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ACEF/1718/0006082 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/06082

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2013-10-24

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de
recomendações da CAE.

2. Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior, designadamente na sequência de condições fixadas pelo CA e de recomendações da CAE (PDF, máx.
200kB).

 2._Sintese medidas melhoria.pdf
 

3. Alterações relativas à estrutura curricular e/ou ao plano de estudos(alterações não incluídas no ponto 2).

3.1. A estrutura curricular foi alterada desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Não

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 <no answer>

3.2. O plano de estudos foi alterado desde a submissão do guião na avaliação anterior.
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As alterações efetuadas no plano de estudos do 1º Ciclo em Gestão entraram em vigor no ano letivo de 15/16, tendo por base: 

a. as sugestões recolhidas nas reuniões da Comissão de Curso juntos dos alunos que integram esta Comissão, eleitos pelos alunos do Curso como seus representantes;
 b. as recomendações da CAE durante a reunião de encerramento da visita presencial para avaliação deste Curso (fev 2013);

 c. a recomendação da Reitoria quanto à homogeneização do número de ECTS das unidades curriculares (3 e múltiplos de 3) no prosseguimento de linhas orientadoras definidas
pelo Despacho Reitoral RT-100/2013;

 d. Necessidade de renovação da imagem do Curso para captação de novos alunos e para ir de encontro às necessidades dos diferentes agentes económicos e empresariais
regionais nacionais e internacionais.

 Alterações realizadas:
 Reorganização e renomeação de UC’s

 De forma a responder à recomendação da Reitoria quanto à homogeneização do número de ECTS (Despacho Reitoral RT-100/2013), bem como tendo em consideração as sugestões
recolhidas junto dos alunos (reuniões de Comissão de Curso) e junto dos docentes envolvidos na lecionação deste Curso, a designação de algumas UC’s foi reajustada de acordo
com o conteúdo programático, nomeadamente: Dinâmicas Sociais do Emprego, do Trabalho e das Organizações (plano anterior: Sociologia para Gestores), Economia e Organização
Industrial (PA: História Económica, Empresarial e Social), Princípios de Economia (PA: Economia), Direito Económico e Empresarial (PA: Direito Empresarial), Estatística Aplicada à
Economia e Gestão (PA: Estatística), Técnicas de Apoio à Gestão (PA: Métodos Quantitativos Aplicados à Gestão) e Logística e Gestão da Cadeia de Abastecimento (PA: Gestão da
Cadeia Logística).Algumas destas UC’s também trocaram de semestre ano para que o Plano de Estudos apresentasse uma sequência lógica de programas e conteúdos.

 Oferta de novas UC’s: Foi preocupação da Direção do Curso a oferta de UC’s que fossem ao encontro das expectativas dos potenciais alunos, das necessidades da OCC, assim
como as recomendações da CAE, nesse sentido foi introduzida a UC de Auditoria no 2º semestre do 3º ano do Curso. 

 Reorganização da listagem de optativas/obrigatórias: tendo em consideração as sugestões e expetativas dos alunos, a recomendação da CAE, bem como da OCC, a UC de
Fiscalidade passou a ser obrigatória (no plano antigo era uma UC optativa). Em contrapartida a UC de Gestão e Desenvolvimento Local passou para a lista de UC’s optativas. Nesta
listagem foi mantida a UC de Complementos de Contabilidade Analítica (Importante para quem quer aceder à OCC). Na área da Gestão estão disponíveis mais 3 UC’s da área da
Gestão (Mercado de Capitais, Gestão da Qualidade, Gestão da Força de Vendas) e acresce a esta lista 3 UC do Curso de 1º Ciclo em Economia (UC que são obrigatórias neste Ciclo
de Estudos) - Economia dos Recursos Humanos, Economia Portuguesa e Europeia e Crescimento e Desenvolvimento Económico.

