Relatório – Análise SWOT
09 e agosto de 2021

Curso:

Percentagens:
22% MIEEC | 18% MIEM | 12% MIEC | 8% MIEIC | 6% MIEGI | 6% MIEMM | 4% MIEA
4% MIB | 4% LCI | 4% MEMG | 2% MIEQ | 2% MECD | 2% PRODEM | 2% MCI | 2% MEB |
2% PDMD

Total: 72 estudantes

Funcionamento da FEUP:

De um modo global, o funcionamento da FEUP é bom, contudo existem alguns pontos
negativos:
Tempo de resposta/resolução longo dos Serviços Administrativos;
Falta de organização na marcação de momentos de avaliação;
Desatualização dos Programas das UC’s:
Atrasos no lançamento de classificações e atribuição de horários;
A página da FEUP no SIGARRA não é muito intuitiva em alguns assuntos;

Soluções para melhorar a organização e desempenho da FEUP:

Melhorar eficácia e otimização da resposta dos Serviços Administrativos;
Reestruturação dos Programas das UC’s;
Maior eficácia na comunicação entre docentes e estudantes;
Maior aposta em atividades práticas para aplicação do conhecimento teórico;
Melhoria das plataformas online – reformular SIGARRA;
Calendarização oportuna de momentos de avaliação;
Realização de Briefings mensais com formulários;

Promoção formativa da área do Empreendedorismo:

Sugestões para melhorar a formação na área do Empreendedorismo
Maior número de palestras e formações;
Maior número de UC’s opcionais;
Criação de Plataformas com ligação direta entre estudantes e empresas;
Aposta em UC’s como sustentabilidade, gestão, contabilidade e economia ao longo dos
5 anos;
Aposta em avaliações práticas e envolvimento de empresas nos programas curriculares

FATORES INTERNOS – FEUP
Aspetos Positivos
Espírito de equipa, colaboração e disponibilidade;
Infraestruturas com boas condições;
Ensino de qualidade;

Aspetos Negativos
Desatualização dos Planos de Estudos;
Ênfase a um ensino preferencialmente teórico;
Falta de espaços de estudo;
Falhas em alguns métodos de ensino aplicados;

FATORES EXTERNOS – FEUP
Aspetos Positivos
A reputação da FEUP permite uma empregabilidade elevada;
Ligação a empresas nacionais e internacionais
Abertura para Programas de intercâmbio;
Capacidade de captação de estudantes;

Aspetos Negativos
Ensino maioritariamente teórico;
Desatualização dos Programas das UC’s

Consideras que o ensino na FEUP segue um modelo maioritariamente teórico
comparativamente a outras instituições de ensino nacionais e europeias?

Potenciais falhas no modelo educacional / práticas pedagógicas:
Poucas aulas práticas e pouco contacto com a realidade empresarial;
Aposta em exames finais e não em avaliação contínua – projetos;
Utilização de ferramentas, aplicações e softwares descontinuados;

Sugestões de metodologias aplicadas em outras instituições que poderão ser uma
mais-valia na FEUP:
Mais projetos práticos e renovação do ensino e docentes;
Aposta em avaliação contínua em detrimento de exames finais;
Aumento do número de trabalhos práticos;
Maior duração da época de exames.

