Educação e das diferentes instituições do 
Ensino Superior.  
 
C.3.3 Habilitar as estruturas competentes do Ministério da Educação para a 
assunção do processo de concessão de equivalências de estudos superiores 
feitos no exterior do país. 
 
C.3.4 Proceder à transferência organizada da Reitoria da Universidade 
Agostinho Neto para as estruturas competentes do Ministério da Educação 
de toda a documentação relativa ao processo de concessão de equivalências 
de estudos superiores feitos no exterior do país. 
 
 
LINHA MESTRA D 
 
Regulamentar a legislação específica já existente sobre o Ensino Superior 
(Decreto nº 35/01 de 08 de Junho, sobre os Estatutos das Instituições de 
Ensino Superior privado, Decreto-Lei nº 2/01 de 22 de Junho, sobre as 
normas gerais reguladoras do Subsistema de Ensino Superior) de forma a 
assegurar com eficácia o papel reitor do Ministério da Educação enquanto 
órgão de tutela das instituições de Ensino Superior.  
 
 
D.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior.  
 
 
D.2 Resultados esperados 
 
D.2.1 Regulamentação dos diplomas legais existentes (particularmente o 
Decreto nº 35/01 de 08 de Junho, sobre os Estatutos das Instituições do 
Ensino Superior privado, e o Decreto-Lei nº 2/01 de 22 de Junho, sobre as 
normas gerais reguladoras do Subsistema do Ensino Superior) no sentido de 
assegurar o papel reitor do Ministério da Educação. 
 
D.2.2 Regulamentação dos diplomas legais existentes tendo em conta a 
Estratégia nacional de desenvolvimento e os diferentes planos de 
desenvolvimento do Sistema da Educação. 
 



 

 
196 

 

 

 
 
 
D.3 Acções a serem realizadas: 
 
D.3.1 Produzir diplomas regulamentares no que concerne ao corpo docente, 
corpo discente, gestão, currículos, processo de ensino-aprendizagem, 
investigação, infra-estruturas físicas, laboratórios, relação entre instituições, 
parcerias, etc. 
 
D.3.2 Harmonizar os diplomas regulamentares com a Estratégia nacional de 
desenvolvimento e com os diferentes Planos de desenvolvimento do Sistema 
da Educação.  
 
D.3.3 Proceder à avaliação de conformidade dos diplomas regulamentares 
de cada instituição de Ensino Superior com as Linhas Mestras para o 
desenvolvimento do Subsistema do Ensino Superior.  
 
D.3.4 Harmonizar os diplomas regulamentares de cada instituição do Ensino 
Superior com as Linhas Mestras para o desenvolvimento do Subsistema do 
Ensino Superior.  
 
 
LINHA MESTRA E 
 
Institucionalizar as condições para a imposição de limites às greves que 
atentam aos direitos legalmente reconhecidos de outros intervenientes no 
desenvolvimento das Instituições do Ensino Superior bem como aos 
interesses superiores do Estado.  
 
 
E.1 Orientação das acções identificadas 
 
E1.1 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior. 
 
 
E.2 Resultados esperados 
 
Revisão da lei da greve nomeadamente no que concerne à vigência dos 
cadernos reivindicativos, à vigência temporal de uma greve, às condições 
para a indicação de interlocutores sindicais a nível provincial e nacional, às 
competências dos diferentes interlocutores sindicais e às condições de 
declaração de greve. 
 
 
E.3 Acções a serem realizadas 
 
E.3.1 Clarificar as condições que limitam a vigência temporal dos cadernos 
reivindicativos.  
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E.3.2 Clarificar as condições que limitam a vigência temporal de uma greve. 
 
E.3.3 Clarificar as condições para a indicação de interlocutores sindicais a 
nível provincial e nacional.  
 
E.3.4 Clarificar as competências dos diferentes interlocutores sindicais a 
nível provincial e nacional, incluindo a competência de declaração de uma 
greve.  
 
E.3.5 Clarificar as condições para a declaração de uma greve. 
 
 
LINHA MESTRA F 
 
Produzir, com base no quadro teórico atrás apresentado e nas lições tiradas 
até aqui da gestão de instituições do Ensino Superior público e privado, uma 
nova legislação que facilite o desenvolvimento sustentado do Subsistema do 
Ensino Superior em harmonia com o desenvolvimento dos demais 
Subsistemas de ensino e que propicie a promoção do sucesso, da 
excelência, do mérito e da qualidade, tendo em conta o contexto de 
desenvolvimento nacional.  
 
F.1 Orientação das acções identificadas 
 
F.1.1 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior, mas também; 
 
F.1.2 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior.  
 
 
F.2 Resultados esperados 
 
F.2.1 Adopção de nova legislação e de novos regulamentos a fim de 
promover a qualidade, nomeadamente no que concerne à organização e 
gestão, aos processos de ensino, aprendizagem, investigação e produção, ao 
corpo docente, ao pessoal de apoio, ao corpo discente, aos recursos 
materiais.  
 
F.2.2 Governação transparente e partilhada das instituições do Ensino 
Superior, baseada no mérito, suportada em normas e regras transparentes, 
aberta à cooperação inter-universitária e com a sociedade civil e sector 
privado, submetida a processos de avaliação interna e externa.  
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F.2.3 Institucionalização de etapas para autorização da abertura e 
funcionamento pleno de instituições do Ensino Superior, unidades orgânicas 
e cursos ou especialidades.  
 
 
F.3 Acções a serem realizadas 
 
F.3.1 Regulamentar a autorização, por etapas, para a abertura e o 
funcionamento pleno de instituições do Ensino Superior, observando as 
seguintes etapas:  
 

1ª Autorização para constituição de processos, após avaliação da 
credibilidade e da idoneidade dos promotores requerentes, pelo Ministério da 
Educação;  
 

2ª Concessão de aval para submissão do processo ao Conselho de 
Ministros, após avaliação positiva do processo pelo Ministério da Educação;  
 

3ª Autorização para a criação da instituição de ensino pelo Conselho 
de Ministros;  
 

4ª Autorização para o funcionamento experimental da instituição 
concedida para cada curso ou especialidade, após avaliação das condições 
criadas na instituição, pelo Ministério da Educação;  
 

5ª Autorização para o pleno funcionamento, concedida igualmente 
para cada curso ou especialidade, após avaliação da instituição, pelo 
Ministério da educação.  
 
F.3.2 Adoptar um calendário para a evolução do processo de abertura de 
instituições de ensino, de unidades orgânicas ou de cursos. 
 
F.3.3 Adoptar regras claras e obrigatórias para o encerramento de 
instituições do Ensino Superior, unidades orgânicas, cursos e condições de 
ingresso. 
 
F.3.4 Adoptar um sistema de coordenação dos processos de acesso e 
ingresso no Ensino Superior estabelecendo a obrigatoriedade de assegurar 
um número predeterminado de vagas para cada curso ou especialidade em 
vigor no país.  
 
F.3.5 Adoptar um sistema de reconhecimento e de atribuição de 
equivalências de estudos feitos no exterior 
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F.3.6 Adequar os Estatutos das Instituições do Ensino Superior 
(universidades, academias, institutos, escolas superiores) assegurando, 
nomeadamente, alguma forma da presença do Estado, bem como a 
autonomia entre si e a autonomia para com instituições estrangeiras.  
 
F.3.7 Produzir nova legislação nos domínios da organização e gestão, aos 
processos de ensino, aprendizagem, investigação e produção, ao corpo 
docente, ao pessoal de apoio, ao corpo discente, aos recursos materiais. 
 
 
LINHA MESTRA G 
 
Clarificar as competências dos diferentes intervenientes na gestão do 
Subsistema do Ensino Superior (como instituições de Ensino Superior, 
Direcções Provinciais de Educação, Governos Provinciais, estruturas centrais 
do Ministério da Educação, demais órgãos do Governo e parceiros) e, nesta 
base, promover uma melhor articulação das acções no quadro de uma visão 
de desenvolvimento sustentado do Sistema de Educação no seu todo.  
 
 
G.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior. 
 
 
G.2 Resultados esperados 
 
Legislação sobre o papel dos actores intervenientes na gestão e no 
desenvolvimento do Subsistema de Ensino Superior, preservando o papel 
reitor do Ministério da Educação. 
 
 
G.3 Acções a serem realizadas 
 
G.3.1 Definir o papel (os direitos e as responsabilidades) dos diferentes 
órgãos do Governo enquanto actores do Subsistema do Ensino Superior. 
 
G.3.2 Definir o papel (os direitos e as responsabilidades) dos Governos 
provinciais enquanto actores do Subsistema do Ensino Superior. 
 
G.3.3 Definir o papel (os direitos e as responsabilidades) das Direcções 
provinciais de educação enquanto actores do Subsistema do Ensino 
Superior. 
 
G.3.4 Definir o papel (os direitos e as responsabilidades) dos diferentes 
gestores ligados às instituições do Subsistema do Ensino Superior. 
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G.3.5 Definir o papel (os direitos e as responsabilidades) dos diferentes 
parceiros enquanto actores do Subsistema do Ensino Superior. 
 
 
LINHA MESTRA H 
 
Adoptar plataformas que visem o enquadramento das parcerias em prol do 
desenvolvimento do Ensino Superior, sejam estas parcerias estabelecidas 
com entidades singulares ou colectivas, estatais ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, instituições de ensino ou não (por exemplo, com Ministérios, 
Governos provinciais, Empresas, Bancos e outros).  
 
 
H.1 Orientação das acções identificadas 
 
H.1.1 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior, mas também; 
 
H.1.2 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior, e; 
 
H.1.3 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
H.2 Resultados esperados 
 
H.2.1 Paradigma de entendimentos que possam ser estabelecidos entre 
instituições do Ensino Superior e eventuais parceiros de maneira a que estes 
entendimentos contemplem os interesses das partes e do Estado, e que 
sejam sujeitos a prestação de contas. 
 
 
H.3 Acções a serem realizadas 
 
H.3.1 Elaborar paradigmas, com base em modelos existentes, que facilitem 
a celebração de protocolos de entendimento entre as instituições do Ensino 
Superior e parceiros, segundo a natureza destes e o domínio de intervenção.  
 
 
H.3.2 Proceder ao levantamento dos protocolos de cooperação já 
celebrados entre as instituições de Ensino Superior e diferentes parceiros.  
 
H.3.3 Determinar critérios para celebração de protocolos de cooperação 
entre as instituições do Ensino Superior e diferentes parceiros nacionais ou 
estrangeiros, preservando a autonomia das instituições de Ensino Superior. 
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H.3.4 Determinar critérios para homologação dos protocolos de cooperação 
entre as instituições de Ensino Superior e diferentes parceiros nacionais ou 
estrangeiros, pelo Ministério da Educação. 
 
 
LINHA MESTRA I 
 
Adoptar um quadro de expansão do Ensino Superior a nível nacional que, 
sirva para absorver toda a iniciativa de abertura de novas instituições de 
Ensino Superior, seja qual for a natureza (estatal ou privada) ou a origem 
(nacional ou estrangeira) da mesma, sendo para tal importante considerar os 
instrumentos de planeamento como, por exemplo, o Classificador nacional 
das profissões de Angola, já elaborado conjuntamente pelo Ministério do 
Planeamento e pelo Ministério da Administração Pública, Emprego e 
Segurança Social, e a Estratégia de desenvolvimento nacional até 2025 em 
elaboração pelo Governo, sob coordenação do Ministério do Planeamento, 
entre outros.  
 
I.1 Orientação das acções identificadas 
 
I.1.1 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior, mas também; 
 
I.1.2 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior; 
 
I.1.3 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior, e; 
 
I.1.4 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
I.2 Resultados esperados 
 
I.2.1 Definição da carta geográfica com a distribuição espacial de 
instituições do Ensino Superior públicas ou privadas, visando o 
desenvolvimento harmonioso do país e a satisfação de novas necessidades 
em recursos humanos. 
 
I.2.2 Quadro de competição regulada pela excelência e pela inovação ao 
nível da formação avançada, entre as diferentes instituições do Ensino 
Superior. 
 
I.2.3 Quadro favorável à mobilidade de docentes e alunos, quer a nível 
nacional, quer a nível internacional. 
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I.2.4 Rede universitária angolana com universidades públicas e privadas 
aderentes e que se destinará, em primeiro lugar, ao desenvolvimento de 
iniciativas comuns nos domínios das tecnologias de informação e 
comunicação, programas de investigação científica e projectos de prestação 
de serviços. 
 
I.2.5 Estudo de viabilidade sobre a implantação de uma instituição de 
educação à distância e virtual. 
 
 
I.3 Acções a serem realizadas 
 
I.3.1 Submeter à aprovação do Governo o Plano de implementação das 
Linhas Mestras para a melhoria da gestão do Ensino Superior em que esteja 
prevista a repartição do país em seis regiões de desenvolvimento do Ensino 
Superior (ver “Quadro de distribuição espacial das Instituições do Ensino 
Superior”, página 8).  
 
I.3.2 Nomear os membros das Comissões Instaladoras das novas 
universidades públicas. 
 
I.3.3 Elaborar e submeter à aprovação do Governo os planos de 
desenvolvimento das seis universidades públicas. 
 
I.3.4 Integrar, no Plano do Orçamento Geral do Estado de 2008, os Planos 
de desenvolvimento das universidades públicas. 
 
I.3.5 Integrar, no Plano de desenvolvimento do país a longo prazo, os 
planos de desenvolvimento das novas universidades públicas. 
 
I.3.6 Nomear os membros das Reitorias das novas universidades públicas.  
 
I.3.7 Realizar um estudo de viabilidade sobre a implantação de uma 
instituição de educação à distância e virtual. 
 
I.3.8 Criar uma instituição de educação à distância, de acordo com o 
respectivo Plano de desenvolvimento.  
 
I.3.9 Instar as instituições do Ensino Superior já existentes a se adequarem 
ao estipulado nas Linhas Mestras, particularmente no Quadro de distribuição 
espacial das instituições do Ensino Superior. 
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LINHA MESTRA J 
 
Instituir a aprovação regular, pelo Ministério da Educação, do plano de 
desenvolvimento de cada instituição de Ensino Superior, sendo um a longo 
prazo (por um período de dois ciclos completos de formação) quando se trata 
de uma instituição por criar, um outro a médio prazo (por um período de um 
ciclo completo de formação) quando se trata de uma instituição já em 
funcionamento e ainda um outro a curto prazo (por um período de dois anos) 
quando se trata de operacionalizar os dois primeiros planos.  
 
 
J.1 Orientação das acções identificadas 
 
J.1.1 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior, mas também; 
 
J.1.2 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior; 
 
J.1.3  Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior, e; 
 
J.1.4 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
J.2 Resultados esperados 
 
J.2.1 Paradigmas de Planos de desenvolvimento das instituições do Ensino 
Superior a curto, médio e longo prazo. 
 
J.2.2 Planos de desenvolvimento das instituições do Ensino Superior que 
contemplem a criação de Centros de pesquisa nas unidades orgânicas que 
tenham igualmente planos de desenvolvimento de pesquisa.  
 
J.2.3 Planos de desenvolvimento das instituições do Ensino Superior que 
contemplem a oferta de serviços diversificados que sejam remuneráveis, 
nomeadamente no domínio da formação de curta duração, da pesquisa, de 
estudos, etc. 
 
 
J.3 Acções a serem realizadas 
 
J.3.1 Elaborar paradigmas de Plano de Desenvolvimento a curto, médio e 
longo prazo, que sirvam de modelo para as instituições do Ensino Superior. 
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J.3.2 Identificar elementos estruturantes do plano de desenvolvimento das 
instituições do Ensino Superior nos domínios da organização e gestão, dos 
currículos, do ensino e aprendizagem, da investigação, da base material, do 
corpo docente, do corpo discente, da prestação de serviços, da avaliação. 
 
J.3.3 Instar cada instituição do Ensino Superior a adoptar e apresentar o 
respectivo Plano de desenvolvimento contemplando os diferentes domínios 
de funcionamento.  
 
J.3.4 Condicionar a criação de novas instituições de Ensino Superior à 
avaliação positiva dos respectivos Planos de desenvolvimento a serem 
apresentados pelos seus promotores.  
 