 

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 The changes made in the 1st Cycle Management study plan came into effect in the academic year of 15/16, based on:

 
a. the suggestions gathered at the Course Committee meetings with the students who are members of this Committee, elected by the students of the Course as their representatives;

 
b. the CAE recommendations during the closing meeting of the on-loco visit to evaluate this Course (February 2013);

 
c. the recommendation of the Rectory regarding the homogenization of the number of ECTS of the curricular units (3 and multiples of 3) due to the guidelines defined by Law Office
RT-100/2013;

 
d. Necessity of renewing the Course image to attract new students and to meet the needs of different economic agents and national and international regional businesses.

 
Changes made:

 
Reorganization and renaming of UC's

 
In order to respond to the recommendation of the Rectory regarding the homogenization of the number of ECTS (Rectoral Dispatch RT-100/2013), as well as taking into account the
suggestions collected from the students (Course Committee meetings) and the teachers involved in the teaching of this course, the designation of some C.Us was readjusted
according to the programmatic content, namely: Social Dynamics of Employment, Labor and Organizations (previous plan (PP): Sociology for Managers), Economics and Industrial
Organization (PP: Economic and Entrepreneurial History, Princípios de Economia (PP: Economics),Economic and Entrepreneurial Law (PP: Business Law), Statistics Applied to
Economics and Management (PP: Statistics), Management Support Techniques (PP: Quantitative Methods Applied to Management) and Logistics and Supply Chain Management (PP:
Logistics Chain Management). Some of these CUs also switched from semester/year in order to presented a logical sequence of syllabus.

 
Offer of new CU's: It was the concern of the Course Direction to offer C.U's that meet the expectations of potential students, the needs of the OCC, as well as the recommendations of
the CAE. In this sense the C.U. of Audit was introduced in the 2nd semester of the 3rd year.

 
Reorganization of the optional/compulsory list: taking into account the suggestions and expectations of the students, the recommendation of the CAE, as well as the OCC, Fiscality
became mandatory (in the old plan it was an optional C.U.). On the other hand, the Local Management and Development unit has moved to the list of optional C.U's. In this list, the
Analytical Accountancy and Advanced Analytical Accountancy (Important for those who want to access the OCC) was maintained. In the Management area, there are 3 more C.Us in
the area of Management (Capital Markets, Quality Management, Sales Force Management) and adds to this list 3 C.U. of the 1st Cycle Course in Economics, namely Economics of
Human Resources, Portuguese and European Economics and Economic Growth and Development.

 

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem (alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Não

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/questionId/876008d0-4d4f-cc04-1581-5a533cbdf48b


12/03/2018 ACEF/1718/0006082 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=7780e44a-16c4-b260-aaf4-5a4f9373e80f&formId=768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a… 2/15

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 <no answer>

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Os novos estatutos da UTAD afirmam uma abertura ao exterior no quadro de um Norte em rede, que integra

 também a U. Minho e a U. Porto. Esta estratégia tem vindo a ser alargada a redes de cooperação, nos domínios
 público e/ou privado, incluindo as instituições de matriz politécnica. A colaboração prende-se

 ainda com o intercâmbio entre docentes na leccionação de unidades curriculares e na participação em júris de provas de
 mestrado e doutoramento.

 

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The new UTAD statutes reinforce an opening to the outside as part of a North network that also includes the

 University of Minho and Univerisity of Porto. This strategy has been extended to networks of cooperation in
 public and/or private sectors, including polytechnic institutions. The collaboration also relates to the exchange

 between lecturers in the teaching of curricular units and participation in juries of master and PHD dissertations. 
 

4.3. Registaram-se alterações significativas quanto a estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 A ECHS/UTAD dispõe, desde 2013, de uma Estrutura de Apoio Pedagógico para esclarecimento de dúvidas, resolução de

 problemas e serviço de interface. Os alunos têm acesso a esta estrutura para ultrapassar dificuldades de
 inscrição no SIDE, obterem informações generalizadas e entregarem documentação de justificação de faltas.

 A Direção de Curso, em articulação com os Serviços Académicos e o Estrutura de Apoio Pedagógico, dispõe de um
 horário de atendimento para atender todas as solicitações e esclarecimento de questões aos alunos. A Direção

 de Curso promove ainda reuniões com os alunos, nomeadamente com os seus representantes para apoiar e aferir das dificuldades e opiniões dos estudantes.
 A UTAD dispõe também de um Provedor do Estudante que permite ajudar e resolver situações de dúvida ou

 conflito de natureza pedagógica.
 

