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RELATÓRIO ANUAL DE CURSO 

Designação do Ciclo de Estudos: Mestrado em Contabilidade e Finanças 

Ano letivo: 2016/2017 

 

1. AVALIAÇÃO GLOBAL DO FUNCIONAMENTO DO CICLO DE ESTUDOS 

 

Nos questionários pedagógicos aos alunos aqueles apontam para o bom funcionamento global do CE, traduzido no 

bom desenvolvimento das unidades curriculares do curso, com um grande equilíbrio na avaliação dos diferentes 

parâmetros. Destaca-se a importância que os estudantes atribuem às unidades curriculares do curso e ao cumprimento 

do programa das mesmas, bem como aos recursos não informáticos que têm à sua disposição. 

Um outro dado muito importante a realçar em relação a este CE no ano letivo em análise é o reduzido número de 

inscritos, sendo maioritariamente de 7 à generalidade das UCs, o que resulta da redução da procura do mestrado ao 

longo das edições.  

Verificou-se, ainda, que a calendarização prejudicou as UCs que tiveram mais espaçamento entre as sessões (como 

Auditoria Financeira), bem como as UCs que decorreram no fim do semestre, como Contabilidade e Controlo de 

Gestão, por não permitir tempo para planear os momentos de avaliação.    

Nenhum  aluno concluiu o ciclo de estudos. 

 

 

2. DADOS GERAIS POR UNIDADE CURRICULAR 

Ano 
Unidade 

Curricular 
Docente(s) 

Qualificação do 
Docente 

 
% 

Contrat. 
Inscritos 

% 
aprov. 

% 
reprov. 

% s/ el. 
avaliaç. 

Class. 
Média 

(L, M, D) Esp. 
(x) 

1º 

Complement
os de 
Contabilidad
e Financeira 

Eurico Cirne 
de Lima 
Basto 

D  100% * 7 86% 0% 14% 13,2 

Tópicos 
Avançados 
de 
Fiscalidade 

José de 
Campos 
Amorim 

D  100% * 8 62% 13% 25% 9,3 

Ana Clara da 
Conceição 
Borrego 

D  100% 
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Finanças 
Empresariais 

João Carlos 
Parente 
Romacho 

D  100% 7 86% 0% 14% 13,4 

Metodologia
s de 
Investigação 

Helena Maria 
Serras Reis 
Silva Freire 
Cameron 

D  100% 7 100% 0% 0% 15,6 

Métodos 
Estatísticos 
de Análise e 
Apoio à 
decisão  

João Luís de 
Miranda 

D  100% 7 86% 0%  14% 13,5 

Contabilidad
e e Controlo 
de Gestão 

Amélia 
Cristina 
Ferreira da 
Silva 

D  100%* 9 11% 11% 78% 10 

Gestão Fiscal Ana Clara da 
Conceição 
Borrego 

D  100% 10 50% 0 % 50% 12,8 

Auditoria 
Financeira 

Nuno Miguel 
da Costa 
Tavares 

L X 100% 7 57% 14% 29% 10,8 

Investimento
s Financeiros 

João Carlos 
Parente 
Romacho 

D  100% 7 29% 0% 71% 14,5 

Finanças 
Internacionai
s 

Paulo Jorge 
Silveira 
Ferreira 

D  100% 8 37%  13% 50% 10,25 

2º 

Seminários 
Temáticos 
em 
Contabilidad
e e Finanças 

Nicolau 
Miguel Do 
Monte De 
Almeida 

D  100% 12 100% 0% 0% 15 

Tendências 
Atuais de 
Contabilidad
e 

Eurico Cirne 
de Lima 
Basto 

D  100% * 12 92%  0% 8% 15 

Ana Maria 
Alves 
Bandeira 

D  100% * 

* Regime de contratação com o IP Porto (Mestrado conjunto) 

 

Na qualificação do corpo docente do CE, verifica-se que: 

100% dos docentes têm contrato em regime de tempo integral, assegurando a disponibilidade do corpo docente 

 próprio (Mestrado conjunto); 91% dos docentes são doutorados, assegurando a disponibilidade de  corpo docente 

qualificado; 100% são doutores ou especialistas na área fundamental do CE, assegurando a disponibilidade de corpo 

 docente especializado. 

Quanto ao sucesso escolar:  

- Existe um número de alunos inscritos muito reduzido. 