 
LINHA MESTRA K 
 
Redimensionar a Universidade Agostinho Neto de maneira a conformá-la ao 
estipulado na Lei de Bases do Sistema de Educação (Lei 13/01 de 31 de 
Dezembro de 2001), prevendo a possibilidade de, progressivamente, 
autonomizar algumas das suas unidades orgânicas como Institutos 
Superiores e Escolas Superiores e promover os actuais Centros 
universitários para Universidades e os actuais Pólos para Centros 
universitários.  
 
 
K.1 Orientação das acções identificadas 
 
K.1.1 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior, mas também; 
 
K.1.2 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior; 
 
K.1.3 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior, e; 
 
K.1.4 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
K.2 Resultados esperados  
K.2.1 Delimitação da acção da Universidade Agostinho Neto à região de 
desenvolvimento do Ensino Superior que compreende as Províncias de 
Bengo, Kwanza-Norte e Luanda. 
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K.2.2 Delimitação da acção da Universidade Agostinho Neto à região de 
desenvolvimento do Ensino Superior que compreende as Províncias de 
Lunda Norte, Lunda Sul e Malange, enquanto esta última região de 
desenvolvimento não estiver autonomizada. 
 
 
K.3 Acções a serem realizadas 
 
K.3.1 Adequar a base legal e normativa da Universidade Agostinho Neto à 
região de desenvolvimento que lhe é adstrita, compreendendo as Províncias 
de Bengo, Kwanza-Norte e Luanda, por um lado, e ainda Lunda Norte, Lunda 
Sul e Malange, por outro. 
 
K.3.2 Inventariar o património imobiliário das unidades orgânicas da 
Universidade Agostinho Neto na região Província de Luanda, tendo em conta 
o seu redimensionamento e perspectiva de utilização do futuro Campus 
Universitário em Luanda.  
 
K.3.3 Adequar o Plano de desenvolvimento da Universidade Agostinho Neto 
ao novo quadro de desenvolvimento do Ensino Superior. 
 
 
LINHA MESTRA L 
 
Definir a situação legal de cada instituição do Ensino Superior bem como de 
cada uma das suas unidades orgânicas e de cada um dos seus cursos, após 
avaliação criteriosa do seu funcionamento e da sua pertinência tendo em 
conta o contexto de desenvolvimento nacional.  
 
L.1 Orientação das acções identificadas 
 
L.1.1 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior.  
 
 
L.2 Resultados esperados 
 
L.2.1 Legalização de todas as Instituições de Ensino Superior do país, 
incluindo os respectivos cursos que ministram. 
 
 
L.3 Acções a serem realizadas 
 
L.3.1 Proceder ao levantamento dos diplomas legais que criam as 
Instituições de Ensino Superior. 
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L.3.2 Proceder ao levantamento dos diplomas legais das unidades 
orgânicas. 
 
L.3.3 Proceder ao levantamento dos diplomas legais que aprovam os 
cursos. 
 
L.3.4 Avaliar os processos das diferentes Instituições do Ensino Superior por 
legalizar. 
 
L.3.5 Avaliar os processos das diferentes unidades orgânicas por legalizar. 
 
L.3.6 Avaliar os processos dos diferentes cursos por legalizar. 
 
L.3.7 Submeter à aprovação os diplomas legais que aprovam as diferentes 
Instituições de Ensino Superior. 
 
L.3.8 Submeter à aprovação os diplomas legais que aprovam as diferentes 
unidades orgânicas. 
 
L.3.9 Submeter à aprovação os diplomas legais que aprovam os diferentes 
cursos. 
 
 
LINHA MESTRA M 
 
Adoptar um sistema sancionatório que tenha em conta a gravidade das 
transgressões cometidas pelos actores do Subsistema do Ensino Superior, 
por forma a dissuadir os atropelos à legislação e às normas reguladoras, 
contemplando penalizações como a admoestação registada, a multa 
pecuniária que podem ser de percentagens diversas dos valores arrecadados 
das propinas ao reembolso integral dos mesmos, à suspensão temporária e 
ao impedimento do exercício da actividade no Sector e ainda à expulsão do 
território nacional para os estrangeiros, e em último caso, ao encerramento 
da instituição de ensino.  
 
 
M.1 Orientação das acções identificadas 
 
M.1.1 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior, mas também; 
 
M.1.2 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior, e; 
 
M.1.3 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
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M.2 Resultados esperados 
 
M.2.1 Sistema sancionatório que contemple as transgressões cometidas a 
nível das instituições de ensino, das unidades orgânicas e cursos. 
 
M.2.2 Sistema sancionatório que contemple as transgressões cometidas 
pelos diferentes actores do Subsistema do Ensino Superior (órgãos do 
Governo, Governos provinciais, Direcções provinciais de educação, gestores, 
docentes e pessoal técnico e de apoio ligados às instituições de ensino, 
parceiros). 
 
 
M.3 Acções a serem realizadas 
 
M.3.1 Proceder ao levantamento de transgressões que ocorrem a nível das 
diferentes Instituições do Ensino Superior.  
 
M.3.2 Proceder ao levantamento de transgressões que ocorrem a nível das 
diferentes unidades orgânicas. 
 
M.3.3 Proceder ao levantamento de transgressões que ocorrem a nível dos 
diferentes cursos. 
 
M.3.4 Submeter a aprovação sanções para as transgressões que ocorrem a 
nível das diferentes Instituições de Ensino Superior 
 
M.3.5 Submeter a aprovação sanções para as transgressões que ocorrem a 
nível das diferentes unidades orgânicas 
 
M.3.6 Submeter a aprovação sanções para as transgressões que ocorrem a 
nível dos diferentes cursos 
 
 
LINHA MESTRA N 
 
Adoptar um sistema criterioso de financiamento que favoreça, por um lado, o 
desenvolvimento das instituições do Ensino Superior já existentes e, por 
outro, a criação de novas instituições do Ensino Superior, por forma a 
privilegiar as Províncias actualmente desprovidas delas, integrando em si 
mecanismos de prestação de contas, que sejam ajustadas à especificidade 
da situação financeira devidamente comprovada de cada caso.  
 
 
N.1 Orientação das acções identificadas 
 
N.1.1 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior, mas também; 
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N.1.2 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior; 
 
N.1.3 Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino 
Superior. 
 
 
N.2 Resultados esperados  
N.2.1 Conhecimento da situação financeira de cada Instituição de Ensino 
Superior. 
 
N.2.2 Legislação sobre o financiamento do Ensino Superior que contemple 
múltiplas fontes de financiamento (Estado, estudantes, sector privado, 
sociedade civil), bem como diversos mecanismos (contrato-programa, 
parceira público-privada) e que preveja, entre outros instrumentos, um 
sistema de prestação de contas das Instituições de Ensino, um sistema de 
incentivos fiscais para o desenvolvimento do Ensino Superior.  
 
 
N.3 Acções a serem realizadas  
N.3.1 Realizar diagnósticos sobre a situação financeira de cada Instituição 
do Ensino Superior. 
 
N.3.2 Legislar sobre o financiamento do Subsistema do Ensino Superior por 
via do Orçamento Geral do Estado, de doações, do Sector empresarial, bem 
como através de Taxas e Emolumentos, etc.  
 
N.3.3 Regulamentar os mecanismos de prestação de contas sobre a gestão 
financeira pelas instituições do Ensino Superior. 
 
N.3.4 Institucionalizar a aprovação regular das tabelas de taxas e 
emolumentos praticados nas instituições do Ensino Superior.  
 
N.3.5 Criar um sistema de incentivos fiscais, nomeadamente para as regiões 
desprovidas de Instituições de Ensino Superior e ajustado aos perfis dos 
cursos.  
 
 
LINHA MESTRA O 
 
Adoptar normas curriculares e pedagógicas de forma a assegurar a 
eficiência, a pertinência e a relevância da formação a ser oferecida por cada 
instituição de ensino e promover a busca permanente do sucesso, da 
excelência, do mérito e da qualidade.  
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O.1 Orientação das acções identificadas 
 
O.1.1 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
O.2 Resultados esperados 
 
O.2.1 Determinar o quadro normativo dos currículos das instituições do 
Ensino Superior contemplando: áreas disciplinares; unidades de crédito; 
cadeiras disciplinares obrigatórias, opcionais, facultativas e propedêuticas. 
 
O.2.2 Adopção e implementação de normas que estabeleçam as condições 
de desenvolvimento dos currículos, determinando a possibilidade e a 
natureza das intervenções das instituições do Ensino Superior procurando 
preservar a eficiência, a pertinência e a relevância da formação. 
 
O.2.2 Organização curricular em sistema de unidades de créditos com 
cadeiras de natureza interdisciplinar.  
 
O.2.3 Organização curricular em áreas disciplinares: formação humana, 
social e económica; formação de base para as ciências e técnicas de 
especialidade; formação especializada; formação prática, estágios e 
projectos de especialidade. 
 
O.2.4 Organização curricular por natureza de cadeiras disciplinares: 
obrigatórias, opcionais, facultativas e propedêuticas.  
 
O.2.5 Flexibilidade das normas curriculares e pedagógicas assegurando a 
adaptação atempada às necessidades e mudanças científicas e tecnológicas. 
 
 
O.3 Acções a serem realizadas 
 
O.3.1 Regulamentar o processo de elaboração, renovação e inovação 
curricular para implementação em todas as instituições de ensino, definindo 
claramente critérios a observar e competências dos intervenientes.  
 
O.3.2 Regulamentar a organização curricular em sistema de unidades de 
créditos e de cadeiras de natureza interdisciplinar.  
 
O.3.3 Regulamentar a organização curricular em áreas disciplinares: 
formação humana, social e económica; formação de base para as ciências e 
técnicas de especialidade; formação especializada; formação prática, 
estágios e projectos de especialidade.  
 
O.3.4 Regulamentar a organização curricular por natureza de cadeiras 
disciplinares: obrigatórias, opcionais, facultativas e propedêuticas.  
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O.3.5 Determinar a natureza das intervenções das Reitorias, dos 
Departamentos académicos e dos professores das instituições do Ensino 
Superior no domínio do desenvolvimento dos currículos.  
 
O.3.6 Determinar a pertinência do ano zero ou ano propedêutico.  
 
O.3.7 Reformular o sistema de avaliação das aprendizagens a ser aplicado 
em todas as instituições do Ensino Superior.  
 
O.3.8 Determinar normas transparentes de ingresso nas instituições de 
ensino que sirvam de base para regulamentar os exames de acesso.  
 
O.3.9 Institucionalizar a obrigatoriedade de cumprimento dos currículos, 
programas e cargas horárias, bem como os mecanismos de sua verificação 
regular a diferentes níveis de gestão. 
 
 
LINHA MESTRA P 
 
Adoptar um sistema de dotação de recursos materiais como bibliografia, 
laboratórios e outros meios de ensino e equipamentos de forma a apoiar a 
aplicação dos currículos estabelecidos, a prática do ensino, da investigação 
científica e da produção de alguns serviços.  
 
P.1 Orientação das acções identificadas 
 
P.1.1 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
 
 
P.2 Resultados esperados 
 
P.2.1 Adopção de um sistema de aquisição, gestão, renovação de 
bibliografias, laboratórios e outros meios de ensino e equipamentos, a fim de 
apoiar a prática de ensino, a investigação científica e a produção de alguns 
serviços, tendo como base os currículos existentes. 
 
P.2.2 Adopção de um sistema de aquisição, gestão, renovação de 
bibliografias, laboratórios e outros meios de ensino e equipamentos, a fim de 
apoiar a prática de ensino, a investigação científica e a produção de alguns 
serviços, tendo como base os currículos existentes. 
 
P.2.3 Disponibilidade de “Centros de recursos comuns”, permitindo, com 
economia de meios, o acesso aberto a “bancos de dados”, infra-estruturas 
tecnológicas, tecnologias de informação e comunicação.  
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P.2.4 Abertura à sociedade do conhecimento e da informação, permitindo 
aprendizagens ao longo da vida. 
 
 
P.3 Acções a serem realizadas  
P.3.1 Identificar e seleccionar fornecedores de vários serviços úteis às 
Instituições de Ensino Superior tais como bibliografia, laboratórios e 
equipamentos diversos.  
 
P.3.2 Apresentar propostas de protocolo com os respectivos orçamentos 
para a aquisição de materiais como bibliografia, laboratórios e equipamentos 
diversos, bem como outros serviços úteis. 
 
P.3.3 Criar um sistema de dotação de recursos materiais para as instituições 
do Ensino Superior, como bibliografia, laboratórios e equipamentos diversos, 
bem como outros serviços úteis.  
 
P.3.4 Criar um sistema de partilha de recursos materiais entre várias 
instituições do Ensino Superior, como sejam laboratórios, centros de 
documentação e bibliotecas, centros de informática ou outros equipamentos, 
de forma a optimizar os investimentos realizados e facilitar a aproximação 
curricular, a investigação científica e a prestação de serviços. 
 
 
LINHA MESTRA Q 
 
Adoptar medidas que visem melhorar a articulação entre os diferentes 
Subsistemas de ensino nomeadamente nos domínios dos currículos, da 
organização e gestão, da investigação científica, das práticas metodológicas, 
etc., promovendo a colaboração entre os respectivos actores educativos e 
parceiros.  
 
 
Q.1 Orientação das acções identificadas 
 
Q.1.1 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
Q.2 Resultados esperados 
 
Q.2.1 Institucionalização de práticas que promovam o intercâmbio de 
experiências entre os actores e parceiros dos diferentes subsistemas de 
ensino, visando a melhoria dos currículos, da organização e gestão, da 
investigação científica, das práticas metodológicas. 
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Q.2.2 Institucionalização de práticas que promovam a articulação entre os 
diferentes subsistemas de ensino visando a melhoria dos currículos, da 
organização e gestão, da investigação científica, das práticas metodológicas. 
 
 
Q.3 Acções a serem realizadas 
 
Q.3.1 Condicionar a aprovação de currículos e programas das instituições do 
Ensino Superior à comprovação da boa articulação dos mesmos com os 
vigentes, nas instituições dos níveis de ensino anteriores.  
 
Q.3.2 Institucionalizar práticas regulares como trabalhos conjuntos e 
encontros metodológicos por especialidade, entre outras, envolvendo os 
actores e parceiros dos diferentes subsistemas de ensino, visando a melhoria 
dos currículos, da organização e gestão, da investigação científica, das 
práticas metodológicas.  
 
Q.3.3 Institucionalizar foros regulares (de dois em dois anos, a partir de 
2008) de intercâmbio sobre questões curriculares entre os subsistemas e 
envolvendo os diferentes sectores da economia.  
 
Q.3.4 Organizar "jornadas abertas" à comunidade (alunos do ensino médio, 
empresas, etc.) que permitam o intercâmbio e a familiarização com o 
ambiente Universitário.  
 
 
LINHA MESTRA R 
 
Adoptar medidas que visem a promoção de parcerias entre instituições do 
Ensino Superior e o mercado do emprego e demais instituições da 
sociedade, e ainda entre as instituições do Ensino Superior e instituições 
estrangeiras, por forma a promover a qualidade dos currículos e da prática do 
ensino, da investigação científica e da produção de alguns serviços.  
 
 
R.1 Orientação das acções identificadas 
 
R.1.1 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
R.2 Resultados esperados 
 
R.2.1 Criação de mecanismos de adequação dos currículos às necessidades 
do mercado de emprego e desenvolvimento da economia nacional. 
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R.2.2 Adopção de um paradigma de protocolo que sirva de base para 
estabelecimento de parcerias entre instituições do Ensino Superior e 
instituições promotoras de emprego, a fim de facilitar a realização de práticas 
e estágios profissionais durante a formação. 
 
R.2.3 Adopção de um paradigma de protocolo que sirva de base para o 
estabelecimento de parcerias entre instituições do Ensino Superior nacionais 
e estrangeiras visando a promoção da qualidade dos currículos e da prática 
do ensino, da investigação científica e da produção de alguns serviços. 
 
 
R.3 Acções a serem realizadas 
 
R.3.1 Elaborar paradigmas de protocolo entre as Instituições do Ensino 
Superior e o mercado do emprego e demais Instituições da sociedade. 
 