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Since 2013, The ECHS / UTAD has provided a Pedagogic Support Office to answer questions, solving problems and service interface for students. Students have access to this office

for overcoming difficulties of inscription on SIDE, overall information and deliver documentation of reasons for absences.
 The course´s directorate, in conjunction with the Academic services and Pedagogic Support Office, offers hours of attendance to meet requests and clarifying questions to students. 

 The course´s directorate also promotes meetings with the students, namely with their representatives, to support and assess their difficulties and opinions.
 UTAD has also a Student Ombudsman that enables to help and resolve situations of doubt or conflict of

 pedagogical nature.
 

4.4. (quando aplicável) Registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de
acompanhamento efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação.

 Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 <sem resposta>

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 <no answer>

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
 

1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
 Escola De Ciências Humanas E Sociais (UTAD)

1.3. Ciclo de estudos.
 Gestão

1.3. Study programme.
 Management

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._DR Ciclo Gestao.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Management

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
345

1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 
461

1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF), se aplicável. 
314

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
 180
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1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de setembro).
 6 semestres

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).
 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
 42

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 <sem resposta>

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 <no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
 O acesso ao ciclo de estudos em Gestão poderá realizar-se a partir do:

 Regime normal: Realização de uma das seguintes provas: Economia; Matemática; Português
 Regime de estudantes maiores de 23 (DR 2ª série nº66 de Abril de 2011): Classificação das provas de conhecimentos; avaliação do curriculo; habilitação escolar; formação

profissional; experiência profissional; experiência pessoal; entrevista.
 Regime de mudança de curso, transferência, e de reingresso.

1.11. Specific entry requirements.
 The entry requirements to the Management course study can be carried out from the: 

 -General admissions: according to legislation: 12th year of schooling or equivalent + admission tests: Economy or Mathematics or Portuguese.
 -Special admissions (students with more than 23 years old - DR 2ª serie nº66 April 2011): proofs of knowledge classification; curriculum evaluation; school qualification; vocational

training; professional experience; personal experience; interview. 
 - Course change, transfer, and re-entry.

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 Não existe

1.12.1. If other, specify:
 It does not exist

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro; U nidade Orgânica: Escola De Ciências Humanas E Sociais (UTAD);

 Departamento de Economia, Sociologia e Gestão

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
 1.14._1_14_RegCredCompetenciasFormExpProfissional.pdf

 1.15. Observações.
 Nada a observar.

1.15. Observations.
 Nothing to observe.

2. Estrutura Curricular
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se
estrutura (se aplicável)

2.1. Ramos, opções, perfis, maior/menor, ou outras formas de organização de percursos alternativos em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options,
profiles, major/minor, or other forms of organisation of alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):

<sem resposta>

2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular -

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 <sem resposta>

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*
Gestão G 108 0
Economia E 18 0
Matemática M 24 0
Sociologia S 6 0
Direito D 12 0
(5 Items)  168 0

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Para concluir o curso de Gestão o aluno terá que obter aprovação a 180 ECTS. 

No Plano do Curso está previsto um total de 168 ECTS obrigatórias, sendo que as restantes 12 ECTS derivam de UCs optativas.
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Essas UCs optativas pertencem às áreas científicas de Gestão e Economia e não existe um número mínimo de créditos em unidades curriculares optativas em cada uma das área
científica necessário para a obtenção do grau.

 Assim, o aluno pode optar por conseguir essas 12 ECTS a partir das 36 ECTS que são disponibilizadas, independentemente das áreas científicas a que pertencem.