- As percentagens de aprovação de algumas UCs é bastante reduzida, contudo depois de expurgados os alunos sem 
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elementos de avaliação, na maioria das UCs 100% dos alunos que se sujeitaram a avaliação ficaram aprovados, pois  

o peso relativo daqueles alunos é efetivamente muito elevado, tendo aumentado no 2º semestre,  particularmente 

na UC de Contabilidade e Controlo de Gestão, a qual foi a ultima UC do semestre.  

-A média das classificações é média e média-baixa, só existindo uma UC com média negativa. 

 

3. AVALIAÇÃO DO CICLO DE ESTUDOS (Alunos)  

1º Semestre 
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2º semestre 
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LEGENDA DAS QUESTOES DO INQUERITO 

PERGUNTA 

UNIDADE CURRICULAR 

1- Importância dos conteúdos da UC no curso que frequenta 

2- O programa previsto na ficha da UC foi cumprido 

3- Os recursos/materiais disponibilizados foram úteis 

4- Os momentos, as atividades e os critérios de avaliação na Unidade Curricular foram adequados. 

5- A articulação entre os diversos tipos de aulas (Teóricas, Teórico-Práticas, Práticas, Seminário, 
Orientação Tutória, Ensino Clínico, Estágio) foi adequada. 

INSTALAÇÕES/EQUIPAMENTOS/OUTROS RECURSOS 

13- As salas ou laboratórios onde decorreu a Unidade Curricular possuem mobiliário adequado. 

14- As dimensões das salas ou laboratórios onde decorreu a Unidade Curricular são adequadas ao 
número de estudantes. 

15- O equipamento das salas ou laboratórios onde decorreu a Unidade Curricular é adequado. 

16 -  Os meios informáticos estão disponíveis e são adequados. 

17- Os recursos bibliográficos, documentais ou online estão disponíveis e são adequados. 

 

 

 

No que diz respeito à avaliação global das unidades curriculares do 1º semestre, a avaliação média é de 4,33, sendo  

um valor positivo comparativamente com a média da Escola, que regista um valor de 4,23. No segundo semestre,  

aqueles valores foram de 4,17 e 4,13 respectivamente (mantendo-se positivo em relação à média da ESTG). 

Relativamente à avaliação global das instalações/equipamentos/recursos, a avaliação média, no 1º semestre, é de  

4,13 (ver tabela 7.7.2), sendo um valor positivo comparativamente com a média da Escola, que regista um valor de  

3,99. Para o 2º semestre, aquele valor é de 3,91, sendo um valor negativo comparativamente com a média da Escola 

 que regista um valor de 3,98. 

Em termos individuais as unidades curriculares que apresentam classificações inferiores, no 1º semestre, são: 

  Seminários Temáticos de Contabilidade e Finanças em todas as questões, exceto na Questão 16; 

  Métodos Estatísticos de Análise e Apoio à Decisão: na Questão 16. 

Em termos individuais a unidade curricular que apresenta classificações inferiores, no 2º semestre, é a Contabilidade 

 e Controlo de Gestão. 

Da análise dos dados destaca-se, ainda: 

 O bom funcionamento das unidades curriculares do curso, com um grande equilíbrio na avaliação dos 

diferentes parâmetros. Destaca-se a importância que os estudantes atribuem às unidades curriculares do 

curso e ao cumprimento do programa das mesmas. 

 As instalações, equipamentos e outros recursos são considerados bons pelos estudantes, apresentando-se 

com valores aceitáveis, apresentam, contudo os valores mais baixos os meios informáticos e recursos 

bibliográficos e documentais. 
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4. PROPOSTAS DE MELHORIA PARA O CICLO DE ESTUDOS 

 

A Coordenação de curso, em colaboração com os restantes órgãos da ESTG, do IP Portalegre e do IP Porto, deve 

procurar estratégias que tornem o curso mais atrativo.  

A Coordenação de curso deve ter especial cuidado com a calendarização das atividades letivas, em particular nas 

que decorrem no 2º semestre do CE e coordenar a articulação dos momentos de avaliação.   

A Coordenação de curso deve manter contacto regular com os alunos em elaboração do projeto final.  

Deve-se, igualmente, sensibilizar os docentes orientadores para a implementação de estratégias que permitam 

manter o interesse e motivação dos alunos para a conclusão do curso. 

 

 

 