R.3.2 Promover encontros regulares (círculos de estudo, palestras, 
seminários, conferências, exposições, etc.) entre as Instituições do Ensino 
Superior e o mercado do emprego e demais Instituições da sociedade, com 
vista à adequação dos currículos aos perfis de saída e exigências do 
mercado de emprego.  
 
R.3.3 Promover o espírito empreendedor dos estudantes através do 
incentivo à investigação científica na Universidade e em incubadoras de 
empresas, estágios profissionalizantes e outras formas de prestação de 
serviços. 
 
R.3.4 Institucionalizar a prática de prestação de serviços (consultoria, 
assistência técnica, acções de formação de curta duração, etc) pelas 
Instituições de Ensino Superior, tendo como clientela os diferentes sectores 
da economia nacional.  
 
R.3.5 Adoptar modalidades de atracção de peritos e investigadores 
nacionais ou estrangeiros tendo como vantagem o treinamento, o 
enquadramento e a formação de docentes e discentes das instituições 
nacionais do Ensino Superior. 
 
 
LINHA MESTRA S 
 
Adoptar medidas que visem a promoção das condições de trabalho, 
particularmente da condição salarial dos docentes, tendo em conta 
experiências nacionais e estrangeiras julgadas pertinentes e os limites 
razoáveis que impõem tanto o respeito da Lei como as possibilidades que 
oferecem a situação macroeconómica e o contexto social do País.  
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S.1 Orientação das acções identificadas 
 
S.1.1 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
 
 
S.2 Resultados esperados 
 
Criação de mecanismos de captação e retenção de recursos humanos nas 
Instituições de Ensino Superior públicas 
 
 
S.3 Acções a serem realizadas  
S.3.1 Encorajar a promoção da acção cooperativa em cada instituição do 
Ensino Superior.  
 
S.3.2 Encorajar a criação de um fundo de apoio social em cada instituição 
do Ensino Superior.  
 
S.3.3 Elaborar estudos de viabilidade sobre a promoção da acção 
cooperativa para todas as instituições do Ensino Superior.  
 
S.3.4 Elaborar estudos de viabilidade sobre a criação de um fundo de apoio 
social para todas as instituições do Ensino Superior.  
 
S.3.5 Avaliar a aplicação e a eficácia do sistema actual de remuneração 
(concessão dos salários de base e de subsídios diversos) dos docentes e dos 
demais trabalhadores.  
 
S.3.6 Elaborar estudos de viabilidade sobre a adopção de um sistema de 
remuneração dos docentes em função do desempenho, nomeadamente da 
carga horária cumprida em diferentes actividades. 
 
 
LINHA MESTRA T 
 
Adoptar uma estratégia de fortalecimento do corpo docente para o Ensino 
Superior que, ao lado das estratégias particulares de cada instituição de 
ensino, vise a melhoria da qualificação pedagógica e académica, a gestão da 
carreira, o recrutamento de nacionais e estrangeiros, o aumento dos efectivos 
nacionais em tempo integral afectos à cada instituição de ensino, a 
mobilidade entre instituições de ensino e a avaliação de desempenho.  
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T.1 Orientação das acções identificadas 
 
T.1.1 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
 
 
T.2 Resultados esperados 
 
T.2.1 Plano de dotação de um corpo docente suficiente em qualidade e 
quantidade para cada instituição do Ensino Superior.  
 
T.2.2 Instituição de um único Estatuto do pessoal docente a vigorar no 
Subsistema do Ensino Superior.  
 
 
T.3 Acções a serem realizadas 
 

T.3.1 Institucionalizar um único Estatuto do pessoal docente no 
Ensino Superior que nomeadamente defina:  
 

T.3.1.1 As obrigações e os direitos do pessoal docente; 
 

T.3.1.2 As categorias e as funções do pessoal docente; 
 

T.3.1.3 Os concursos e provas;  
 

T.3.1.4 Os regimes de recrutamento e de prestação de serviço; 
 

T.3.1.5 O respeito da pauta deontológica dos docentes e os critérios 
de irradiação da carreira; 
 

T.3.1.6 O credenciamento prévio para o exercício da docência; 
   

T.3.1.7 O estatuto remuneratório;  
 

T.3.1.8 O exercício do direito à greve;  
 

T.3.1.9 As condições de progressão na carreira;  
 

T.3.1.10 Os requisitos para a contratação de docentes estrangeiros;  
 

T.3.1.11 As modalidades de formação e valorização pedagógica e 
académica;  
 

T.3.1.12 Mobilidade do corpo docente a nível nacional e internacional.  
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T.3.2 Proceder ao levantamento do corpo docente existente em cada 
Instituição do Ensino Superior e ao levantamento.  
 
T.3.3 Proceder ao levantamento das necessidades de formação do corpo 
docente. 
 
T.3.4 Regulamentar a contratação de docentes estrangeiros, prevendo 
condicionar a concessão dos respectivos vistos de trabalho ao 
credenciamento, pelo Ministério da Educação, para o exercício da docência 
em Angola.  
 
T.3.5 Proceder ao levantamento dos planos de formação do corpo docente 
de cada instituição do Ensino Superior, tendo em conta o seu Plano de 
desenvolvimento.  
 
T.3.6 Adoptar um plano de formação no país e no exterior (com acções de 
capacitação pedagógica e técnica, bem como de formação a nível de 
mestrados e doutoramentos) para a cobertura das necessidades de cada 
instituição do Ensino Superior e dos serviços centrais do Ministério da 
Educação em corpo docente qualificado. 
 
T.3.7 Implementar o plano de formação no país e no exterior para cobertura 
das necessidades de cada instituição do Ensino Superior e dos serviços 
centrais do Ministério da Educação em corpo docente qualificado. 
 
 
LINHA MESTRA U 
 
Adoptar uma estratégia de formação de especialistas nos domínios da 
planificação da educação, da estatística da educação, da economia da 
educação, do desenvolvimento curricular, da medida e avaliação das 
aprendizagens, da avaliação de sistemas educativos, das metodologias de 
ensino, das metodologias qualitativa e quantitativa de pesquisa científica, das 
tecnologias educativas, da educação comparada, da educação à distância, 
da biblioteconomia, da administração e gestão universitária.  
 
 
U.1 Orientação das acções identificadas 
 
U.1.1 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
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U.2 Resultados esperados 
 
U.2.1 Plano específico de formação de quadros e técnicos nacionais em 
especialidades vitais para o fortalecimento da capacidade de gestão dos 
serviços centrais do Ministério da Educação e das Instituições do Ensino 
Superior. 
 
U.2.2 Implementação do plano de formação de quadros e técnicos nacionais 
em especialidades vitais para o fortalecimento da capacidade de gestão dos 
serviços centrais do Ministério da Educação e das Instituições do Ensino 
Superior. 
 
U.2.3 Dotação do país de uma capacidade autónoma de formação de 
quadros e técnicos nacionais em especialidades vitais para o fortalecimento 
da capacidade de gestão dos serviços centrais do Ministério da Educação e 
das Instituições do Ensino Superior.  
 
 
U.3 Acções a serem realizadas 
 
U.3.1 Adoptar um plano de formação de especialistas nos domínios da 
planificação da educação, da estatística da educação, da economia da 
educação.  
 
U.3.2 Implementar o plano de formação de especialistas nos domínios da 
planificação da educação, da estatística da educação, da economia da 
educação.  
 
U.3.3 Adoptar um plano de formação de especialistas nos domínios do 
desenvolvimento curricular, da Medida e avaliação das aprendizagens, da 
avaliação de sistemas educativos.  
 
U.3.4 Implementar o plano de formação de especialistas nos domínios do 
desenvolvimento curricular, da medida e avaliação das aprendizagens, da 
avaliação de sistemas educativos.  
 
U.3.5 Adoptar um plano de formação de especialistas nos domínios das 
metodologias de ensino, das metodologias qualitativa e quantitativa de 
pesquisa científica.  
 
U.3.6 Implementar o plano de formação de especialistas nos domínios das 
metodologias de ensino, das metodologias qualitativa e quantitativa de 
pesquisa científica.  
 
U.3.7 Adoptar um plano de formação de especialistas nos domínios das 
tecnologias educativas, da educação comparada, da educação à distância, 
da biblioteconomia, da administração e gestão universitária.  
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U.3.8 Implementar o plano de formação de especialistas nos domínios das 
tecnologias educativas, da educação comparada, da educação à distância, 
da biblioteconomia, da administração e gestão universitária.  
 
U.3.9 Implementar, no país, cursos dedicados à formação de especialistas 
nos domínios da planificação da educação, da estatística da educação, da 
economia da educação, do desenvolvimento curricular, da medida e 
avaliação das aprendizagens, da avaliação de sistemas educativos, das 
metodologias de ensino, das metodologias qualitativa e quantitativa de 
pesquisa científica, das tecnologias educativas, da educação comparada, da 
educação à distância, da biblioteconomia, da administração e gestão 
universitária, recorrendo essencialmente aos quadros e técnicos nacionais já 
formados. 
 
 
LINHA MESTRA V 
 
Adoptar e aplicar com o rigor necessário uma estratégia de formação de 
quadros e técnicos no exterior que sirva prioritariamente de complemento e 
de reforço da capacidade nacional de formação tendo em conta as 
características do Subsistema do Ensino Superior do País.  
 
 
V.1 Orientação das acções identificadas 
 
V.1.2 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
 
 
V.2 Resultados esperados 
 
V.2.1 Levantamento dos planos de formação de quadros e técnicos 
superiores de cada instituição do Ensino Superior tendo em conta o seu 
plano de desenvolvimento. 
 
V.2.2 Levantamento das necessidades de formação de quadros e técnicos 
superiores para cada instituição do Ensino Superior e para os serviços 
centrais do Ministério da Educação. 
 
V.2.3 Adopção de um plano de formação no país e no exterior para 
cobertura das necessidades de cada instituição do Ensino Superior e dos 
serviços centrais do Ministério da Educação em quadros e técnicos 
superiores. 
 
V.2.4 Levantamento das necessidades de formação de quadros e técnicos 
superiores tendo em conta as necessidades de desenvolvimento nacional. 
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V.2.5 Adopção de um plano de formação no país e no exterior para 
cobertura das necessidades em quadros e técnicos superiores para o 
desenvolvimento nacional. 
 
 
V.3 Acções a serem realizadas 
 
V.3.1 Levantamento dos planos de formação de quadros e técnicos 
superiores de cada instituição do Ensino Superior tendo em conta o seu 
plano de desenvolvimento. 
 
V.3.2 Levantamento das necessidades de formação de quadros e técnicos 
superiores para cada instituição do Ensino Superior e para os serviços 
centrais do Ministério da Educação. 
 
V.3.3 Adopção de um plano de formação no país e no exterior para 
cobertura das necessidades de cada instituição do Ensino Superior e dos 
serviços centrais do Ministério da Educação em quadros e técnicos 
superiores. 
 
V.3.4 Levantamento das necessidades de formação de quadros e técnicos 
superiores tendo em conta as necessidades de desenvolvimento nacional. 
 
V.3.5 Adopção de um plano de formação no país e no exterior para 
cobertura das necessidades em quadros e técnicos superiores para o 
desenvolvimento nacional. 
 
 
LINHA MESTRA W 
 
Adoptar mecanismos permanentes de monitorização e inspecção do 
Subsistema do Ensino Superior assentes na recolha e tratamento de 
informações a partir das instituições de ensino, promovendo a busca 
permanente do sucesso, da excelência, do mérito e da qualidade.  
 
 
W.1 Orientação das acções identificadas 
 
1) Promoção da actividade académica e pedagógica no país, mas também 2) 
Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do Ensino 
Superior. 
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W.2 Resultados esperados 
 
W.2.1 Dotação dos serviços centrais do Ministério da Educação de um 
sistema de recolha e tratamento de informações sobre as Instituições de 
Ensino Superior e seu desempenho 
 
W.2.2 Dotação dos serviços centrais do Ministério da Educação de um 
sistema de monitorização e inspecção das instituições do Ensino Superior 
visando essencialmente a promoção do sucesso, da excelência, do mérito e 
da qualidade. 
 
 
W.3 Acções a serem realizadas 
 
W.3.1 Dotar os serviços centrais do Ministério da Educação de um sistema 
digitalizado de recolha e tratamento de informações sobre as instituições do 
Ensino Superior e seu desempenho. 
 
W.3.2 Adoptar um plano de capacitação de um corpo de técnicos capazes de 
assegurar os serviços centrais do Ministério da Educação no domínio da 
monitorização e inspecção das instituições do Ensino Superior. 
 
W.3.3 Recrutar um corpo de técnicos capazes de assegurar os serviços 
centrais do Ministério da Educação de monitorização e inspecção das 
instituições do Ensino Superior. 
 
W.3.4 Implementar o plano de capacitação de um corpo de técnicos capazes 
de assegurar os serviços centrais do Ministério da Educação no domínio da 
monitorização e inspecção das Instituições de Ensino Superior. 
 
 
LINHA MESTRA X 
 
Adoptar um sistema de avaliação (interna e externa) da qualidade das 
instituições do Ensino Superior articulada com sistemas específicos de 
avaliação da qualidade de cada instituição de ensino, visando todos os 
dispositivos educativos como a finalidade da instituição, os perfis de saída, os 
currículos, o corpo docente, o corpo discente, os recursos financeiros, os 
recursos materiais, os recursos humanos, o processo de ensino-
aprendizagem, a investigação científica, a organização e gestão, etc.  
 
 
X.1 Orientação das acções identificadas 
 
X.1.1 Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
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X.2 Resultados esperados 
 
X.2.1 Sistema de avaliação interna e externa do Subsistema do Ensino 
Superior a ser implementado pelos serviços centrais do Ministério da 
Educação. 
 
X.2.2 Dotação de cada instituição do Ensino Superior de um sistema 
específico de avaliação (interna e externa) da qualidade. 
 
X.2.3 Reconhecimento pelo mérito, quer do pessoal docente, dos alunos, 
quer do pessoal técnico e de apoio, dos gestores, o que pressupõe sistemas 
de avaliação rigorosos e transparentes. 
 
 
X.3 Acções a serem realizadas 
 
X.3.1 Adoptar mecanismos de avaliação (interna e externa) válido para todo 
o Subsistema do Ensino Superior. 
 
X.3.2 Adoptar mecanismos de avaliação interna e externa para cada 
instituição do Ensino Superior. 
 
X.3.3 Adoptar sistemas rigorosos e transparentes de reconhecimento pelo 
mérito, quer do pessoal docente, dos alunos, quer do pessoal técnico e de 
apoio, dos gestores. 
 
 
LINHA MESTRA Y 
 
Adoptar uma estratégia de apoio social aos estudantes visando promover a 
igualdade de oportunidades e de sucesso escolar, tendo como beneficiários 
privilegiados os mais carentes (pela sua condição sócio-económica), os mais 
vulneráveis (pela sua condição de portador de deficiência) e os não 
residentes (provenientes de localidades ou cidades diferentes daquelas onde 
estão as instituições de ensino que frequentam) e visando ainda promover o 
civismo, o patriotismo e as actividades extra-curriculares tais como a 
animação cultural, desportiva e outras, que concorram, nomeadamente, para 
a realização das finalidades educativas.  
 
 
Y.1 Orientação das acções identificadas 
 
Y.1.1 Promoção da actividade académica e pedagógica no país, mas 
também  
 
Y.1.2 Consolidação da visão e da estratégia a privilegiar no Subsistema do 
Ensino Superior,  
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Y.1.3 Melhoria dos recursos humanos, materiais e financeiros do Subsistema 
do Ensino Superior. 
 
 
Y.2 Resultados esperados 
 
Y.2.1 Estratégia de apoio social aos estudantes, visando promover a 
transparência, a equidade e a igualdade de oportunidades e de sucesso 
escolar, impedindo qualquer forma de discriminação e possibilitando o 
acesso de grupos vulneráveis de reduzidos recursos. 
 
Y.2.2 Implementação de um sistema de formação cívico-patriótica, cultural e 
desportiva integrada em actividades curriculares e extracurriculares. 
 
