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Apresentamos a folha informativa onde são descritos os títulos recebidos na biblioteca durante 
o mês de abril. A partir deste número poderá ter acesso ao índice das publicações periódicas 
através do link colocado para este efeito. 

NOVOS TÍTULOS:   
 

CARDOSO, Sónia [et al.] - Académicos no sistema de ensino superior português. Lisboa: 
A3ES, 2014. 98 p. ISBN 978-989-98511-4-6 

 

 

 

 
CARDOSO, José Luis [et al.] - Empregabilidade e ensino superior em Portugal. Lisboa: A3ES, 
2012. 122 p. ISBN 978-989-97174-4-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Resumo: “ O presente estudo promove a análise e caraterização do 
grupo profissional dos académicos portugueses na atualidade. 
Pretende-se, com esta análise, não só contribuir para um 
conhecimento mais substancial sobre estes profissionais no contexto 
do sistema de ensino superior português como, também, permitir a 
mobilização deste conhecimento em futuros esforços de 
conceptualização e teorização sobre os desafios e problemas que 
emergem neste campo.” 

Resumo:” Através deste estudo procura-se compreender em que medida o 
sistema de ensino superior português está preparado para corresponder às 
necessidades e disponibilidades de emprego, e quais as reformas que é 
necessário promover para melhorar o seu desempenho neste domínio. 
Procura-se igualmente saber qual o papel que as instituições de ensino 
superior atribuem aos gabinetes ou observatórios de acompanhamento dos 
percursos dos seus diplomados ou, quando tais serviços não estejam 
disponíveis, qual a sensibilidade qua têm sobre a importância desta matéria 
no quadro das suas rotinas de funcionamento. Os resultados deste estudo 
permitem conhecer melhor o modo como as instituições de ensino 
universitário e politécnico adequam a sua oferta educativa às exigências do 
mercado de trabalho.” 
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FICHA TÉCNICA: Título: INFOBIB: folha informativa. Propriedade: IPCB.ESALD.ISSN: 2182-5939 Periodicidade: mensal 

COLES, Mike [et al.] - Resultados de aprendizagem: reflexões e desafios (abordagens nacionais 
e internacionais). Lisboa: Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, D. L. 
2016. 90 p. ISBN 978-972-8743-82-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONGRESSO DE FISIOTERAPIA DA ESALD, 1, Castelo Branco, 2015 - Marcha: uma perspetiva 
neurológica e biomecânica: livro de resumos. Castelo Branco: Instituto Politécnico de Castelo 
Branco. Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias, 2015. 28, [1] p. 

 

 

 

 

Resumo: “ A abordagem do desenho de qualificações em resultados de 
aprendizagem tem vindo a ser explicitamente promovida na agenda 
política da União Europeia para a educação, formação e emprego. 
Apesar de não ser um termo novo, é nova a prioridade dada aos 
resultados de aprendizagem a nível europeu, nacional e local. Para esta 
mudança de paradigma muito têm contribuído algumas evidências que 
demonstram o potencial efetivo desta abordagem, nomeadamente: a 
melhor adequação das qualificações às necessidades do mercado de 
trabalho; a maior abertura dos sistemas de educação e formação para 
reconhecerem as aprendizagens independentemente do contexto onde 
são adquiridas; uma maior atenção para o que o que o aprendente 
conhece, compreende e é capaz de realizar, independentemente do 
processo de aprendizagem que seguiu; a existência de uma linguagem 
comum que permita um diálogo mais fluido e uma melhor compreensão 
da aprendizagem entre diferentes atores do sistema e a existência de 
referenciais de qualificação mais claros e explícitos.” 

Resumo: “A marcha, desde os antepassados do homem até à 
atualidade, tem sofrido algumas evoluções. A movimentação em 
posição bípede tornou a tarefa da locomoção exigente, num constante 
desafio de forças e equilíbrio entre todos os segmentos corporais. Esta 
competência motora tem como base componentes neurológicas e 
biomecânicas complexas, alvo de reflexão e debate neste congresso.” 
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FERREIRA, Manuela Frederico [et al.] - Percursos para a garantia da qualidade na escola 
superior de enfermagem de Coimbra. Coimbra: Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, 
Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem, 2013. 122 p. ISBN 978-989-
97031-6-2 

 

 

 

 

FONSECA, Madalena Pires da; ENCARNAÇÃO, Sara - O sistema de ensino superior em 
Portugal em mapas e em números. Lisboa: Agência de Avaliação e Acreditação do 
Ensino Superior, 2012. IX, 142 p. ISBN 978-989-97174-5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: “A garantia da qualidade e dos processos de acreditação 
relacionados com o ensino superior são um fenómeno relativamente 
novo, contudo a Escola Superior de Enfermagem de Coimbra já conta 
com um sistema interno consistente para a garantia da qualidade, 
cabendo ao Conselho para Qualidade e Avaliação a coordenação 
estratégica desse sistema, mas contando com o envolvimento de 
todos para o desenvolvimento da política de qualidade.” 