2.3 Observations.
 To complete the Management degree the student must obtain approval at 180 ECTS. In the degree sylabus there are a total of 168 compulsory ECTS and the remaining 12 ECTS are

derived from optional CUs.These optional CUs are of the scientific areas of Management and Economics and there is no minimum number of credits in optional courses in each of
the scientific areas required to obtain the degree.Thus, the student can choose to obtain these 12 ECTS from the 36 ECTS that are available, regardless of the scientific areas to
which they belong.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Carlos Rui Taveira Madeira - Director

 Ana Paula Rodrigues - Vice Directora
 Irene Oliveira - Vogal

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Carlos Rui Taveira Madeira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Rui Taveira Madeira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ana Alexandra Marta-Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Alexandra Marta-Costa

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ana Paula Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Paula Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Anabela Maria Ferreira Borges Varela Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Anabela Maria Ferreira Borges Varela Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Anderson Rei Galvão

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Anderson Rei Galvão

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - António Carlos Gomes Dias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Carlos Gomes Dias

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Capitolina Patrícia de Brito António

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Capitolina Patrícia de Brito António

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carla Maria Correa Mascarenhas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Maria Correa Mascarenhas

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carla Susana da Encarnação Marques

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Susana da Encarnação Marques

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carlos Jorge Fonseca Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Jorge Fonseca Costa
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carlos Machado dos Santos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Machado dos Santos

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carmem Teresa Pereira Leal

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carmem Teresa Pereira Leal

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Daniel Rodrigues Faceira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Daniel Rodrigues Faceira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Elza Maria Alves De Sousa Amaral

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elza Maria Alves De Sousa Amaral

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Irene Cristina Salgueiro De Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Irene Cristina Salgueiro De Oliveira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Leonida Amaral Tomás Correia

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Leonida Amaral Tomás Correia

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Lina Sofia Matos Lourenço Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Lina Sofia Matos Lourenço Gomes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria De Fátima Monteiro Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria De Fátima Monteiro Ferreira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria José Matos Rainho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria José Matos Rainho

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria Teresa Couceiro Costa Sequeira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Teresa Couceiro Costa Sequeira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Mário Sérgio Carvalho Teixeira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mário Sérgio Carvalho Teixeira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Marisa Filipa dos Santos Lages

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marisa Filipa dos Santos Lages

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Patrícia Sofia Figueiredo Martins

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
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Patrícia Sofia Figueiredo Martins

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Pedro Nuno Mendes Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Nuno Mendes Ferreira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ricardo Jorge Vieira Correia

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Jorge Vieira Correia

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Sofia Helena Cerqueira Gouveia

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sofia Helena Cerqueira Gouveia

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Timothy Leonard Koehnen

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Timothy Leonard Koehnen

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Paulo Daniel da Silva Mendes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Daniel da Silva Mendes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Rui Jorge Rodrigues da Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Jorge Rodrigues da Silva

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ana Luísa Cantante de Almeida Cordeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Luísa Cantante de Almeida Cordeiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree Especialista / Specialist Área científica / Scientific

Area
Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Carlos Rui Taveira Madeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Ana Alexandra Marta-Costa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Agro-sociais 100 Ficha submetida
Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Anabela Maria Ferreira Borges Varela
Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Anderson Rei Galvão Assistente convidado ou equivalente Mestre Gestão 15 Ficha submetida

António Carlos Gomes Dias Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Contabilidade 100 Ficha submetida

Capitolina Patrícia de Brito António Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Carla Maria Correa Mascarenhas Leitor ou equivalente Mestre Ensino de Biologia 15 Ficha submetida
Carla Susana da Encarnação Marques Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Carlos Jorge Fonseca Costa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida
Carlos Machado dos Santos Professor Catedrático ou equivalente Doutor Ciências Empresariais 100 Ficha submetida
Carmem Teresa Pereira Leal Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida
Daniel Rodrigues Faceira Assistente convidado ou equivalente Licenciado Direito 55 Ficha submetida

Elza Maria Alves De Sousa Amaral Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática - História da
Matemática 100 Ficha submetida

Irene Cristina Salgueiro De Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Estatística 100 Ficha submetida
Leonida Amaral Tomás Correia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Lina Sofia Matos Lourenço Gomes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Maria De Fátima Monteiro Ferreira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida
Maria José Matos Rainho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão/Administração 100 Ficha submetida
Maria Teresa Couceiro Costa Sequeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Mário Sérgio Carvalho Teixeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

Marisa Filipa dos Santos Lages Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Gestão - empreendedorismo 40 Ficha submetida