 
Y.3 Acções a serem realizadas 
 
Y.3.1 Adoptar um sistema de apoio social aos estudantes privilegiando, 
como beneficiários, os mais carentes pela sua condição sócio-económica 
(bolsas internas, tarifas especiais de transporte público, lares para 
estudantes, créditos bonificados aos estudantes para fins diversos (aquisição 
de equipamentos, bibliografia, habitação, etc.). 
 
Y.3.2 Adoptar um sistema de apoio social aos estudantes privilegiando, 
como beneficiários, os mais vulneráveis pela sua condição de portador de 
deficiência (acessibilidade adaptada aos edifícios, equipamentos e meios de 
ensino e de aprendizagem adaptados).  
 
Y.3.3 Adoptar um sistema de apoio social aos estudantes privilegiando como 
beneficiários pela sua condição de provenientes de Províncias diferentes do 
local da instituição de formação.  
 
Y.3.4 Institucionalizar a criação de centros culturais, desportivos e 
recreativos nas Instituições do Ensino Superior, bem como a prática de 
actividades culturais, desportivas e recreativas nas Instituições do Ensino 
Superior, incluindo a participação em competições nacionais e internacionais.  
 
Y.3.5 Institucionalizar a prática de actividades que incentivam a formação 
cívico - patriótica e o exercício de cidadania nas Instituições do Ensino 
Superior. 
 
Y.3.6 Adoptar medidas que incentivem iniciativas privadas de prestação de 
serviços diversos de apoio social aos estudantes do Ensino Superior.  
 
Y.3.7 Adoptar medidas que incentivem a mobilidade de estudantes a nível 
nacional, bem como a recepção de estudantes estrangeiros nas instituições 
do Ensino Superior angolanas. 
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LINHA MESTRA Z 
 
Instituir um sistema de prestação de serviço nacional obrigatório por todo o 
diplomado do Ensino Superior público, que seja igualmente extensivo a todo 
o beneficiário de uma formação superior no exterior à expensas do Estado e, 
em alguns casos, a diplomados do Ensino Superior privado, priorizando as 
regiões mais necessitadas do País.  
 
 
Z.1 Orientação das acções identificadas 
 
Reforço da base jurídico-institucional do Subsistema do Ensino Superior, mas 
também Promoção da actividade académica e pedagógica no país. 
 
 
Z.2 Resultados esperados 
 
Z.2.1 Implementação de medidas que visem rentabilizar o investimento do 
Estado na formação de quadros nacionais.  
 
Z.2.2 Implementação de medidas que visem assegurar um aproveitamento 
racional dos quadros formados com investimento do Estado, de acordo com 
as necessidades da economia à extensão de todo o território nacional.  
 
Z.3 Acções a serem realizadas 
 
Z.3.1 Elaborar um paradigma de contrato-compromisso que assegure ao 
recém-formado condições de fixação nas localidades mais desfavorecidas 
em recursos humanos qualificados. 
 
Z.3.2 Determinar as condições a serem criadas pelos Governos provinciais 
(habitação, transporte, acesso aos serviços sociais básicos) para assegurar a 
fixação dos recém-formados.  
 
Z.3.3 Estabelecer um regime de reembolso, total ou parcial, de bolsas 
concedidas a estudantes que não completem a respectiva formação no país 
ou no exterior, ou não regressem ao país, quando a formação tenha ocorrido 
no exterior.  
 
Z.3.4 Estabelecer um regime de reembolso, total ou parcial, de bolsas 
concedidas a estudantes que não completem a respectiva formação no país.  
 
Z.3.5 Adequar as medidas à legislação em vigor.  
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ANEXO IV – Diário da República Lei de Base do Sistema de Educação de Angola 
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ANEXO V – Diário da República Decreto nº 7/09 Reorganização da Rede de 

Ensino Superior Publicas 
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ANEXO VI – Normas Gerais Reguladoras do Ensino Superior 
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Conselho de Ministros

Decreto n.º90/09
De 15 de Dezembro

Havendo necessidade de se melhorar a qualidade dos serviços prestados pelas
instituições de ensino superior devido ao aumento de instituições de ensino superior
públicas;

Considerando que a legislação até aqui aprovada para o subsistema do ensino
superior não responde, de modo cabal, aos novos desafios e tendências do ensino
superior no País e às perspectivas do Governo, o que obriga a uma profunda alteração
no funcionamento e gestão deste subsistema de ensino;

Considerando que, com a aprovação das linhas-mestras para a melhoria da
gestão do subsistema de ensino superior, pela Resolução n.° 4/07, de 2 de Fevereiro.
do Conselho de Ministros e do respectivo plano de implementação se estabelecem os
principais eixos da reforma do subsistema de ensino superior em Angola, assegurando
o cumprimento das orientações do Estado relativas à melhoria significativa da
qualidade e integração do ensino superior na estratégia global da reconstrução e
desenvolvimento do País, de forma a satisfazer as necessidades da economia;

Nos termos das disposições combinadas da Lei n 13/01. de 31 de Dezembro, da
alínea d) elo artigo 112.° e do artigo 113.º, ambos da Lei Constitucional, o Governo
decreta o seguinte:
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CAPÍTULO 1
Âmbito, Princípios e Objectivos

SECÇÃO I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
(Objecto)

O presente decreto estabelece as normas gerais reguladoras do subsistema de
ensino superior.

Artigo 2 °
(Âmbito de aplicação)

1. O disposto no presente decreto aplica-se a todas as instituições de ensino
superior que integram legalmente o subsistema de ensino superior.

2. O disposto no presente diploma não é aplicável:

a) às instituições de ensino superior militares e para-militares;

b) às instituições de ensino destinadas à formação de ministros pertencentes às
diferentes confissões religiosas;

c) às escolas de formação de quadros dos partidos políticos,

d) às instituições de ensino superior e outras instituições não reconhecidas nos
termos do presente diploma.

Artigo 3.º
(Definição)

O subsistema de ensino superior é o conjunto de órgãos, instituições, disposições
e recursos que visam a formação de quadros de alto nível para os diferentes ramos de
actividade económica e social do País, assegurando-lhes uma sólida preparação
científica, técnica, cultural e humana, bem como a promoção da investigação científica
e a prestação de serviços à comunidade.
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Artigo 4.°
(Objectivos)

Os objectivos do subsistema de ensino superior são:

a) preparar quadros com formação científico-técnica e, cultural em ramos ou
especialidades correspondentes a áreas diferenciadas do conhecimento;

b) realizar a formação em estreita ligação com a investigação científica orientada
para a solução dos problemas postos em cada momento pelo desenvolvimento
do País e inserida no quadro do progresso da ciência, da técnica e da
tecnologia;

c) preparar e assegurar o exercício da reflexão crítica e da participação na
produção;

d) realizar cursos de graduação e pós-graduação ou especialização, para a
superação cientifica e técnica dos quadros de alto nível superior;

e) promover a pesquisa e a divulgação dos seus resultados, para o enriquecimento
e o desenvolvimento multifacetado do País;

f) promover acções que contribuam para o desenvolvimento das comunidades em
que as instituições estão inseridas.

SECÇÃO II
Princípios do Subsistema de Ensino Superior

Artigo 5.º
(Princípios específicos)

Sem prejuízo dos princípios enunciados na Lei de Bases do Sistema de
Educação, são princípios específicos do subsistema de ensino superior os seguintes:

a) papel reitor do Estado;

b) autonomia das instituições de ensino superior;

c) liberdade académica;

d) gestão democrática;

e) qualidade de serviços;



 

 
255 

 

 

 

Página 4/55

11-03-2010/4:48 /decreto_n_90_09.doc/PPG

f) equilíbrio da rede de instituições de ensino superior.

Artigo 6.°
(Papel reitor do Estado)

O papel reitor do Estado, no domínio do subsistema de ensino superior, consiste
na definição, pelo Governo, das políticas para o sector e demais tarefas previstas em
legislação complementar, que são coordenadas, supervisionadas e orientadas peio
órgão de tutela e executadas pelas instituições de ensino superior.

Artigo 7.º
(Autonomia das instituk5es de ensino superior)

A autonomia das instituições de ensino superior é exercida nos domínios
científico, pedagógico, cultural, disciplinar, administrativo e financeiro, nos termos do
disposto no presente decreto e demais legislação aplicável.

Artigo 8.º
(Liberdade académica)

A liberdade académica das instituições de ensino superior consiste em assegurar
a pluralidade de doutrinas e métodos, nos domínios do ensino e aprendizagem, da
investigação e da extensão universitária, sem prejuízo das orientações do órgão de
tutela, no âmbito das políticas e estratégias definidas pelo Governo.

Artigo 9.º
(Gestão democrática)

A gestão democrática das instituições de ensino superior consiste na participação
de todos os actores deste subsistema, incluindo a sociedade civil, na melhoria da sua
qualidade. respeitando as normas em vigor aplicáveis às mesmas.

Artigo 10.º
(Qualidade dos serviços)

A qualidade dos serviços prestados pelas instituições de ensino superior consiste
na observância de padrões elevados de qualidade científica, técnica e cultural e na
promoção do sucesso, da excelência, do mérito e da inovação, nos domínios do
ensino, da investigação científica e da participação no desenvolvimento do País.
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Artigo 11.º
(Equilíbrio da rede de instituições de ensino)

O equilíbrio da rede de instituições de ensino consiste em assegurar o seu
crescimento harmonioso e ordenado, em consonância com as necessidades e as
perspectivas de desenvolvimento económico e social do País.

CAPÍTULO II
Atribuições do Governo, Competências do Órgão de

Tutela e Autonomia das Instituições de Ensino Superior

SECÇÃO I
Atribuições do Governo

Artigo 12.°
(Atribuições do Governo no domínio do ensino superior)

1. Sem prejuízo do estabelecido na Lei de Bases do Sistema de Educação, são
atribuições do Governo no domínio do ensino superior as seguintes:

a) definir e orientar a execução da política nacional do Estado para o ensino
superior;

b) garantir o cumprimento dos objectivos específicos do subsistema de ensino
superior, bem como a aplicação dos seus princípios;

c) criar instituições de ensino superior públicas;

d) autorizar a criação de instituições de ensino superior público-privadas e
privadas;

e) aprovar os estatutos das instituições de ensino superior;

f) garantir um elevado nível de qualidade nos domínios pedagógico, cientifico,
tecnológico e cultural das instituições de ensino superior;

g) nomear e empossar os titulares dos órgãos de gestão das universidades e
academias públicas, sob proposta do titular do órgão de tutela, com base nos
três candidatos eleitos pelas assembleias das respectivas instituições;
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Artigo 11.º
(Equilíbrio da rede de instituições de ensino)

O equilíbrio da rede de instituições de ensino consiste em assegurar o seu
crescimento harmonioso e ordenado, em consonância com as necessidades e as
perspectivas de desenvolvimento económico e social do País.

CAPÍTULO II
Atribuições do Governo, Competências do Órgão de

Tutela e Autonomia das Instituições de Ensino Superior

SECÇÃO I
Atribuições do Governo

Artigo 12.°
(Atribuições do Governo no domínio do ensino superior)

1. Sem prejuízo do estabelecido na Lei de Bases do Sistema de Educação, são
atribuições do Governo no domínio do ensino superior as seguintes:

a) definir e orientar a execução da política nacional do Estado para o ensino
superior;

b) garantir o cumprimento dos objectivos específicos do subsistema de ensino
superior, bem como a aplicação dos seus princípios;

c) criar instituições de ensino superior públicas;

d) autorizar a criação de instituições de ensino superior público-privadas e
privadas;

e) aprovar os estatutos das instituições de ensino superior;

f) garantir um elevado nível de qualidade nos domínios pedagógico, cientifico,
tecnológico e cultural das instituições de ensino superior;

g) nomear e empossar os titulares dos órgãos de gestão das universidades e
academias públicas, sob proposta do titular do órgão de tutela, com base nos
três candidatos eleitos pelas assembleias das respectivas instituições;
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h) suspender e exonerar os titulares dos órgãos de gestão das universidades e
academias públicas, sob proposta do titular do órgão de tutela, nos termos do
presente diploma;

i) definir as taxas e os emolumentos a que se obriguem as actividades das
instituições de ensino superior;

j) apoiar os investimentos e iniciativas que promovam a melhoria da qualidade do
ensino superior;

k) financiar o funcionamento e o desenvolvimento das instituições de ensino
superior públicas;

l) comparticipar no financiamento do funcionamento e no desenvolvimento das
instituições de ensino superior público/privadas;

m) comparticipar em projectos de desenvolvimento das instituições de ensino
superior privadas, sempre no interesse do Estado;

n) autorizar a alienação de bens móveis e imóveis das instituições de ensino
superior públicas, sujeitos a registo;

o) assegurar a participação dos professores, investigadores, estudantes,
trabalhadores e sociedade civil na gestão do subsistema de ensino superior;

p) garantir o equilíbrio da rede das instituições de ensino superior, tendo em conta
os planos estratégicos de desenvolvimento do País.

2. Excepcionalmente, o Governo pode nomear e empossar titulares dos órgãos de
gestão das universidades e academias públicas, fora do estabelecido na alínea g) do
número anterior do presente artigo.
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SECÇÃO II
Competências Genéricas e Especificas do Órgão de Tutela

Artigo 13.º
(Competências Genéricas)

No âmbito das suas competências genéricas cabe ao órgão que tutela o ensino
superior, implementar as políticas do Estado para o sector e as demais atribuições
previstas no diploma que aprova o se estatuto orgânico.

Artigo 14.º
(Competências específicas)

Em matéria de especificidade, na relação com as instituições de ensino superior,
o órgão de tutela exerce competências no domínio académico, da gestão, da
investigação e da extensão.

Artigo 15.º
(Competências no domínio académico)

No domínio académico, ao órgão de tutela compete, em especial, o seguinte:

Propor ao Governo a criação, instalação, reestruturação ou extinção de instituições de
ensino superior públicas e respectivas unidades orgânicas;

a) propor ao Governo a autorização de criação, instalação, reestruturação ou
extinção de instituições de ensino superior públicas e respectivas unidades
orgânicas;

b) propor ao Governo a autorização de criação de instituições de ensino superior
público-privadas e privadas;

c) autorizar a criação de unidades orgânicas de instituições de ensino superior
publico-privadas e privadas;

d) verificar a satisfação dos requisitos e dos pressupostos exigidos para a criação,
licenciamento e funcionamento das instituições de ensino superior público-
privadas e privadas;
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e) verificar a satisfação dos requisitos e dos pressupostos exigidos para a
acreditação dos curso e velar pelo seu nível académico e científico;

f) estabelecer normas curriculares e pedagógicas gerais e emitir orientações
metodológicas gerais, com vista a assegurar uma maior harmonização dos
planos de estudos e programas dos cursos;

g) aprovar os cursos das instituições de ensino superior;

h) homologar os regimes de avaliação interna das instituições de ensino superior,
de acordo com o regime geral de avaliação;

i) reconhecer os graus e títulos académicos obtidos no exterior do País;

j) autenticar os graus e títulos académicos outorgados pelas instituições de ensino
superior nacionais;

k) estabelecer o número máximo de vagas para o acesso ao ensino superior;

l) pronunciar-se sobre o quadro de pessoal docente e de investigação afecto às
instituições de ensino superior, nos termos da lei;

m) apoiar a promoção da formação permanente dos docentes, investigadores e
gestores das instituições de ensino superior.

