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A Lei n.º 10/2017 “Regime do Ensino Superior”, no Capítulo VII “Garantia

da qualidade do ensino superior”, refere‐se à criação do Regime de

Avaliação da Qualidade do Ensino Superior. A implementação concreta

do respectivo regime é regulada pelo Regulamento Administrativo n.º

17/2018 (Regime de Avaliação da Qualidade do Ensino Superior).

Regime de Avaliação da 
Qualidade do Ensino Superior



Porque é que se cria o Regime de Avaliação da 
Qualidade do Ensino Superior?

Promover continuamente a garantia da 
qualidade do ensino superior de Macau

Aumentar a autonomia e 
responsabilidade educativas

Adaptar à tendência de desenvolvimento 
do ensino superior do mundo
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Estrutura do Regime de avaliação

3



Orientações de avaliação
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Os trabalhos de avaliação devem ser realizados conforme as seguintes
orientações, designadamente os âmbitos da avaliação, os requisitos
exigidos, os critérios e os procedimentos.

As Orientações de avaliação já estão carregadas na página electrónica 
desta Direcção: https://www.dses.gov.mo/institutions/qualityassurance

Orientações sobre a Acreditação da Instituição 

Orientações sobre a Auditoria da Qualidade das Instituições 

Orientações sobre a Acreditação de Cursos 

　 Orientações sobre a Revisão de Cursos 

Orientações sobre as Entidades de Avaliação Externa



Avaliação externa das instituições 

Os trabalhos de avaliação são efectuados por entidades de avaliação
aprovadas pelo serviço competente no âmbito do ensino superior
(adiante designado por “DSES”).

As instituições escolhem entidades de avaliação externa, conforme as
exigências das “Orientações sobre as Entidades de Avaliação Externa”,
de acordo com as suas necessidades e a escala de desenvolvimento.
Mais informações podem ser encontradas na Sessão A do Capítulo 1 das
“Orientações sobre as Entidades de Avaliação Externa”.

As instituições e as entidades da avaliação externa assinam acordos de
serviços de avaliação. O conteúdo deve incluir o âmbito dos trabalhos,
os direitos e as responsabilidades das duas partes, as respectivas
despesas de avaliação e os termos de recurso ou revisão, entre outros.
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O que é a acreditação da instituição?

Por diferentes âmbitos de operação das instituições, avaliar se o
funcionamento das instituições e os seus cursos ministrados
estão conforme os objectivos e se satisfazem os requisitos da
garantia da qualidade de Macau.

As instituições podem optar, no todo ou em parte, pelas
áreas académicas ou unidades orgânicas, bem como pelos
níveis de habilitações académicas, para efectuar a
acreditação da instituição.
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Relação entre a acreditação das instituições e a 
qualificação para ministrar os seus cursos

• As instituições do ensino superior, aprovadas na acreditação da instituição 
(ou aprovadas condicionalmente com cumprimento bem‐sucedido das 
condições), podem requerer a qualificação para ministrar os próprios cursos.

Os âmbitos são os seguintes:

 O respectivo âmbito da qualificação e a duração são objectos de despacho 
do Secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, publicado no Boletim 
Oficial. O período geral da validade é igual ao período da auditoria da 
qualidade das instituições (ou seja 7 anos).

 As instituições que procedem de novo à acreditação da instituição e que 
seja aprovada antes do termo do prazo de validade, podem dar 
continuidade à qualificação para ministrar os próprios cursos.

Instituição, 

no todo ou em parte

Áreas de disciplinas / unidades académicas

Níveis de habilitações académicas
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O que é auditoria à qualidade das instituições?

Conhecer o excelente trabalho e o espaço para o
melhoramento do funcionamento das instituições, encorajar
o aumento contínuo da qualidade educativa das instituições,
em busca do aperfeiçoamento contínuo.

Efectuada uma vez por cada duração (7 anos).
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Âmbito de aplicação:

O que é a acreditação de cursos? 
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Instituições que não possuam 
qualificação para ministrar os 

seus próprios cursos

1. Ministrar novos cursos
2. Cursos com alterações significativas*

3. Outras situações:
Em caso de suspensão do funcionamento,
suspensão da admissão de novos
estudantes ou inexistência de novas
inscrições de estudantes, por um período
igual ou superior a sete anos consecutivos,
deve completar a acreditação dos cursos
antes de voltar a entrar em funcionamento.

Instituições que possuem 
qualificação para ministrar os 
seus cursos fora do seu âmbito 

de qualificação

Apreciar se os cursos correspondem aos objectivos dos mesmos e
se contribuem para que os estudantes atinjam os resultados de
aprendizagem pretendidos.

