
 

 

 

TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS QUESTIONÁRIOS DE AVALIAÇÃO 

PEDAGÓGICA - MESTRADOS 

 

 

Definição: Aluno com frequência - Considera-se que um aluno tem frequência na unidade 

curricular se frequentou pelo menos 1/3 das aulas. 

 

Notação:  

N – número de alunos inscritos na parte curricular do mestrado. 

�� – número de alunos com frequência na unidade curricular. 

��� – número de respostas à i-ésima questão, dadas por alunos com frequência na 

unidade curricular.  

��� – número de respostas à i-ésima questão, dadas por alunos que terminaram a parte 

curricular do mestrado. 

Nota: O índice correspondente à unidade curricular foi omitido por uma questão de 

simplicidade. 

 

 

Representatividade das questões 

 

Dimensões: 

• Funcionamento da Unidade Curricular 

• Atividade Pedagógica do Docente 

��� � ��	
0.3 ∙ ��, 3� 

A representatividade na i-ésima questão é verificada se o número de respostas dadas 

por alunos com frequência na unidade curricular for simultaneamente: 

1. não inferior a 30% do número de alunos com frequência 

2. não inferior a 3 

 

 



 

 

 

Dimensões: 

• Organização e Funcionamento Global  

• Processo de ensino e aprendizagem geral  

• Atividade do Estudante no Curso de Mestrado 

• Recursos Materiais/Serviços de Apoio 

• Apreciação Global 

 

��� � ��	
0.2 ∙ �, 6� 

A representatividade na i-ésima questão é verificada se o número de respostas dadas 

pelos alunos inscritos na parte curricular do mestrado for simultaneamente: 

1. não inferior a 20% do número de alunos que terminaram a parte curricular do 

mestrado 

2. não inferior a seis 

 

 

Representatividade das dimensões 

Para a dimensão Funcionamento da Unidade Curricular a representatividade é alcançada 

se houver pelo menos 4 questões (num total de 6) com representatividade. 

Para a dimensão Atividade Pedagógica do Docente a representatividade é alcançada se 

houver pelo menos 6 questões (num total de 9) com representatividade. 

Para a dimensão Organização e Funcionamento Global a representatividade é alcançada 

se houver pelo menos 3 questões (num total de 5) com representatividade. 

Para a dimensão Processo de ensino e aprendizagem geral a representatividade é 

alcançada houver pelo menos 2 questões (num total de 4) com representatividade. 

Para a dimensão Atividade do Estudante no Curso de Mestrado a representatividade é 

alcançada se houver pelo menos 3 questões (num total de 5) com representatividade. 

Para a dimensão Recursos Materiais/Serviços de Apoio representatividade é alcançada 

se houver pelo menos 3 questões (num total de 5) com representatividade. 

Para a dimensão Apreciação Global a representatividade é alcançada se houver pelo 

menos 2 questões (num total de 4) com representatividade. 

 

 



 

 

 

Informação fornecida para cada questão 

A síntese da informação relativa a cada questão será fornecida pela sua mediana e pelo 

número de respostas válidas, com indicação da representatividade ou não da referida 

questão.  

 

 

Informação fornecida para cada dimensão 

Só será fornecida avaliação para as dimensões cuja representatividade se verifique. A 

síntese da informação relativa a cada dimensão será obtida pela média aritmética das 

medianas das questões com representatividade que a constituem.  

A indicação de não representatividade será sempre fornecida.  

Para efeitos de avaliação docente só será considerada a dimensão Atividade Pedagógica 

do Docente e somente se esta for representativa, caso em que a avaliação da dimensão é 

efetuada. 

 