Artigo 16.º
(Competências no domínio da gestão)

No domínio da gestão, ao órgão de tutela compete, em especial, o seguinte:

a) garantir a unicidade do subsistema de ensino superior em articulação com os
demais subsistemas de ensino e com as políticas nacionais de desenvolvimento
do País, definidas superiormente;

b) garantir o cumprimento da lei, fiscalizar o funcionamento das instituições de
ensino superior e aplicar sanções correspondentes, em caso de infracção;

c) definir critérios gerais de avaliação do desempenho das instituições de ensino;

d) estabelecer o regime geral eleitoral das instituições de ensino superior públicas;
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e) aprovar os projectos de orçamento e planos de desenvolvimento, bem como os
relatórios de actividades e contas do ano anterior, das instituições de ensino
superior públicas;

f) homologar os planos de desenvolvimento das instituições de ensino superior
público-privadas e privadas, em conformidade com as políticas e a estratégia de
desenvolvimento do Governo para o sector;

g) apreciar os relatórios de actividades do ano anterior, das instituições de ensino
superior privadas e público-privadas:

h) nomear e empossar os titulares dos órgãos de gestão dos institutos e das
escolas superiores públicas, com base nos candidatos eleitos pela assembleia
das respectivas instituições;

i) propor ao Conselho de Ministros a nomeação dos titulares dos órgãos de gestão
das universidades e academias públicas, com base na apreciação da lista de
candidatos eleitos pela assembleia das respectivas instituições;

j) propor ao Conselho de Ministros a suspensão e exoneração dos titulares dos
órgãos de gestão das universidades e academias públicas;

k) homologar a designação dos titulares dos órgãos de gestão das instituições de
ensino superior público-privadas;

l) homologar a nomeação dos titulares dos órgãos de gestão das unidades
orgânicas das instituições de ensino superior públicas e público-privadas;

m) homologar a designação dos titulares dos órgãos de gestão das instituições de
ensino superior privadas e das respectivas unidades orgânicas, nos termos do
presente diploma;

n) registar a denominação das instituições de ensino superior;

o) homologar os regulamentos das instituições de ensino superior;

p) autorizar a aceitação de liberalidades estranhas ao objecto social e às
atribuições das instituições de ensino superior públicas;

q) homologar os protocolos de cooperação entre as instituições de ensino superior
e demais instituições nacionais, estrangeiras e internacionais, em conformidade
com as políticas de desenvolvimento do sector traçadas pelo Governo;



 

 
262 

 

 

Página 10 /55

11-03-2010/4:48 /decreto_n_90_09.doc/PPG

r) apoiar programas e projectos das instituições de ensino superior, que
assegurem o alcance do sucesso, da excelência, do mérito e da inovação;

s) criar comissões que assegurem o processo de criação, instalação,
reestruturação ou extinção de instituições de ensino superior;

t) o autorizar a alteração ou ampliação das infra-estruturas de instituições de ensino
superior, em estrita observância de requisitos pedagógicos.

Artigo 17°
(Competências no domínio da investigação e extensão )

No domínio da investigação e extensão, ao órgão de tutela compete, em especial, o
seguinte:

a) criar as condições que assegurem a produção contínua do conhecimento e da
inovação científica e tecnológica;

b) apoiar a participação das instituições de ensino superior no desenvolvimento das
comunidades em que estão inseridas;

c) fomentar a difusão de informação das instituições

d) de ensino superior e os respectivos cursos;

e) criar mecanismos que assegurem a avaliação externa da qualidade dos serviços
prestados, nos domínios da formação, investigação científica e da extensão;

f) apoiar as iniciativas que promovam a melhoria da qualidade dos serviços
prestados;

g) apreciar e avaliar o mérito da actividade e desempenho das instituições de
ensino superior.
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SECÇÃO III
Autonomia das Instituições de Ensino Superior

Artigo 18.º
(Competências das instituições de ensino superior)

Cabe às instituições de ensino superior:

1. No âmbito da sua autonomia científica e pedagógica:

a) elaborar planos, programas e projectos de desenvolvimento nos domínios da
formação, da investigação científica e da prestação de serviços à comunidade;

b) elaborar currículos, planos de estudo e programas de ensino;

c) definir métodos de ensino e de avaliação das aprendizagens;

d) desenvolver mecanismos de avaliação do desempenho da instituição, com vista
à promoção da qualidade dos serviços.

2. No âmbito da sua autonomia administrativa

a) elaborar os seus estatutos;

b) recrutar, formar e promover os seus docentes e investigadores, bem como o seu
pessoal administrativo;

c) estabelecer o seu quadro de pessoal e promover a sua revisão periódica, nos
termos da legislação em vigor;

d) recrutar e empregar pessoal fora do quadro, nos termos da legislação em vigor.

3. No âmbito da sua autonomia financeira.

a) elaborar o projecto e executar o seu orçamento,

b) administrar o património posto à sua disposição,

c) aceitar subvenções e doações. bem como quaisquer contribuições de entidades
nacionais ou estrangeiras,

d) arrecadar as receitas provenientes dos serviços, estudos e projectos executados
pela instituição de ensino superior, nos termos da legislação em vigor.
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Artigo 19.º
(Elaboração do estatuto)

1. Às instituições de ensino superior é reconhecido o direito de elaborar os seus
estatutos, com observância disposto no presente decreto e demais legislação aplicável.

2. Os estatutos das instituições de ensino superior devem conter as normas
fundamentais de organização interna no plano científico. pedagógico, financeiro e
administrativo. bem como o regime das autonomias das respectivas unidades
orgânicas.

3. Os estatutos referidos no número anterior são aprovados pelo Conselho de
Ministros.

Artigo 20 °
(Tutela e colaboração com o Estado)

1. As instituições de ensino superior são tuteladas pelo órgão do Governo
responsável pelo ensino superior.

2. As instituições de ensino superior devem colaborar com o Estado na formulação e
na execução das políticas nacionais de educação, cultura. ciência e tecnologia e nos
programas de desenvolvimento nacional e local, encontrando-se sujeitas à orientação e
fiscalização do Governo.

CAPÍTULO III
Natureza e Organização do Subsistema de Ensino Superior

SECÇÃO I
Natureza e Organização

Artigo 21.º
(Natureza binária do subsistema)

1. O subsistema de ensino superior tem natureza binána, caracterizando-se pela
integração, no seu seio, de instituições de ensino universitário e de ensino politécnico.

2. O ensino universitário é orientado para formações científicas sólidas, com acções
de formação aliadas à investigação e é ministrado nas universidades e academias.
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3. O ensino politécnico é vocacionado para formações técnicas avançadas,
orientadas profissionalmente e é ministrado nas escolas superiores e institutos
superiores.

4. A natureza binária do subsistema de ensino superior caracteriza-se ainda pela
organização autónoma e organização unificada das instituições de ensino superior.

5. A organização autónoma consiste na implantação de um regime orgânico em que
as instituições de ensino universitário e ensino politécnico não dependem uma das
outras.

6. A organização unificada consiste na implementação de um regime orgânico em
que as instituições de ensino universitário integram as instituições de ensino superior
politécnico.

Artigo 22.º
(Estrutura)

O subsistema de ensino superior oferece cursos de graduação e de pós-
graduação.

Artigo 23.º
(Graduação)

1. A graduação compreende dois níveis: o bacharelato e a licenciatura.

2. 2 O bacharelato corresponde a cursos de ciclo curto, com duração de três anos e
tem como objectivo permitir ao estudante a aquisição de conhecimentos científicos
fundamentais, para o exercício de uma actividade prática no domínio profissional
específico.

3. A licenciatura corresponde a cursos decido longo, com a duração de quatro a seis
anos e tem como objectivo a aquisição de conhecimentos, habilidades e práticas
fundamentais dentro do ramo do conhecimento especifico e a subsequente formação
profissional ou académica específica.
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Artigo 24.º
(Pós-graduação)

1. A pós-graduação compreende duas categorias: académica e profissional.

2. A pós-graduação académica tem dois níveis: o mestrado e o doutoramento.

3. O mestrado, com a duração de dois a três anos, tem como objectivo essencial o
enriquecimento da competência científico-profissional dos licenciados.

4. O doutoramento, com duração de quatro a cinco anos, é um processo de
formação e de investigação, que visa proporcionar urna capacidade científica ampla e
profunda aos candidatos diplomados em cursos de licenciatura ou de mestrado,
culminando com uma dissertação, cujo conteúdo constitui contributo inédito para o
património científico universal.

5. A pós-graduação profissional compreende a especialização que corresponde a
cursos de duração variada, em função dos cursos e tem como objectivo o
aperfeiçoamento técnico profissional do licenciado.

Artigo 25.º
(Acesso)

1. Têm acesso ao ensino superior os candidatos que concluam com aproveitamento
o ensino médio, o 2.º ciclo do ensino secundário ou equivalente e façam prova de
capacidade para a sua frequência, de acordo com os critérios gerais a estabelecer pelo
órgão de tutela.

2. As instituições de ensino superior devem reservar 5% de vagas disponíveis no
plano de admissão de cada curso, em cada ano académico, para candidatos a serem
indicados pelo órgão de tutela, no âmbito de compromissos internacionais assumidos
pelo Governo, em condições a estabelecer em diploma próprio.

3. O acesso às instituições de ensino superior rege-se por diploma próprio.
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Artigo 26.º
(Modalidades)

1. O ensino superior é ministrado nas seguintes modalidades:

a) ensino presencial;

b) ensino semi-presencial;

c) ensino à distância.

2. O ensino presencial é ministrado preferencialmente no período diurno e pode
também ser ministrado no período nocturno, sendo a organização do ensino neste
período regulado em diploma próprio.

3. O ensino semi-presencial e o ensino à distância são regulados em diploma
próprio.

4. As modalidades de ensino não previstas no presente artigo podem, no interesse
do Estado, ser autorizadas pelo Conselho de Ministros, sob proposta do órgão de
tutela.

Artigo 27.º
(Graus e diplomas)

1. No ensino superior são conferidos os seguintes graus académicos:

a) bacharel;
b) licenciado;
c) mestre;
d) doutor.

2. No ensino superior podem ainda ser atribuídos diplomas e certificados para
cursos de curta duração e diplomas de estudos superiores especializados.

3. As instituições de ensino superior podem ainda outorgar títulos honoríficos de
«professor emérito» e «doutor honoris causa».

4. Não é permitido às instituições de ensino superior ministrar cursos ou conferir
graus e diplomas estranhos ao referido nível de ensino.

5. Nos diplomas e certificados de habilitações literárias deve constar o número do
decreto executivo do órgão de tutela que aprova a criação do curso.
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6. A atribuição de graus, diplomas, certificados, títulos honoríficos e outras
qualificações é regulada em diploma próprio.

7. É reservada às instituições de ensino superior a atribuição de graus, diplomas,
certificados, títulos honoríficos e outras qualificações previstas no presente artigo.

SECÇÃO II
Instituições de Ensino Superior

Artigo 28.°
(Definição e natureza)

1. As instituições de ensino superior são centros vocacionados para a promoção do
ensino, da investigação e da prestação de serviços à comunidade, com personalidade
jurídica própria e regem-se nos termos do presente diploma e demais legislação
aplicável.

2. As instituições de ensino superior podem ser de natureza pública, privada ou
público-privada nos termos do disposto no presente diploma.

Artigo 29.°
(Finalidades)

As instituições de ensino superior têm como finalidade materializar os objectivos
definidos para o subsistema nos domínios do ensino, da investigação e da prestação
de serviços à comunidade.

Artigo 30.º
(Atribuições)

Na prossecução dos seus objectivos, as instituições de ensino superior t8m as
seguintes atribuições:

a) assegurar a formação humana, cultural, artística, profissional, científica e
técnica;

b) organizar cursos conducentes à obtenção dos graus académicos de
bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento;

c) promover actividades de ensino extra-curriculares e de Formação profissional;
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d) desenvolver actividades de investigação científica e tecnológica;

e) prestar serviços à comunidade, numa perspectiva de extensão universitária e de
valorização recíproca;

f) conservar e valorizar o seu património científico. cultural. artístico e natural.

g) promover o intercâmbio cultural, científico e técnico com instituições congéneres
nacionais e estrangeiras e demais instituições vocacionadas para o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia;

h) contribuir, no seu âmbito de actividade. para a cooperação internacional e
aproximação entre os povos;

i) conceder graus e títulos académicos e honoríficos, certificados e diplomas.

j) conceder equivalência de estudos para integração curricular de candidatos
provenientes de outras instituições de ensino superior;

k) proceder à prestação de contas nos termos da lei;

l) promover a mobilidade académica dos docentes, investigadores e discentes, a
nível nacional e internacional;

m) garantir a liberdade académica, a criação científica, cultural e tecnológica;

n) promover a criação de um fundo destinado à captação de recursos que
contribuam para o desenvolvimento da instituição.

Artigo 31.º
(Classificação das instituições de ensino superior)

1. As instituições de ensino superior classificam-se em:

a) universidades;
b) academias;
c) institutos superiores;
d) escolas superiores

2. Os institutos superiores classificam-se em:

a) institutos superiores técnicos
b) institutos superiores politécnicos
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3. As escolas superiores classificam-se em:

a) escolas superiores técnicas;
b) escolas superiores politécnicas.

4. As instituições de ensino superior organizam-se em diferentes unidades orgânicas
cuja denominação depende da sua complexidade e especificidade.

5. É reservada às instituições de ensino superior a utilização das denominações
referidas nos números anteriores, bem como de outras que transmitam a ideia de ser
ministrado ensino superior, nos termos definidos no presente diploma.

SECÇÃO III
Caracterização das Instituições de Ensino Superior

Artigo 32.º
(Universidades)

1. As universidades ministram cursos em todas as áreas do saber, sendo no mínimo
em quatro áreas, conducentes à formação de especialistas e à obtenção dos graus
académicos de bacharelato. licenciatura, mestrado e doutoramento.

2. As universidades podem estruturar-se nas unidades orgânicas seguintes:

a) Faculdades;
b) Institutos superiores;
c) escolas superiores,
d) centros de estudos e investigação científica.

Artigo 33
(Academias)

1. As academias pautam a sua actuação pela articulação do estudo, da docência. da
investigação aplicada e avançada, numa única área do saber, conducente à formação
de especialistas e à obtenção dos graus académicos de mestres e doutores.

2. A organização e o funcionamento das academias são regulados em diploma
próprio. em função da sua especificidade.
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Artigo 34.º
(Institutos superiores)

1. Os institutos superiores técnicos ministram cursos numa única área do saber,
conducentes á formação de especialistas e à obtenção dos graus académicos de
bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento.

2. Os institutos superiores politécnicos ministram cursos em duas ou três áreas do
saber conducentes à formação de especialistas e à obtenção dos graus académicos de
bacharelato, licenciatura, mestrado e doutoramento.

3. Os institutos superiores podem estruturar-se nas unidades orgânicas seguintes:

a) departamentos;
b) centros de estudos e investigação científica.

Artigo 35.º
(Escolas superiores)

1. As escolas superiores técnicas ministram cursos numa única área do saber,
conducentes à formação de especialistas e á obtenção dos graus académicos de
bacharelato e licenciatura em modelo bietápico.

2. As escolas superiores politécnicas ministram cursos em duas ou três áreas do
saber, conducentes à formação de especialistas e à obtenção dos graus académicos
de bacharelato e licenciatura em modelo bietápico.

3. As escolas superiores têm departamentos como unidades orgânicas.

Artigo 36.°
(Âmbito geográfico das instituições de ensino superior)

1. O âmbito geográfico das instituições de ensino superior corresponde ao espaço
territorial em que estas desenvolvem a sua actividade.

2. As instituições de ensino superior podem ser de âmbito regional ou provincial sem
prejuízo da mobilidade do corpo docente e discente, da universalidade, dos objectos de
estudo e de investigação científica.

3. O diploma de criação da instituição de ensino superior deve especificar o âmbito
geográfico da sua actividade.
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4. O âmbito geográfico não delimita a iniciativa de criação de instituições de ensino
superior pelas entidades promotoras em outros espaços geográficos.

CAPÍTULO IV
Instituições de Ensino Superior Públicas

SECÇÃO I
Organização das Instituições de Ensino Superior Públicas

Artigo 37.º
(Instituições de ensino superior públicas)

As instituições de ensino superior públicas são promovidas por iniciativa do
Estado, cabendo ao Governo a competência da sua criação e a garantia do seu
financiamento e desenvolvimento.

Artigo 38.º
(Enquadramento de iniciativas públicas)

Ao órgão do Governo responsável pelo ensino superior incumbe enquadrar todas as
iniciativas de criação de instituição de ensino superior promovidas pelos demais órgãos
do Governo e empresas públicas, consideradas viáveis do ponto de vista académico,
pedagógico e científico.

Artigo 39.º
(Institucionalização de comissões)

1. Para a efectivação da iniciativa do Estado, o Governo pode, sempre que a
situação o exigir, por intermédio do órgão de tutela, nomear uma comissão instaladora,
de gestão, de reestruturação ou de extinção de uma instituição de ensino superior
pública.

