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Sensibilização dos alunos do Ensino Profissional 
para o processo de alinhamento com  

o Sistema de Garantia da Qualidade EQAVET. 

CERTIFICAÇÃO EQAVET pela ANQEP 

 

RECONHECIMENTO 

 

 É um Quadro de Referência Europeu  de Garantia da Qualidade para a 
Educação e Formação Profissional (EQAVET) 

 foi concebido para promover a melhoria contínua dos prestadores de ensino 
e  formação profissional no espaço europeu 

• São disponibilizadas ferramentas comuns para a gestão de qualidade, 
baseadas numa forte articulação entre todas as partes envolvidas 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg 
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ENQUADRAMENTO 

https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=7A2OaR3fejg
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EQUIPA EQAVET 

Equipa 
EQAVET 

Francisco Silva, 
Coordenador dos 

CP Conceição Tavares, 
Professora 
CPTGestão 

Coordenadora 
EQAVET 

Alice Cardoso, 
Professora 
CPTDesign 

Irene Baptista, 
Professora 

CPTGPSInformática 
Arminda Bastos, 

ATalunos 

Catarina Carvalho, 
EMAEI 

Vítor Amorim, 
Professor 

CPTGPSInformática 

Paula Castro, 
Professora 

CPTAInfância 
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INDICADORES EQAVET - AEFCastro 

INDICADORES DE QUALIDADE: 

 Taxa de conclusão dos cursos 

 Taxa de prosseguimento de estudos 

 Taxa de empregabilidade após a conclusão dos cursos 

 Taxa de diplomados a exercer a profissão relacionada com o curso/área de 

ensino e formação  

 Taxa de satisfação dos empregadores com os formandos que completam o 

curso  
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INDICADORES EQAVET - AEFCastro 

PLANO DE AÇOES DE MELHORIA - ALGUMAS  AÇÕES em que estão envolvidos 

 Aplicar questionário de expetativas dos alunos face ao Curso 

 Aplicar rapidamente mecanismos de recuperação de módulos em atraso e/ou horas de formação 

 Incentivar a melhoria dos resultados mediante a inserção no quadro de mérito e conduta exemplar 

 Aplicar questionário de avaliação/satisfação dos módulos aos alunos 

 Acompanhar permanentemente o desenvolvimento das PAP (3º ano Curso) 

 Participar em atividades que potenciem o empreendedorismo e inovação 

 Organizar momentos técnicos de apoio à elaboração do CV e carta apresentação (alunos 2º/3º ano) 

 Realizar visitas de estudo a instituições de ensino superior ou promover eventos relacionados 

 Organizar momentos técnicos de simulação de entrevista e procura ativa emprego (alunos 3º ano) 

 Criar portefólio individual (2º e 3º anos) 
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Sensibilização dos Alunos 
do Ensino Profissional 

 

 

 

 

Obrigada! 

 
A equipa EQAVET 

eqavet@esfcastro.pt 
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