Resumo: “ No sentido de contribuir para um debate alargado 
sobre orientações estratégicas para o ensino superior e para a 
definição de cenários prospetivos de suporte às políticas para 
o setor, a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino 
Superior com a contribuição científica do Centro de 
Investigação de Políticas do Ensino Superior (CIPES), do 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, do 
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de 
Lisboa, do Instituto Superior de Economia e Gestão da 
Universidade Técnica de Lisboa e em colaboração com a 
Direção-Geral do Ensino Superior e a Direção de Estatística da 
Educação e Ciência, decidiu elaborar uma série de estudos que 
forneçam os elementos caraterizadores do sistema de ensino 
superior que permitam a tomada de decisões informadas sobre 
a racionalização e consolidação da rede de ensino superior em 
Portugal. O presente estudo apresenta a caraterização da rede 
de ensino superior e mapas e em números, incluindo os dados 
do acesso ao ensino superior.” 
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ROSA, Maria João [et al.] - Importância e grau de implementação dos referenciais da A3ES 
nas instituições de ensino superior portuguesas. Lisboa: Agência de Avaliação e Acreditação 
do Ensino Superior, 2015. XXII, 209 p. ISBN 978-989-98511-5-3 

 
 

SANTOS, José Carlos Pereira [et al.] - + Contigo: promoção de saúde mental e prevenção de 
comportamentos suicidários na comunidade educativa. Coimbra: Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra, Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem, 2014. 
115 p. ISBN 978-989-98909-0-9 

 

 

 

SARRICO, Cláudia S. [et al.] - A eficiência formativa e a empregabilidade no ensino superior. 
Lisboa: A3ES, 2013. 228 p. ISBN 978-989-97174-9-7 

 
 

 

 

 

Resumo: Resumo: “ Á semelhança do que tem vindo a acontecer em 
outros países europeus, também em Portugal se tem vindo a assistir nos 
anos mais recentes ao desenvolvimento e implementação nas 
instituições de ensino superior (IES) de sistemas internos de garantia da 
qualidade (SIGQ). O presente estudo visa perceber a importância que 
os referenciais propostos para os SIGQ pela A3ES têm, bem como 
avaliar o seu grau de implementação nas IES portuguesas.” 

Resumo: “Este livro relata o enquadramento e os resultados quantitativos 
do + Contigo. Trata-se de um diário de bordo de uma viagem que teve 
início em 2009 no decorrer de um curso de pós-licenciatura de 
enfermagem de saúde mental e Psiquiatria, durante o ensino clínico de 
enfermagem de saúde mental comunitária. É um projeto inscrito na 
unidade de investigação de ciências da saúde: Enfermagem, na linha de 
bem-estar, saúde e doença e fazendo parte da prevenção de 
comportamentos suicidários.”  

Resumo: “Este estudo visa traçar uma panorâmica do sistema de ensino 
superior português relativamente à eficiência formativa e 
empregabilidade dos seus graduados, com o objetivo de identificar 
fatores explicativos daqueles fenómenos. No desenvolvimento do 
trabalho começa-se por recorrer à estatística descritiva para sintetizar 
e analisar um conjunto de indicadores de eficiência formativa e 
empregabilidade relativa aos cursos. Analisam-se também indicadores 
de qualificação do corpo docente relativos às unidades orgânicas. 
Recorre-se posteriormente à análise de regressão multivariada para 
examinar em que medida o desempenho das instituições naquelas 
variáveis pode ser explicado pela procura do curso e/ou área de 
formação, bem como pela qualificação do corpo docente. Esta análise 
é feita por subsetor, área científica e regime de funcionamento.  



 
                                                               ISSN: 2182-5939                             Nº  4 ABRIL 2016 
 
 

5 
 

 

 

 

 

Publicações Periódicas: números novos 

     CAPA 
 

ÍNDICE TÍTULO PERIODICIDADE        NUMERAÇÃO 

  

 
 
 

Aceda aqui ao 
índice  

Bioanálise Trimestral 

 
 
 
A. 12, nº 1 (2016) 
 

 

 
 

Aceda aqui ao 
índice Fisio Trimestral Nº 21 

(jan. /mar. 2016) 

 

 
 

 

Aceda aqui ao 
índice 

Revista Patient Care Mensal 

 
 
 

Vol. 21, nº 222  
(fev. 2016) 

 

 
 

Aceda aqui ao 
índice Revista Patient Care Mensal Vol. 21, nº 223 

(mar. 2016) 

 

 
 
 

Aceda aqui ao 
índice 

Revista Patient Care Mensal Vol. 21, nº 224 
(abr. 2016) 

http://www.ipcb.pt/files/ESALD/Biblioteca/Indice/bioan%C3%A1lise.pdf
http://www.ipcb.pt/files/ESALD/Biblioteca/Indice/bioan%C3%A1lise.pdf
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