2. O mandato das comissões previstas no número anterior não pode ser superior a
dois anos.
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Artigo 40.°
(órgãos de gestão das instituições de ensino superior públicas)

1. A gestão das instituições de ensino superior públicas é exercida por órgãos
executivos e órgãos colegiais.

2. São nulas as decisões tomadas por qualquer dos órgãos de gestão das
instituições de ensino superior, que incidam sobre matérias que não se enquadram nas
suas atribuições e competências.

Artigo 41.°
(órgãos executivos das instituições de ensino superior públicas)

1. As instituições de ensino superior públicas têm os seguintes órgãos executivos de
gestão:

a) reitor, na universidade;
b) reitor, na academia;
c) director geral, no instituto superior;
d) director gerai, na escola superior.

2. As instituições de ensino superior públicas devem prever, no seu regime orgânico,
o cargo de secretário geral, encarregue da gestão administrativa, financeira e
patrimonial, cujas competências vêm previstas no estatuto de cada instituição, sendo
nomeado nos termos da legislação em vigor.

3. Os candidatos a titular do órgão executivo de gestão devem reunir
cumulativamente os requisitos seguintes:

a) possuir a categoria de professor ou investigador,
b) possuir uma das duas qualificações académicas mais elevadas na instituição;
c) possuir uma das duas categorias de topo da carreira docente ou da carreira de

investigadores na instituição;
d) possuir realizações de relevo na sua carreira profissional, devidamente

comprovadas;
e) possuir referências irrepreensíveis de idoneidade moral e cívica;
f) possuir, no mínimo, cinco anos de prestação de serviço na instituição

4. A titulo excepcional, os candidatos ou os titulares podem ser cooptados de uma
outra instituição de ensino, de investigação ou de outras instituições afins.
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Artigo 42.º
(Órgãos colegiais das instituições de ensino superior públicas)

1. As instituições de ensino superior públicas tem, em função da sua especificidade,
os seguintes órgãos colegiais de gestão:

a) Assembleia;
b) Senado;
c) Conselho de Direcção;
d) Conselho Científico;
e) Conselho Pedagógico;
f) Conselho Científico-Pedagógico.

2. Os órgãos previstos nas alíneas h) e f) do número anterior são facultativos.

3. Para alem dos órgãos dispostos nos números anteriores a instituição de ensino
pode prever outros órgãos no seu estatuto orgânico.

Artigo 43
(Órgãos de gestão das unidades orgânicas das instituições de

ensino superior públicas)

1. As unidades orgânicas são pessoas colectivas integradas numa instituição de
ensino, gozam de autonomia cientifica, pedagógica, administrativa e financeira, nos
termos do disposto no presente diploma.

2. A gestão das unidades orgânicas é exercida por órgãos executivos e órgãos
colegiais..

3. As unidades orgânicas têm os seguintes órgãos executivos de gestão:

a) decano, no instituto superior;
b) director, na escola superior;
c) decano, na faculdade;
d) director, no centro de estudos e investigação cientifica;
e) chefe, no departamento.

4. As unidades orgânicas têm os seguintes órgãos colegiais de gestão:

a) Assembleia da Unidade Orgânica;
b) Conselho de Direcção;
c) Conselho Científico;
d) Conselho Pedagógico;
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e) Conselho Científico-Pedagógico.

5. O órgão previsto na alínea e) do número anterior é facultativo.

Artigo 44.º
(Regime de prestação de serviço)

1. Os cargos de gestão das instituições de ensino superior e das respectivas
unidades orgânicas são exercidos em tempo integral.

2. Os titulares dos cargos referidos no número anterior estão dispensados da
prestação de serviço docente, sem prejuízo de. por sua iniciativa; o prestarem.

SECÇÃO II
Composição, Competência e Mandato dos Órgãos de Gestão

das Instituições de Ensino Superior Públicas

Artigo 45
(Competência do titular do órgão executivo das instituições

de ensino superior públicas)

1. O titular do órgão executivo dirige, coordena, superintende e fiscaliza todas as
actividades da instituição, cabendo-lhe designadamente:

a) velar peia observância da lei e dos regulamentos;

b) responder perante o órgão de tutela pelo funcionamento da instituição;

c) dar cumprimento às orientações do órgão de tutela;

d) elaborar e submeter ao órgão de tutela o projecto de orçamento e do plano de
desenvolvimento da instituição, com base nas políticas do Estado para o sector;

e) nomear os titulares dos órgãos de gestão das unidades orgânicas, com base
nos três candidatos eleitos pelas respectivas assembleias e submeter à
homologação do órgão de tutela;

f) admitir e demitir o pessoal docente e não docente da instituição;

g) exercer poder disciplinar sobre o pessoal docente e não docente, bem como
sobre os discentes da instituição;
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h) submeter à apreciação e pronunciamento da Assembleia e ou do Senado o
projecto de estatuto da instituição, o plano de desenvolvimento da instituição e
os relatórios de actividades e contas;

i) submeter à aprovação da Assembleia ou do Senado os projectos de
regulamentos da instituição;

j) declarar, no relatório de actividades e contas, as receitas extraordinárias
provenientes do exercício da actividade, bem como todas as liberalidades
aceites pela instituição;

k) submeter ao Conselho de Direcção as linhas gerais de orientação da vida da
instituição;

l) presidir o Conselho de Direcção;

m) superintender a gestão académica, administrativa e financeira, sem prejuízo da
capacidade de delegação nos termos legais;

n) nomear os júris para as provas de pós-graduação académica;

o) delegar aos órgãos de gestão das unidades orgânicas as competências que se
tomem necessárias a urna gestão mais eficiente;

p) encomendar a avaliação da instituição e prever acções de aproveitamento dos
resultados;

q) propor ao órgão de tutela a criação de um fundo de desenvolvimento da
instituição;

r) velar pela formação e desenvolvimento do corpo docente;

s) realizar as demais acções que, por lei ou pelo estatuto, não sejam deferidas aos
outros órgãos da instituição e as que lhe forem superiormente acometidas.

2. O relatório enunciado na alínea k) do número anterior é entregue ao órgão de
tutela no primeiro trimestre de cada ano civil e deve conter, de entre outros elementos,
o seguinte:

a) número de estudantes matriculados;

b) número de docentes por cursos;

c) grau de cumprimento do programa de desenvolvimento da instituição;
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d) grau académico e diplomas conferidos;

e) grau de evolução da situação patrimonial e financeira e da sustentabilidade da
instituição;

f) mobilidade do corpo docente e administrativo;

g) serviços prestados e parcerias estabelecidas;

h) resultados das avaliações internas e externas.

Artigo 46.º
(Mandato do titular do órgão executivo das instituições

de ensino superior públicas)

1. O mandato do titular do órgão executivo e dos seus adjuntos é de quatro anos,
renovável urna única vez.

2. Em caso de grave violação das disposições do presente diploma, o mandato do
titular do órgão executivo pode ser suspenso ou dado por findo pelo Conselho de
Ministros, sob proposta do titular do órgão de tutela, ouvidos os órgãos colegiais da
instituição.

3. Em caso do gravidade para a vida dos institutos e escolas superiores ou grave
violação da lei, ou ainda reestruturação da instituição de ensino, o mandato do titular do
órgão executivo pode ser suspenso ou dado por findo pelo titular do órgão de tutela,
ouvidos os órgãos colegiais da instituição.

4. Nos casos previstos nos números anteriores, o órgão de tutela deve garantir o
funcionamento da instituição através da nomeação de uma comissão de gestão, com
vigência de até 12 meses.

Artigo 47.º
(Incapacidade do titular do órgão executivo das instituições

de ensino superior públicas)

1. Na situação em que se comprove a incapacidade temporária prolongada do titular
do órgão executivo, assume as funções o adjunto por ele designado.

2. Caso a incapacidade se prolongue por mais de 120 dias, o Conselho de Direcção
deve pronunciar-se, sugerindo a nomeação de um novo titular do órgão executivo.
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3. Em caso de vacatura, renúncia ou reconhecimento pelo Conselho de Direcção da
situação de incapacidade permanente do titular do órgão executivo, deve o órgão de
tutela garantir o funcionamento da instituição, através da indicação de uma comissão
de gestão e posteriormente a nomeação de um outro titular do órgão executivo.

Artigo 48.º
(Composição da assembleia das instituições de ensino

superior públicas)

1. A assembleia é um órgão colegial composto por três categorias de membros:

a) membros por inerência de funções;
b) membros eleitos no seio da comunidade académica;
c) membros designados por instituições públicas e sociedade civil.

2. São membros por inerência de funções os membros do Conselho de Direcção.

3. São membros eleitos no seio da comunidade académica os representantes do
corpo docente e discente e os representantes dos trabalhadores.

4. São membros designados por instituições públicas e privadas, associações e
ordens profissionais, organizações não-governamentais, organizações filantrópicas e
religiosas, a convite da instituição de ensino.

Artigo 49.º
(Competência da assembleia das instituições de ensino

superior públicas)

1. Compete à assembleia:

a) eleger o Presidente de Mesa no início de cada mandato;

b) elaborar e aprovar o seu regulamento interno;

c) elaborar e aprovar o regulamento eleitoral interno em conformidade com o
regime geral eleitoral das instituições de ensino superior públicas;

d) pronunciar-se sobre o projecto de estatuto da instituição;

e) aprovar os regulamentos da instituição de ensino; J) pronunciar-se sobre as
alterações aos estatutos;
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f) eleger três candidatos ao exercício do cargo de titular do órgão executivo, a
submeter ao órgão de tutela;

g) pronunciar-se sobre os relatórios de actividade e de contas da instituição;

h) pronunciar-se sobre o plano de desenvolvimento da instituição;

i) pronunciar-se sobre o relatório da avaliação da instituição e sobre as orientações
de aproveitamento dos seus resultados;

j) pronunciar-se sobre a proposta da criação do fundo de desenvolvimento da
instituição;

k) pronunciar-se sobre a concessão de títulos e distinção honoríficos de carácter
académico.

2. Não pode ser deito presidente da assembleia o titular de um órgão executivo.

3. As deliberações da assembleia são aprovadas por maioria dos votos validamente
expressos

Artigo 50 °
(Mandato dos membros da assembleia das instituições

de ensino superior públicas)

1. O mandato dos membros da assembleia é de quatro anos, renovável uma única
vez, excepto o do estudante que é de dois anos.

2. O mandato dos membros é regulado no seu regimento interno.

Artigo 51.º
(Senado)

1. O Senado é o órgão colegial da universidade, de carácter executivo, cuja
composição e mandato são definidos pelos estatutos de cada universidade, nos limites
do disposto nas alíneas seguintes:

a) a representação dos diferentes corpos deve respeitar o consagrado no artigo
48.°, podendo fazer parte, para além dos designados no n.° 2 desse artigo, os
docentes e/ou investigadores estrangeiros em tempo integral;
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b) podem ainda integrar o Senado universitário, representantes dos interesses
culturais, socioeconómicos da comunidade, designados de forma prevista nos
estatutos, em número não superior 101% da totalidade dos seus membros.

2. O Senado pode funcionar em plenários e sessões.

3. Para efeitos de poder disciplinar podem ser constituídas comissões permanentes,
nos termos definidos pelo estatuto orgânico da universidade.

Artigo 52.º
(Competência do Senado)

Compete ao Senado:

a) aprovar os projectos de orçamento próprio e o transferido do Orçamento Geral
do Estado;

b) propor à assembleia o plano de desenvolvimento da universidade, de acordo
com as linhas gerais de orientação da vida universitária, proposta pelo Reitor;

c) aprovar o relatório anual de actividades da universidade;

d) regulamentar as receitas provenientes da docência, investigação e da prestação
de serviços, como propor a utilização do produto de taxas, emolumentos. multas,
penalizações ou receitas que legalmente lhe advenham;

e) controlar a execução dos orçamentos;

f) aprovar os planos de estudo e o regime de avaliação de conhecimentos;

g) propor a criação, modificação ou encerramento de unidades orgânicas, bem
corno de cursos;

h) definir a composição dos júris para as provas de pós-graduação e homologar os
júris propostos peias unidades orgânicas;

i) definir a política especial de concessão de bolsas de estudo aos seus docentes
e discentes no exterior tendo como base as normas gerais;

j) aprovar os planos de formação de pós-graduação propostos pelas unidades
orgânicas;
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k) pronunciar-se sobre a concessão de títulos e distinções honorificas de carácter
académico;

l) pronunciar-se sobre as equivalências e reconhecimento das habilitações e dos
graus académicos atribuídos por outras instituições de ensino superior
nacionais, para efeitos de continuação de estudos;

m) propor os quadros do pessoal, a serem aprovados pelo órgão de tutela;

n) aprovar os regulamentos e métodos de selecção e observação nos concursos
do pessoal docente e não docente;

o) instituir prémios escolares;

p) pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam acometidos pela lei ou pelo
Reitor

Artigo 53.º
(Conselho de Direcção das instituições de ensino superior publicas)

1. O Conselho de Direcção é um órgão colegial que se reúne sempre que
necessário, nos intervalos das sessões da assembleia, cujas atribuições vêm
consagradas no estatuto da instituição.

2. OConselho de Direcção integra as seguintes entidades:

a) titular do órgão executivo, que o preside;
b) os adjuntos do titular do órgão executivo;
c) outros responsáveis da instituição nos termos definidos no estatuto orgânico da

instituição;
d) podem ainda participar nas sessões do Conselho de Direcção quaisquer outras

entidades que o titular do órgão executivo, por sua iniciativa ou por
recomendação dos restantes membros do conselho, entenda convidar.
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Artigo 54.°
(Competência do Conselho de Direcção das instituições de ensino

superior públicas)

Compete ao Conselho de Direcção:

a) apreciar os projectos de orçamento da instituição;

b) tomar conhecimento da dotação do Orçamento Geral do Estado alceado à
instituição;

c) apreciar as receitas extraordinárias provenientes do exercício da actividade, bem
como todas as liberalidades aceites pela instituição;

d) apreciar o plano de desenvolvimento da instituição, de acordo com as linhas
gerais de orientação da instituição;

e) apreciar o relatório anual de actividades e contas da instituição;

f) pronunciar-se sobre a oportunidade de realizar a avaliação da instituição;

g) apreciar o relatório de avaliação da instituição e as formas de aproveitamento
dos seus resultados;

h) acompanhar a execução do orçamento;

i) apreciar a criação, modificação ou encerramento de unidades orgânicas, bem
corno de cursos;

j) apreciar a política especial de concessão de bolsas de estudo aos seus
docentes e discentes, tendo como base as normas legais;

k) apreciar o quadro de pessoal, a ser aprovado pelo órgão de tutela;

l) apreciar os regulamentos e métodos de selecção a observar nos concursos do
pessoal docente e não docente;

m) pronunciar-se sobre a instituição de prémios académicos;

n) pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam acometidos por lei ou pelo
titular do órgão executivo.
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Artigo 55.º
(Competência dos órgãos de gestão das unidades orgânicas

das instituições de ensino superior públicas)

1. As competências dos órgãos de gestão das unidades orgânicas da instituição de
ensino superior pública são estabelecidas no respectivo estatuto.

2. São nulas as decisões tomadas por qualquer dos órgãos de gestão das unidades
orgânicas que incidam sobre matérias que não se enquadram nas suas atribuições e
competências.

CAPÍTULO V
Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

SECÇÃO I
Organização das Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

Artigo 56.º
(Instituições de ensino superior público-privadas)

As instituições de ensino superior público-privadas são aquelas em que o Estado
pode participar na iniciativa da sua criação e na sua gestão, podendo assegurar
integral ou parcialmente o financiamento das despesas com o pessoal docente ou com
projectos de desenvolvimento da instituição de ensino, em parceria com entidades
promotoras privadas, sempre no interesse do Estado.

Artigo 57.º
(Parcerias público-privadas)

1. O Governo pode estabelecer parcerias com pessoas colectivas de direito privado
para a criação e desenvolvimento de instituições de ensino superior público-privadas.

2. As parcerias para a criação e desenvolvimento de instituições de ensino superior
público-privadas podem ser constituídas por iniciativa do Governo, de pessoas
colectivas de direito público ou por pessoas colectivas de direito privado. nos termos da
legislação em vigor.