* Alterações significativas referem‐se às condições dos cursos já aprovadas que 
venham a ser objecto de alterações significativas.



O que é a revisão dos cursos?

Através de uma avaliação periódica, garantir a qualidade e a 
melhoria contínua dos cursos e verificar o preenchimento dos 
requisitos exigidos para a sua criação e funcionamento.  

Aplicável a todos os cursos do ensino superior, aprovados a ministrar 
em Macau, por instituições do ensino superior de Macau

Efectuada uma vez por cada duração (7 anos)

As instituições do ensino superior podem negociar com as entidades
de avaliação externa e optar por único curso ou pela forma conjunta.
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Resultados da Avaliação

Nota: A DSES pode divulgar, total ou parcialmente, os relatórios da avaliação.
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Confirmação

Recomendação

Elogio

Aprovado 
condicionalmente

Não aprovado

Aprovado



Condições de dispensa de avaliação

As instituições podem solicitar a dispensa da revisão dos cursos
durante o respectivo período:
• Unidade académica ou pedagógica que obtém a acreditação

profissional, pode solicitar dispensa à Direcção dos Serviços do
Ensino Superior, de acordo com o âmbito da acreditação
profissional e o prazo. (dispensa a revisão dos cursos da mesma
unidade académica ou pedagógica)

• Se os cursos, já em funcionamento, obterem acreditação
profissional, as instituições podem solicitar dispensa da revisão à
Direcção dos Serviços do Ensino Superior, conforme o âmbito da
acreditação profissional e o prazo.

As instituições aprovadas (ou aprovadas condicionalmente com
cumprimento bem‐sucedido das condições) na acreditação da
instituição, podem solicitar a dispensa da auditoria da qualidade da
instituição durante o mesmo período.

12



Apreciação da qualidade dos cursos do
ensino superior não locais

As entidades colaboradoras locais devem suportar
os custos da apreciação de qualidade dos cursos.

A DSES pode encarregar especialistas académicos,
instituições académicas ou entidades de avaliação para
realizar a apreciação da qualidade dos cursos do ensino
superior não locais. Na situação das condições de criação dos
cursos se mantenham inalteradas, a validade dos resultados
da apreciação é, em regra, de 7 anos.

13



Grupo de Peritos para a
Avaliação de Qualidade

O Grupo de Peritos para a Avaliação de 
Qualidade tem natureza consultiva.

Nomeados pelo Secretário para os Assuntos 
Sociais e Cultura por despacho.

É composto por um número máximo de 7 membros de entre 
especialistas e académicos do ensino superior ou da área de avaliação.

É responsável pela discussão, análise e apresentação de pareceres 
sobre os casos e matérias submetidas a apreciação pela DSES.
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1.   Os novos cursos ou os que sejam objecto de alterações significativas
• Após a entrada em vigor do presente regulamento administrativo, os cursos 

do ensino superior locais ministrados ou alterados significativamente pelas 
instituições do ensino superior, têm período de transição de um ano. A 
acreditação de cursos não tem carácter obrigatório.

• Um ano após a entrada em vigor do regulamento administrativo, todos os 
novos cursos e os do ensino superior locais que sejam objecto de alterações 
significativas são sujeitos à acreditação dos cursos.

2.   Cursos de ensino superior não locais
• Após a entrada em vigor do presente regulamento administrativo, os cursos 

do ensino superior não locais têm período de transição de um ano, não é 
necessário realizar a apreciação da qualidade dos cursos. 

• Um ano após a entrada em vigor do regulamento, todos os cursos de ensino 
superior não locais são sujeitos à apreciação da qualidade dos cursos.

Medidas transitórias
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1.   Revisão dos cursos
• Os cursos que se encontram em funcionamento à data de entrada em vigor do 

regulamento administrativo, as instituições devem concluir a revisão dos 
cursos de acordo com a seguinte tabela:

• Concluir a próxima revisão dos cursos dentro de sete anos, a partir do dia em 
que a DSES confirma os resultados da avaliação.

Medidas transitórias do primeiro 
período e período da validade
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Primeiro período
N.º de cursos que concluam a 

revisão dos cursos
(percentagem acumulada)

1.º ao 4.º ano
(de Agosto de 2018 a Agosto de 2022) Pelo menos 50%

5.º ao 6.º ano
(de Agosto de 2022 a Agosto de 2024) Pelo menos 80%

7.º ano 
(de Agosto de 2024 a Agosto de 2025) 100%



2.   Auditoria da qualidade da instituição
• Primeiro período: Realizar dentro de sete anos
• Período seguinte: Concluir dentro de sete anos a partir do dia em que a DSES 

confirma os resultados da avaliação.

Medidas transitórias do primeiro 
período e período da validade
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