
Anexo G 

Programa e intervenientes 

na visita de verificação de conformidade EQAVET 



   
 

Visita in loco de verificação de conformidade EQAVET – Programa e ntervenientes 
 

Entidade Formadora: AE de Penalva do Castelo         Localidade: Penalva do Castelo          
Data 26.02.2021 

Hora Atividade - Metodologia Intervenientes  Nome e 
cargo /função 

9:30 Reunião inicial . O Responsável da Entidade Formadora - Diretora 
- Coordenador do SGQ  
- Coordenadora dos DTs 

 
– 

11:30 

A entidade é convidada a apresentar, 
de forma sucinta, o processo de 
alinhamento com o Quadro EQAVET e 
respetivas evidências. 

A equipa de peritos solicita 
esclarecimentos, face à informação 
prestada e à prévia análise 
documental realizada. 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 

(caso algumas destas funções sejam 
exercidas pela mesma pessoa, incluir a 
participação de alguém relevante face 
ao objetivo da reunião, para garantir 
três presenças) 

11:30 

–  

12:30 

Análise documental 

A equipa de peritos verifica docu-
mentalmente evidências apresenta-
das e clarifica ou identifica questões a 
colocar nas reuniões com os painéis 
de stakeholders internos e externos. 

Interlocutor para orientar e prestar 
assistência à consulta da documentação 

- Coordenador do SGQ                     
- Psicóloga 

    

14:00 

_  

14:40 

Reunião com o painel de alunos 

A equipa de peritos ausculta os 
intervenientes sobre o seu 
envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de 
melhoria identificadas. 

Três alunos finalistas, sempre que 
possível de cursos diferentes 

- Aluna do CP de Restaurante/Bar 
 
- 2 alunos do CP de MI - 
Eletromecânica 

14:40 Reunião com o painel de outros 
stakeholders internos 

. 2 Diretores de Curso ou 1 Diretor de 
Curso e um Diretor de Turma 

- Diretor do Curso de Eletrotecnia 
- Diretora de Turma dos dois 
cursos finalistas – turma agregada  
- Formadora da Componente 
Tecnológica do curso de 
Restaurante/Bar 
- Formador da Componente 
Científica de vários cursos 
- Psicóloga 
- Assistente Técnica 

– 

 
16:00 

A equipa de peritos ausculta os 
intervenientes sobre o seu 
envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de 
melhoria identificadas. 

. 2 professores, sendo necessariamente 
1 da componente tecnológica 

. 1 Técnico do Serviço de Orientação 
ou alguém que a instituição entenda 
dever estar presente 

  . 1 representante do pessoal não 
docente 

16:00 Reunião com o painel de stakeholders 
externos 

. 2 dos atuais empregadores de 
diplomados pela entidade 

- Grupo VISABEIRA 
- SCMPC 
(- Em constituição) 
- Tutor da empresa Domozeus 
-  2 Encarregadas de educação 

– 

17:00 

A equipa de peritos ausculta os 
intervenientes sobre o seu 
envolvimento no processo e as suas 
perspetivas sobre as áreas de 
melhoria identificadas. 

. 1 elemento do órgão consultivo da 
entidade 
. 1 dos atuais Tutores da FCT 
. 1 Encarregado de Educação 
pertencente à Associação de Pais 

  . 1 Encarregado de Educação não 
pertencente à Associação de Pais 

17:15 Reunião Final . O Responsável da Entidade Formadora - Diretora 
- Coordenador do SGQ 
- Coordenadora dos DTs 
 
 
 
 

– 

17:45 

A equipa de peritos ausculta os 
intervenientes sobre o processo de 
verificação de conformidade EQAVET 
e salienta aspetos identificados, a 
ponderar no relatório a produzir na 
sequência da visita. 

. O Responsável da Qualidade 

. O Diretor Pedagógico 
(caso algumas destas funções sejam 
exercidas pela mesma pessoa, incluir a 
participação de alguém relevante face 
ao objetivo da reunião, para garantir 
três presenças) 



 