Patrícia Sofia Figueiredo Martins Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
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Pedro Nuno Mendes Ferreira Assistente convidado ou equivalente Mestre Finanças e Contabilidade 45 Ficha submetida
Ramiro Manuel Ramos Moreira
Gonçalves Professor Associado ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

Ricardo Jorge Vieira Correia Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Gestão 25 Ficha submetida

Sofia Helena Cerqueira Gouveia Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida

Timothy Leonard Koehnen Professor Associado ou equivalente Doutor Administração de Ensino
Agrícola 100 Ficha submetida

Paulo Daniel da Silva Mendes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Antropologia 100 Ficha submetida
Rui Jorge Rodrigues da Silva Assistente convidado ou equivalente Mestre Contabilidade e Finanças 55 Ficha submetida
Ana Luísa Cantante de Almeida Cordeiro Assistente convidado ou equivalente Licenciado Gestão 10 Ficha submetida
     2560  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 31

3.4.1.2. Número total de ETI.
 25.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 23 89.8

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 23.65 92.4

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the
study programme (FTE): 23 89.8

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized
professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE): 0 0

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Full time teaching staff with a link to the institution for a
period over three years: 23 89.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff registered in a doctoral programme for more than one year
(FTE): 1.4 5.5

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A UTAD dispõe de serviços técnicos e administrativos dotados de técnicos superiores que, no âmbito das suas competências, colaboram com este ciclo de estudo sempre que
necessário, nomeadamente os Serviços Académicos, o GESQUA, o GRIM, e o GAIVA.

 Os alunos, docentes e técnicos do ciclo de estudos, coletiva e individualmente, contam com o apoio dos técnicos superiores dos respetivos serviços informáticos e audiovisuais.
 Em termos mais específicos, o Ciclo de estudos conta com o apoio dos técnicos superiores e administrativos do Departamento de Economia e Gestão (duas colaboradoras), da

Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP-ECHS) (três colaboradoras) e do CETRAD (uma colaboradora), que ajudam diretamente a direção de curso nas tarefas de gestão, avaliação e
promoção, bem como os alunos e os docentes afetos ao ciclo de estudos.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
UTAD has technical and administrative services provided by senior technicians who, within their competence, collaborate with this study cycle whenever necessary, namely
Academic Services, GESQUA, GRIM, and GAIVA. The staff and students of the study cycle, both collectively and individually, are also supported by administrative and technical staff
of IT and audiovisual services.

 In more specific terms, this study cycle counts with the support of the superior and administrative technicians of the Department of Economy, Sociology and Management (two
collaborators), the Pedagogical Support Structure (EAP-ECHS) (three collaborators) and CETRAD (a collaborator), which directly help the course’s Coordinating Committee in the
management, evaluation and promotion tasks, as well as to students and teachers of the study cycle.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
DESG - 2 assistentes técnicos; EAP-ECHS - 2 assistentes técnicos, 1 técnico superior; CETRAD – 1 gestor de ciência.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
DESG - 2 technical assistants; EAP-ECHS - 2 technical assistants, 1 senior technicians; CETRAD – 1 science manager.

5. Estudantes

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/eb675a7e-5cd4-d75e-49b1-5a675b69e380
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/4b3ca0d4-57a7-d1f8-7ecd-5a675b944c4d
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/1e60f23e-83a4-46cf-6642-5a675b8e2b1c
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/a3e5b3e5-b5d0-9a44-fb5d-5a675ba2cf41
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/94efbd4e-c524-813f-4693-5a675c198312
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/c58539ed-3d4b-fc13-94b5-5a8d6753290b
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/1447821b-6bd7-01d8-b010-5a8ea6aa87c3
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724/annexId/39949250-a43e-3de7-1ec3-5a8eadec5b3b
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5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
189

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 48.1
Feminino / Female 51.9

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 55
2º ano curricular 55
3º ano curricular 79
 189

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 38 38 38
N.º de candidatos / No. of candidates 298 339 348
N.º de colocados / No. of accepted candidates 38 41 38
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 34 36 31
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 146.5 152.8 155.9
Nota média de entrada / Average entrance mark 153.9 158.2 161.8

