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unid nome da unidade 

Comissão de Análise (esconder) 

1. Sumário executivo de caracterização do funcionamento de todas as unidades curriculares 

 

resumo Situações Extraordinárias 

resumo UCs  rel. unidade orgânica

RDis-SEN:

RDis-Com:

1.1. Análise do desempenho das UCs (comentário geral) 

   
  

com observações 

validação do relatório global pelo Conselho Directivo da unidade orgânica 

Decisão da Direcção sobre aos recursos identificados/solicitados pela Comissão de Análise 

2.3. Caracterização da importância dos recursos 

2.1. Análise das soluções encontradas para a melhoria 

2. Análise das acções conducentes à melhoria 

visto e validado por  

UCs: XX número total de UCs 

OK: XX número de UCs no padrão de normalidade 

SEP: XX número de UCs classificadas em situação extraordinária positiva 

SEN: XX número de UCs classificadas em situação extraordinária negativa 

CC1: X número de UCs com 1º critério de classificação (média de respostas <= 3,5) 

CC2: X número de UCs com 2º critério de classificação (3 ou mais questões com média <= 2,5) 

CC3: X número de UCs com 3º critério de classificação (2 ou mais questões com média <= 2,0) 

CC4: X número de UCs com 4º critério de classificação (UC no percentil inferior taxa aprov. do departamento) 

Decisão da Direcção sobre aos recursos identificados/solicitados pela Comissão de Análise 

2.1. Identificação dos recursos

recurso agregado recursos assoc.

CC5: X número de UCs com 5º critério de classificação (UC no percentil superior taxa aprov. dep. e ECTS calculado <50% ECTS) 

CC6: X número de UCs com 6º critério de classificação (média de respostas >= 8,0) - situação extraordinária positiva 

 X número de UCs com situação extraordinária negativa no Relatório de Discência 

  X número de UCs com comentários no Relatório de Discência 
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                 lista de recursos

                            lista de recursos

                 lista de recursos
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                                                lista de recursos
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        lista de recursos