3. Os termos das parcerias são estabelecidos mediante acordos assinados entre o
órgão de tutela e as entidades promotoras privadas, após autorização do Governo.
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Artigo 58
(Órgãos de gestão das instituições de ensino superior

público-privados)

1. A gestão das instituições de ensino superior público-privadas é exercida por
órgãos executivos e órgãos colegiais.

2. Os órgãos executivos e colegiais das instituições de ensino superior público-
privadas são similares aos previstos nos artigos 40.° e 41.º e do presente diploma.

3. Os órgãos de gestão das unidades orgânicas das instituições de ensino superior
público-privadas são similares aos previstos no artigo 42.º do presente diploma.

SECÇÃO
Composição, Competência e Mandato dos Órgãos de Gestão

das Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

Artigo 59.º
(Composição e competência dos titulares dos órgãos

de gestão das instituições de ensino superior público-privadas)

1. A composição dos órgãos de gestão das instituições de ensino superior público-
privadas e a competência dos seus titulares são similares às constantes nos artigos
44.°,45.º.

2. OConselho de Direcção integra as seguintes entidades:

a) titular do órgão executivo, que o preside;

b) os adjuntos do titular do órgão executivo;

c) outros responsáveis da instituição nos termos definidos no estatuto orgânico da
instituição;

d) podem ainda participar nas sessões do Conselho de Direcção quaisquer outras
entidades que o titular do órgão executivo, por sua iniciativa ou por
recomendação dos restantes membros do conselho, entenda convidar.
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Artigo 54.º
(Competência do Conselho de Direcção das instituições de ensino

superior públicas)

Compete ao Conselho de Direcção:

a) apreciar os projectos de orçamento da instituição;

b) tomar conhecimento da dotação do Orçamento Geral do Estado alocado à
instituição;

c) apreciar as receitas extraordinárias provenientes do exercício da actividade. bem
como todas as liberalidades aceites pela instituição;

d) apreciar o plano de desenvolvimento da instituição, de acordo com as linhas
gerais de orientação da instituição;

e) apreciar o relatório anual de actividades e contas da instituição;

f) pronunciar-se sobre a oportunidade de realizar a avaliação da instituição;
g) apreciar o relatório de avaliação da instituição e as formas de aproveitamento

dos seus resultados;

h) acompanhar a execução do orçamento;

i) apreciar a criação, modificação ou encerramento de unidades orgânicas, bem
corno de cursos;

j) apreciar a política especial de concessão de bolsas de estudo aos seus
docentes e discentes, tendo como base as normas legais;

k) apreciar o quadro de pessoal, a ser aprovado pelo órgão de tutela;

l) apreciar os regulamentos e métodos de selecção a observar nos concursos do
pessoal docente e não docente;

m) pronunciar-se sobre a instituição de prémios académicos;

n) pronunciar-se sobre outros assuntos que lhe sejam acometidos por lei ou pelo
titular do órgão executivo.
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Artigo 55.º
(Competência dos órgãos de gestão das unidades orgânicas

das instituições de ensino superior públicas)

1. As competências dos órgãos de gestão das unidades orgânicas da instituição de
ensino superior pública são estabelecidas no respectivo estatuto.

2. São nulas as decisões tomadas por qualquer dos órgãos de gestão das unidades
orgânicas que incidam sobre matérias que não se enquadram nas suas atribuições e
competências.

CAPITULO V
Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

SECÇÃO I
Organização das Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

Artigo 56.º
(Instituições de ensino superior público-privadas)

As instituições de ensino superior público-privadas são aquelas em que o Estado
pode participar na iniciativa da sua criação e na sua gestão, podendo assegurar
integral ou parcialmente o financiamento das despesas com o pessoal docente ou com
projectos de desenvolvimento da instituição de ensino, em parceria com entidades
promotoras privadas, sempre no interesse do Estado.

Artigo 57.º
(Parcerias público-privadas)

1. O Governo pode estabelecer parcerias com pessoas colectivas de direito privado
para a criação e desenvolvimento de instituições de ensino superior público-privadas.

2. As parcerias para a criação e desenvolvimento de instituições de ensino superior
público-privadas podem ser constituídas por iniciativa do Governo, de pessoas
colectivas de direito público ou por pessoas colectivas de direito privado. nos termos da
legislação em vigor.

3. Os termos das parcerias são estabelecidos mediante acordos assinados entre o
órgão de tutela e as entidades promotoras privadas, após autorização do Governo.
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Artigo 58.°
(Órgãos de gestão das instituições de ensino superior

público-privadas)

1. A gestão das instituições de ensino superior público--privadas é exercida por
órgãos executivos e órgãos colegiais.

2. Os órgãos executivos e colegiais das instituições de ensino superior público-
privadas são similares aos previstos nos artigos 40., e 41.º e do presente diploma,

3. Os órgãos de gestão das unidades orgânicas das instituições de ensino superior
público-privadas são similares aos previstos no artigo 42.° do presente diploma.

SECÇÃO II
Composição, Competência e Mandato dos órgãos de Gestão

das Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

Artigo 59.º
(Composição e competência dos titulares dos órgãos

de gestão das instituições de ensino superior público-privadas)

A composição dos órgãos de gestão das instituições de ensino superior público-
privadas e a competência dos seus titulares são similares às constantes nos artigos
46.º, 47.º, 48º, 49.°, 50.°, 51.º, 52.° e 53.° do presente diploma.

SECÇÃO III
Criação de Instituições de Ensino Superior Público-Privadas

Artigo 60.º
(Critérios de criação de Instituições de ensino superior

público-privadas)

A criação de instituições de ensino superior público -privadas obedece aos
critérios aplicáveis às instituições de ensino superior privadas, conforme o previsto no
presente diploma.
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CAPÍTULO VI
Instituições de Ensino Superior Privadas

SECÇÃO I
Organização das Instituições de Ensino Superior Privadas

Artigo 61 °
(Instituições de ensino superior privadas)

1. As instituições de ensino superior privadas são as promovidas por iniciativa de
pessoas colectivas de direito privado, que garantem integralmente o seu
desenvolvimento e asseguram o seu financiamento, rios termos disposto no presente
diploma

2. A iniciativa de criação de instituições de ensino superior privadas pode também
resultar de parcerias público-privadas, nos termos da legislação em vigor.

Artigo 62 °
(Órgãos de gestão das instituições de ensino

superior privadas)

1. A gestão das instituições de ensino superior privadas é exercida por órgãos
executivos e órgãos colegiais.

2. As instituições de ensino superior privadas têm órgãos executivos similares aos
previstos nos n 1 e 2 do artigo 40.a

3. Os candidatos a titular dos órgãos executivos das instituições de ensino superior
privadas devem reunir requisitos similares aos previstos nos n.° 3 e 4 do artigo 40 ° do
presente diploma.

4. As instituições de ensino superior privadas têm órgãos colegiais similares aos
previstos no artigo 41.° do presente diploma.

5. São nulas as decisões tomadas por qualquer dos órgãos de gestão das
instituições de ensino superior privadas, que incidam sobre matérias que não se
enquadram nas suas atribuições e competências e que não respondam aos objectivos
do presente diploma.
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Artigo 63 °
(Órgãos de gestão das unidades orgânicas das instituições

de ensino superior privadas)

1. A gestão das unidades orgânicas é exercida por órgãos executivos e órgãos
colegiais.

2. As unidades orgânicas das instituições de ensino superior privadas têm os órgãos
executivos e colegiais similares dos previstos no artigo 42.° do presente diploma.

3. São nulas as decisões tomadas por qualquer dos órgãos de gestão das unidades
orgânicas, que incidam sobre matérias que não se enquadram rias suas atribuições e
competências.

Artigo 64.°
(Regime de prestação de serviços dos titulares dos órgãos
de gestão das instituições de ensino superior privadas)

O regime de prestação, de serviços dos titulares dos órgãos de gestão das
instituições de ensino superior privadas exercido nos termos do disposto no artigo 44.°
do presente diploma.

SECÇÃO II
Composição, Competência e Mandato dos Órgãos de Gestão

das Instituições de Ensino Superior Privadas

Artigo 65
(Competência do titular do órgão executivo das instituições

de ensino superior privadas)

As competências do titular do órgão executivo da instituição de ensino superior
privada são as constantes do artigo 45.° com excepção da alínea e) do seu n.° 1.
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Artigo 66 º
Mandato do titular do órgão executivo das instituições

1. O mandato do titular do órgão executivo e dos seus adjuntos e de quatro anos.
podendo ser renovado mais de urna vez

2. Em situação de gravidade para a vida da instituição ou grave violação da lei ou
ainda reestruturação da instituição de ensino, o mandato do titular do órgão executivo
pode ser suspenso ou dado por findo, pela entidade promotora, obtida a anuência do
órgão de vitela.

Artigo 67.°
(Incapacidade do titular do órgão executivo das instituições

de ensino superior privadas)

1. Na situação em que se comprove a incapacidade temporária prolongada por mais
de 45 dias do titular do órgão executivo, assume as funções o adjunto designado pela
entidade promotora.

2. Em caso de vacatura, renúncia ou reconhecimento, pela entidade promotora, da
situação de incapacidade permanente do titular do órgão executivo, deve esta proceder
à designação de um novo titular do órgão executivo, que deve ser homologado pelo
órgão de tutela.

Artigo 68.°
(Composição da assembleia das instituições de ensino

superior privadas)

1. A assembleia é um órgão colegial composto pelas seguintes categorias de
membros:

a) membros por inerência de funções;
b) representantes do corpo docente;
c) representante do corpo discente;
d) representante de trabalhadores;
e) representantes da sociedade civil, convidados pela direcção da instituição.

2. São membros por inerência de funções, os membros do Conselho de Direcção.
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Artigo 69.º
(Competência da assembleia das instituiç5es de ensino

superior privadas)

As competências da assembleia da instituição de ensino superior privada são,
entre outras, as constantes do artigo 49f, com excepção da alínea g) do seu n b1.

Artigo 70.°
(Mandato dos membros da assembleia das instituições

de ensino superior privadas)

1. O mandato dos membros da assembleia é de quatro anos, renovável uma única
vez, excepto o do estudante que é de dois anos.

2. O mandato dos membros é regulado no seu regimento interno.

Artigo 71.º
(Conselho de Direcção das instituições de ensino

superior privadas)

O Conselho de Direcção é o órgão colegial da instituição de ensino superior
privada cuja composição e a constante do artigo 53.º do presente diploma.

Artigo 72.º
(Competência do Conselho de Direcção das instituições

de ensino superior privadas)

As competências do Conselho de Direcção da instituição de ensino superior
privada são as constantes do artigo 54.°, do presente diploma, com excepção das
alíneas b) e k).

Artigo 73.º
(Unidades orgânicas das instituições de ensino

superior privadas)

Às unidades orgânicas das instituições de ensino superior privadas é aplicável o
disposto no artigo 55.° do presente
diploma.
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SECÇÃO III
Entidade Promotora

Artigo 74.°
(Definição da entidade promotora)

1. A entidade promotora é toda a pessoa colectiva, de direito privado, que contempla
a prestação de serviços de educação e ensino superior no seu objecto social e
autorizada, nos termos do presente diploma, a criar as condições necessárias para o
desenvolvimento da instituição de ensino superior.

2. As entidades promotoras de direito privado podem ser organizações filantrópicas,
associações, fundações , cooperativas, bem como sociedades comerciais, observado o
disposto no número anterior.

3. A entidade promotora pode promover instituições de ensino superior nos
diferentes espaços geográficos estabelecidos no artigo 36:º do presente decreto,
instruindo para cada uma delas, um processo de criação.

Artigo 75.º
(Competências da entidade promotora privada)

A entidade promotora privada organiza e disponibiliza as verbas necessárias para
o normal funcionamento da instituição de ensino, com respeito ao disposto no presente
decreto e demais legislação aplicável, cabendo-lhe, em especial, o seguinte:

a) velar pela observância da lei, dos regulamentos e das orientações do órgão de
tutela;

b) assegurar a separação da gestão da entidade promotora da gestão da
instituição de ensino;

c) criar e assegurar as condições para o normal funcionamento da instituição de
ensino;

d) arrecadar as receitas resultantes dos serviços prestados pela instituição de
ensino;

e) afectar à instituição de ensino um património específico em instalações e
equipamento;
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f) aprovar os. planos de actividades e os orçamentos elaborados pelos órgãos
competentes;

g) destinar uma conta bancária à instituição de ensino, a ser gerida pelo titular do
órgão executivo;

h) afectar um orçamento para o normal funcionamento da instituição;

i) designar, nos termos do estatuto, os titulares dos órgãos de direcção da
instituição e submeter ao órgão de tutela para efeitos de homologação;

j) decidir sobre a proposta de criação de cursos submetidos pela direcção da
instituição;

k) aprovar os instrumentos de gestão operacional da instituição;

l) realizar o acompanhamento intermitente da instituição, bem como proceder à
acção fiscalizadora sistemática da sua gestão patrimonial e administrativa;

m) definir os Instrumentos de orientação e supervisão estratégica da instituição;

n) outras competências que lhe forem acometidas por lei.

Artigo 76.º
(Incompatibilidades)

São consideradas incompatibilidades as situações que impedem assegurar a
gestão separada da entidade promotora da instituição de ensino, nomeadamente:

a) o exercício de cargos executivos de gestão ou de fiscalização na entidade
promotora e o exercício de cargos de gestão na instituição de ensino;

b) o funcionamento das sedes ou gabinetes das entidades promotoras no seio das
instalações da instituição de ensino.
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SECÇÃO IV
Criação, Licenciamento e Funcionamento das Instituições

de Ensino Superior Privadas

Artigo 77.º
(Competência de criação)

1. Compete ao Conselho de Ministros autorizar a criação e extinção de instituições
de ensino superior privadas.

2. Compete ao órgão de tutela adoptar procedimentos para materialização do
disposto no número anterior, bem como da instalação e reestruturação das instituições
de ensino superior privadas.

3. Compete ao órgão de tutela autorizar a criação, instalação, reestruturação e
extinção das unidades orgânicas de instituições de ensino superior privadas.

Artigo 78 °
(iniciativa de criação)

1. As instituições de ensino superior privadas são criadas por iniciativa de entidades
promotoras de direito privado, nos Lermos do presente decreto.

2. A iniciativa de criação de uma instituição de ensino superior privada implica a
constituição de um processo para o efeito. a ser submetido ao órgão de tutela.

3. O processo previsto no número anterior é acompanhado do comprovativo de
pagamento de urna taxa de solicitação estabelecida em diploma próprio.

Artigo 79.º
(Processo evolutivo de criação de instituições de ensino

superior privadas)

1. A autorização para a criação de uma instituição de ensino superior privada é
concedida para escola superior ou instituto superior, após avaliação do processo de
criação pelo órgão de tutela.

2. As instituições criadas nos termos do número anterior podem evoluir para outro
tipo, após avaliação positiva do órgão de tutela, mediante critérios estabelecidos em
diploma próprio.
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3. A criação de uma universidade ou academia privada deve observar o
estabelecido nos números anteriores, salvo decisão em contrário do Conselho de
Ministros, sob proposta do órgão de tutela.

4. A abertura e o funcionamento de instituições de ensino superior privadas só é
permitida após autorização de criação pelo Conselho de Ministros e o respectivo
licenciamento pelo órgão de tutela.

Artigo 80.º
(Fases de criação)

1. O processo de criação de instituições de ensino superior privadas compreende as
fases seguintes.

a) 1.ª fase — avaliação da credibilidade e da idoneidade da entidade promotora;
b) 2.ª fase - avaliação do processo referente à criação de condições para o início

de actividades que tenham em vista a construção, reconstrução, adaptação de
instalações e apetrechamento da mesma;

c) 3.ª fase autorização para a criação da instituição.

2. As fases estabelecidos no número anterior são regulamentadas em diploma
próprio pelo órgão de tutela.

3. Criada a instituição pelo Conselho de Ministros, os promotores têm até dois anos
para a preparação das condições para e funcionamento da instituição.