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de informação por percursos alternativos de formação, quando existam) 
Apresentamos os resultados do questionário realizado aos estudantes colocados na 1ª fase que ingressaram, no ano letivo 2016/2017, no Curso de 1ºCiclo na UTAD através do
Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior. No caso da licenciatura em Gestão registaram-se 35 respostas. Constatamos que: 

 - Os alunos ingressados são maioritariamente do sexo feminino (54%), e são, na sua maioria (57%), estudantes com 18 anos.
 - 49% dos estudantes vive com Pai, Mãe e irmãos, ou só Pai e Mãe (26%). 6% dos estudantes vive apenas com um dos progenitores. A grande maioria (60%) apenas têm um irmão.

60% têm irmãos ainda dependentes do agregado familiar e 26% afirmam não ter qualquer irmão dependente. 74% dos estudantes ingressados no curso não têm irmãos a estudar ao
nível do ensino secundário. 

 – Quanto à idade dos progenitores percebemos que, tanto no caso do pai como da mãe, uma larga percentagem tem idade compreendida entre os 46 e 55 anos, 53% e 55%,
respetivamente. Existe uma percentagem superior, no caso da mãe (42%), no grupo com idade entre os 36 e os 45 anos, comparativamente ao pai (27%). 

 - Relativamente à escolaridade dos pais dos estudantes observarmos que, no caso do pai, 57% tem escolaridade entre o ensino básico e o 9º ano, já no caso da mãe, 54% encontra-
se neste grupo. A percentagem, no caso do pai, com ensino secundário é de 34% e relativamente à mãe é de 17%. Apenas existem 23% de mães com ensino superior.

 - A nível geral, a maioria dos progenitores encontra-se empregado: 80% no caso das mães e 89% no caso dos pais. Quanto ao rendimento líquido do agregado familiar, existe uma
maior percentagem, 40% a viver com rendimento entre 970-1454€ e 31% com rendimento entre 485-969 €. (<485€–9%; 1455-1939€–17%; >1940€–3%). 

 - A grande maioria dos estudantes, 89%, afirma que a sua frequência no ensino superior será suportada a nível financeiro pelo pai e/ou mãe. 89% assume ser estudante a tempo
inteiro, não exercendo qualquer profissão. Contudo, temos 11% dos estudantes a afirmarem tem um trabalho ocasional durante o período de férias escolares. 

 - 40% provêm do distrito de residência do Porto, logo seguido por Braga(34%) e Vila Real(20%)(outros-3%; Viana Castelo-3%).
 - Para a grande maioria dos estudantes (89%) é a primeira vez que se candidatam ao Ensino Superior. Quanto aos motivos que conduziram à escolha do curso, percebemos que 60%

dos estudantes apresenta o motivo “vocação” e 29% referiu ainda a questão “curso com saídas profissionais”.
 - Relativamente à escolha da UTAD, a localização foi um fator importante (35%). Relativamente à opção de escolha de curso dos estudantes da 1º fase que ingressaram no curso,

52% dos estudantes entrou no curso de sua 1ª opção. 
 - 71% dos estudantes que ingressaram no curso tencionam terminar o curso no qual ingressaram. No futuro, 37% dos estudantes pretende frequentar um 2ºCiclo na UTAD após a

conclusão do 1ºCiclo. GESQUA(coord.)(2017):Perfil dos alunos ingressados na UTAD 2016/2017.Vila Real:UTAD.

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when applicable) 
We present the results of the questionnaire carried out to students placed in the 1st phase that entered in the school year 2016/2017 in the 1st Cycle Course in UTAD through the
National Competition for Access to Higher Education. In the case of the degree in Management there were 35 responses. We found that: 

 - The students admitted are mostly female (54%), and are mostly (57%) students aged 18 years.
 - 49% of students live with Father, Mother and brothers, or only Father and Mother (26%). 6% of students live with only one parent. The vast majority (60%) only have one sibling. 60%

have siblings still dependent on the household and 26% say they do not have any dependent siblings. 74% of the students enrolled in the course do not have siblings to study at the
secondary level. 