Artigo 81
(Requisitos gerais de criação)

1. Os requisitos gerais para a criação de uma instituição de ensino superior privada
são os seguintes:

a) garantia da busca permanente do elevado nível de qualidade nos domínios do
ensino, da investigação científica e da prestação de serviços à comunidade;

b) conformidade do programa educativo e dos estatutos com as normas legais e os
princípios que regem o ensino superior;

c) garantia de ministrar cursos e graus compatíveis com a natureza do
estabelecimento em causa;

d) observância dos princípios estabelecidos no presente diploma e demais
legislação aplicável.
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2. Cada instituição de ensino superior deve ter denominação própria que a
identifique com as áreas de actuação, personalidades notáveis ou espaço territorial em
que se insere, a ser utilizada exclusivamente após a sua criação.

3. Em função da natureza da instituição privada a ser criada, o órgão de tutela,
sempre que necessário, pode solicitar elementos adicionais, para além do estabelecido
no n.º 1 do presente artigo.

Artigo 82.°
(Indeferimento liminar)

1. A inobservância dos requisitos de criação e a falta de cumprimento dos
procedimentos definidos no presente diploma e legislação complementar, implica o
indeferimento liminar do pedido.

2. A entidade interessada, cujo processo foi indeferido liminarmente, pode dar
entrada de um novo pedido no ano seguinte, de acordo com o calendário adoptado
para o efeito.

Artigo 83.º
(Licenciamento)

1. O licenciamento consiste na autorização de funcionamento, na sequência de um
processo de verificação das condições técnico-pedagógicas necessárias para o
cumprimento da missão a que a instituição de ensino superior privada se propõe, a ser
efectuado pelo órgão de tutela, após a sua criação pelo Governo.

2. O processo de verificação das condições de funcionamento efectuado pelo órgão
de tutela, se positivo, culmina com a autorização formal para o início da actividade da
instituição.

3. O licenciamento das instituições de ensino superior é intransmissível e pode ser
cancelado, caso se verifiquem irregularidades graves, no quadro de um processo de
avaliação do seu funcionamento.
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Artigo 84.º
(Requisitos gerais de licenciamento)

1. Os requisitos gerais de licenciamento de uma instituição de ensino superior
privada são os seguintes:

a) instalações e recursos materiais condignos e apropriados à natureza do
estabelecimento em causa, designadamente espaços livres, equipamentos,
bibliotecas e laboratórios adequados aos cursos a serem ministrados;

b) existência de um corpo docente próprio, adequado em número e qualificação à
natureza do estabelecimento, cursos e graus conferidos e inseridos em carreiras
e quadros estáveis;

c) existência de quadros, em regime de tempo integral, nos Conselhos de Direcção
da instituição e suas unidades orgânicas;

d) disponibilização de serviços de acção social;

e) observância dos princípios estabelecidos no presente diploma e demais
legislação aplicável.

2. Em função da natureza da instituição privada, o órgão de tutela, sempre que
necessário, pode solicitar elementos adicionais, para além do estabelecido no número
anterior.

Artigo 85.°
(Publicidade)

1. A publicidade das instituições de ensino superior privado deve obedecer a ética e
a dignidade da acção educativa, visando uma informação correcta, com respeito pela
verdade.

2. As instituições de ensino devem mencionar obrigatoriamente nos seus
documentos informativos destinados à difusão pública a data da sua criação e
licenciamento e as autorizações de funcionamento de cursos e reconhecimentos de
graus.
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Artigo 86.º
(Transmissão, integração, fusão e encerramento voluntário)

1. A transmissão, a integração, a fusão e o encerramento voluntário de instituições
de ensino superior privadas devem ser solicitadas ao órgão de tutela, com um ano de
antecedência.

2. Analisadas as razões dou fundamentos apresentados, o órgão de tutela pode
solicitar a revogação do diploma de autorização de criação da instituição e proceder ao
encerramento dos cursos por ela ministrados, de acordo com um programa adoptado
para o efeito.

3. No caso de encerramento de curso ou da instituição, deve a entidade promotora,
em colaboração com o órgão de tutela, proteger os direitos dos alunos, dos docentes e
do pessoal técnico e administrativo.

Artigo 87.°
(Comissões técnicas)

1. O órgão de tutela cria comissões técnicas para:

a) a análise dos pedidos de abertura e funcionamento de instituições de ensino
superior privadas e/ou de cursos;

b) a realização de vistorias das condições técnicas e pedagógicas do local indicado
para o funcionamento da instituição dou dos cursos.

2. Os técnicos integrados nas comissões auferem um subsidio, nos termos da
legislação em vigor.
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CAPITULO VII
Cursos, Corpo Docente e Discente das Instituições

de Ensino Superior

SECÇÃO iI
Cursos de Ensino Superior

Artigo 88,°
(Criação e acreditação de cursos)

1. A criação de cursos superiores deve ser solicitada pela instituição de ensino ao
órgão de tutela e instruído com os seguintes elementos:

a) conformidade dos cursos a criar e acreditar com os planos de desenvolvimento
da instituição, remetidos à tutela;

b) plano de estudo técnico e analítico de cada disciplina, especificando a natureza
dos módulos e as respectivas unidades de crédito,

c) lista nominal do corpo docente de cada disciplina, indicando o regente,
acompanhada dos respectivos currículos vitae e certificados de habilitações
literárias;

d) conformidade com as normas curriculares;
e) indicação da localização das instalações. dos equipamentos, dos laboratórios,

da bibliografia específica, afectados aos cursos.
f) proposta fundamentada do valor anual das propina e outros encargos e

metodologia de pagamento e de reajustamento do longo do curso;
g) indicação do número de vagas proposto para o primeiro ano de funcionamento

do curso solicitado.

2. O pedido de criação de cursos de urna instituição de ensino superior privada e
público-privada implica o pagamento de uma taxa de solicitação estabelecida em
diploma próprio.

3. Os cursos criados são ministrados a título experimental, por um período de
vigência do ciclo de formação, carecendo de acreditação periódica após avaliação
positiva do seu desempenho para o respectivo funcionamento.

4. O processo de acreditação dos cursos superiores corresponde ao
reconhecimento oficial destes, face a parâmetros de qualidade e relevância
previamente definidos e é regulado em diploma próprio do órgão de tutela.

5. Os cursos criados devem ser ministrados a partir do inicio de cada ano
académico.
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Artigo 89.°
(Cursos de pós-graduação)

1. Os cursos de pós-graduação académica são autorizados mediante avaliação
positiva do curso de licenciatura correspondente, cinco anos após o período
experimental.

2. Os cursos de pós-graduação profissional são submetidos ao conhecimento do
órgão de tutela, através dos planos anuais de actividade das instituições.

Artigo 90.°
(Reformas curriculares)

1. As inovações aos planos de estudos dos cursos acreditados bem corno as
reformas curriculares são admitidas após um ciclo de formação.

2. As inovações e as reformas referidas no número anterior produzem efeitos após a
homologação do órgão de tutela.

Artigo 91.º
(Prescrição)

As instituições de ensino superior têm até 12 meses para o início dos cursos
criados. findos os quais prescreve o licenciamento

Artigo 92 °
(Proibição de abertura e funcionamento de cursos

não acreditados)

1. A abertura e funcionamento de cursos sem a observância do disposto no artigo
88.º, do presente diploma, implicam o seu encerramento compulsivo sem prejuízo de
responsabilização civil e criminal.

2. Os documentos e diplomas emitidos nas situações de frequência de cursos não
criados oficialmente são considerados inválidos e não são passíveis de
reconhecimento.
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SECÇÃO II
Corpo Docente

Artigo 93.º
(Exercício da actividade docente)

1. O exercício da actividade docente obedece aos requisitos constantes do estatuto
da carreira docente do subsistema de ensino superior e ao disposto no presente
diploma.

2. O estatuto da carreira docente estabelece as condições de acesso, de progressão
na carreira docente, bem como de prestação de serviços.

3. O estatuto da carreira docente do subsistema de ensino superior é estabelecido
em diploma próprio e aplica-se a todas as Instituições de ensino superior.

Artigo 94.°
(Qualificação do corpo docente)

1. O corpo docente das universidades e institutos superiores é assegurado
essencialmente por mestres e doutores.

2. O corpo docente das academias é assegurado essencialmente por doutores.

3. O corpo docente das escolas superiores é assegurado essencialmente por
licenciados e mestres.

Artigo 95.°
(Registo do corpo docente)

1. Após recrutamento, as instituições de ensino superior devem proceder ao registo
dos seus docentes, nos serviços competentes do órgão de tutela.

2. O registo dos docentes é efectuado mediante atribuição de um número, após
análise do processo documental do docente, nos termos da legislação em vigor.

3. Os docentes estrangeiros que exerçam a docência, ao abrigo de acordos de
cooperação entre governos e de protocolos de cooperação institucional, obtêm o
número de registo para o exercício da actividade, atribuído pelo órgão de tutela, nos
termos da legislação em vigor.
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4. A contratação de docentes fora do previsto no presente diploma está sujeita à
aplicação de sanções.

Artigo 96.°
(Vínculo do corpo docente)

1. O quadro de pessoal docente das instituições de ensino superior deve ser
constituído por, pelo menos, 40-60% de docentes em regime de efectividade, cujo
horizonte temporal para sua materialização é determinado por despacho do órgão de
tutela.

2. É permitida a colaboração da função docente numa outra instituição de ensino
superior, desde que autorizado pelo titular do órgão executivo da instituição onde o
docente é efectivo.

3. É vedada ao docente a colaboração em mais de uma instituição de ensino ou de
outra natureza, para além da instituição onde é efectivo.

SECÇÃO III
Corpo Discente

Artigo 97.º
(Estatuto do corpo discente)

1. O estatuto do corpo discente estabelece os direitos, os deveres e o regime
disciplinar do corpo discente do ensino superior.

2. É considerado discente de uma instituição superior toda o estudante que observe
o disposto no artigo 25.° do presente diploma.

3. O estatuto do corpo discente aplica-se a todos os estudantes do ensino superior e
é regulado em diploma próprio.
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CAPÍTULO VIII
Financiamento das Instituições de Ensino Superior

Artigo 98.º
(Financiamento)

1. O Estado assegura o financiamento das instituições de ensino superior públicas
para o desenvolvimento das actividades nos domínios do ensino, investigação científica
e prestação de serviços à comunidade.

2. O Estado pode financiar o funcionamento das instituições de ensino superior
privadas nos limites das disponibilidades orçamentais e do interesse do Estado.

3. As modalidades e critérios de financiamento das instituições de ensino superior
são regulados em diploma próprio.

CAPÍTULO IX
Sistema de Avaliação

Artigo 99.°
(Sistema de avaliação das instituições de ensino superior)

1. A avaliação é um processo que visa aferir a qualidade do desempenho e dos
resultados alcançados pelas instituições de ensino superior nos domínios do ensino,
investigação científica e prestação de serviços à comunidade.

2. Constitui obrigação dás instituições de ensino superior submeterem-se aos
procedimentos de avaliação e tomar as providências necessárias para satisfazer as
correspondentes recomendações ou determinações.

Artigo 100.º
(Formas de avaliação)

1. A avaliação estrutura-se em avaliação interna e externa.

2. A avaliação interna é obrigatória e permanentemente realizada pelos órgãos da
instituição e assenta na verificação do seguinte:

a) avaliação dos graus de implementação do plano de desenvolvimento da
instituição, dos planos e programas curriculares dos cursos criados;
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b) nível de execução das actividades constantes do plano anual;

c) desempenho dos órgãos de administração e gestão da instituição, do
funcionamento das suas unidades orgânicas, gestão dos recursos humanos,
materiais e financeiros;

d) avaliação da promoção da frequência escolar, dos resultados, da aprendizagem
e da qualidade do ensino ministrado em função dos meios disponíveis.

3. O relatório da avaliação interna bem como os resultados dele decorrentes devem
ser comunicados ao órgão de tutela.

4. A avaliação externa pode ser realizada por especialistas do órgão de tutela ou por
uma entidade por si contratada para o efeito e assenta na aferição da conformidade
das actuações pedagógicas e de administração e gestão, bem corno da eficiência e
eficácia dos mesmos, na sua conformidade com o legalmente estabelecido e com as
normas orientadoras da tutela.

5. O relatório da avaliação externa, bem como os resultados deles decorrentes,
devem ser comunicados à instituição avaliada,

6. A avaliação das instituições de ensino superior é regulada em diploma próprio.
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CAPITULO X
Regime Sancionatório

Artigo 101.º
(Deficiências e irregularidades)

Identificadas deficiências ou Irregular idades graves nomeadamente no quadro da
avaliação ou da inspecção. esgotados os prazos concedidos para a sua correcção, o
órgão de tutela pode aplicar medidas sancionatórias. quer aos lares dos cargos de
gestão. quer às instituições de ensino superior.

Artigo 102.º
(Sanções aplicáveis aos titulares de cargos de gestão)

1. As sanções aplicáveis aos titulares de cargos de gestão das instituições de ensino
superior que violem o disposto no presente diploma são as seguintes:

a) advertência verbal;
b) advertência registada;
c) multa;
d) exoneração.

2. O previsto na alínea d) do número anterior é aplicável apenas às instituições de
ensino superior públicas.

3. As medidas sancionatórias previstas no n.º 1, do presente artigo, são aplicadas
consoante a gravidade dos danos a terceiros e ao próprio subsistema de ensino, nas
seguintes situações:

a) incumprimento do plano curricular previamente aprovado pelo órgão de Governo
que tutela o ensino superior;

b) incumprimento das orientações metodológicas emitidas pelo órgão do Governo
que tutela o ensino superior;

c) exercício da actividade docente sem observância dos critérios estabelecidos
para o efeito;

d) violações das demais normas aplicáveis ao subsistema de ensino superior, que
não impliquem o encerramento compulsivo da instituição de ensino

4. A decisão de aplicação das medidas sancionatórias por pane do órgão de tutela,
é precedida de audição dos titulares dos órgãos de gestão das instituições de ensino,
sob pena de nulidade
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5. O montante das multas a aplicar é regulado em diploma próprio_

Artigo 103.º
(Sanções aplicáveis as instituições de ensino superior)

As sanções aplicáveis às instituições de ensino superior no caso de
irregularidades graves, são as multas e o encerramento compulsivo.

Artigo 104.º
(Multas)

1. Nas situações de irregularidade não susceptíveis de encerramento compulsivo da
instituição de ensino, são aplicadas multas. cujo montante é definido consoante a
gravidade dos danos causados terceiros e ao próprio subsistema de ensino.

2. O montante das multas é definido em diploma próprio.

Artigo 105.º
(Encerramento compulsivo)

1. O encerramento compulsivo verifica-se nas situações seguintes

a) o funcionamento em condições de grave degradação institucional ou
pedagógica,

b) a avaliação institucional negativa;
c) o não preenchimento dos requisitos necessários ao seu normal funcionamento.

2. O encerramento compulsivo é. precedido de um processo de inquérito e de
audição dos titulares da entidade promotora e dos órgãos de gestão da instituição de
ensino. sob pena de nulidade do processo.

3. O encerramento compulsivo da instituição de ensino superior. que funciona em
contravenção ao disposto no presente diploma e demais legislação aplicável, é
determin2do por deliberação do Conselho de Ministros, sob proposta do órgão do
Governo que tutela o ensino superior.
o
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CAPÍTULO XI
Disposições Finais e Transitórias

Artigo 106.º
(Adequação das instituições de ensino superior)

1. As instituições de ensino superior devem, no prazo de dois anos, adequar-se às
normas previstas no presente decreto.

2. A adequação referida no ponto anterior deve ser realizada de harmonia com um
plano elaborado no prazo de 120 dias por cada instituição de ensino superior e
ratificado pelo órgão de tutela.

3. O plano referido no número anterior deve reflectir o interesse da entidade
promotora, em preservar ou não, a categoria actual da instituição de ensino.

Artigo 107.º
(Regulamentação)

O presente decreto deve ser regulamentado no prazo de 120 dias.

Artigo 108.º
(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões suscitadas pela interpretação e aplicação do presente
diploma são resolvidas pelo Conselho de Ministros.

Artigo 109.°
(Revogação)

São revogados os Decretos números 35/01, de 8 de Junho e o 65/04, de 22 de
Outubro e demais legislação que contrarie o disposto no presente decreto.

Artigo 110.°
(Entrada em vigor)

O presente decreto entra em vigor na data da sua publicação.