 - In terms of the age of the parents, we can see that a large percentage of the parents are between 46 and 55 years of age, 53% and 55%, respectively. There is a higher percentage, in
the case of the mother (42%), in the group between 36 and 45 years old, compared to the father (27%). 

 - Regarding the schooling of the parents of the students, we observe that in the case of the father, 57% have a schooling between primary education and the 9th year of schooling. In
the case of the mother, 54% are in this group. The percentage in the case of the father with secondary education is 34% and the mother is 17%. There are only 23% of mothers with
higher education. 

 - In general, most parents are employed: 80% for mothers and 89% for parents. As for the net income of the household, there is a greater percentage, 40% living with income between
€ 970-1454 and 31% with income between € 485-969. (<485% -9%, 1455-1939% -17%,> 1940% -3%). 

 - The vast majority of students, 89%, state that their attendance in higher education will be supported financially by the father and / or mother. 89% assume full-time student, not
practicing any profession. However, we have 11% of students stating they have an occasional job during the school holidays. 

 - 40% come from Porto's district of residence, followed by Braga (34%) and Vila Real (20%) (other districts-3%, Viana Castelo-3%). 
 - For the vast majority of students (89%) this is the first time they apply for Higher Education. As to the reasons that led to the choice of course, we realize that 60% of students

presents the reason "vocation" and 29% also said the issue "course with career opportunities". 
 - Regarding the choice of UTAD, location was an important factor (35%). Regarding the course of choice option for students of the 1st phase that entered the course, 52% of students

entered the course of your 1st choice.
 - 71% of the students who entered the course intend to finish the course in which they entered. In the future, 37% of students intend to attend a 2-year degree at UTAD after the

completion of 1st Cycle.GESQUA(coord.)(2017):Perfil dos alunos ingressados na UTAD 2016/2017.Vila Real:UTAD.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Ú
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Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 34 34 31
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 25 23 25
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 6 2
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 4 3
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 3 1 1

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

Não se aplica.

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the result (only for PhD programmes). 
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Uma análise das estatísticas do desempenho para o ano lectivo de 2016/2017 permite constatar que:

 Na área disciplinar de Gestão, que tem 18 UCs obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi superior a 85% em 14 UCs; nas restantes 4 UCs,
o aproveitamento foi de 62,5%, 63%, 83,3% e 83,3%. Assim, pode concluir-se que nas UCs da área disciplinar de Gestão o aproveitamento foi muito bom.

 Na área científica da Economia, que tem 3 UCs obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi superior a 90% em 3 UCs; Assim, pode
concluir-se que nas UCs da área disciplinar de Economia o aproveitamento foi muito bom.

 Na área disciplinar da Matemática, que tem 4 UCs obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi diferenciado. Assim, na UC de Estatística
Multivariada o grau de aproveitamento foi de 88,1%; em Estatística Aplicada a Economia e Gestão foi de 71,7%; em Matemática II foi de 63% e, finalmente, em Matemática I o
aproveitamento foi de 41,8%.

 Na área disciplinar de Direito, que tem 2 UCs obrigatórias, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 56,8%% e 62%, sendo assim, satisfatório.
 Na área disciplinar de Sociologia, que tem 1 UCs obrigatória, o grau de aproveitamento dos alunos que se submeteram a avaliação foi de 97,8%, ou seja, muito bom.

 Podemos dizer que em termos gerais o aproveitamento é bastante bom; no entanto, nas áreas do Direito e da Matemática (sobretudo nas UCs de Matemática I e Matemática II)
encontramos algumas debilidades. Contudo, é de referir que, com base na avaliação realizada pelos alunos do curso relativamente a estas UCs (ao nível do funcionamento da UC e
do desempenho do docente) verificamos que os alunos estão, de uma forma geral, muito satisfeitos com os indicadores utilizados nessa avaliação; por exemplo: Capacidade do
docente para motivar os estudantes para a UC (Disponibilidade do docente para receber os estudantes no horário de atendimento estabelecido, Capacidade do docente de transmitir
os conhecimentos, Grau de satisfação com o desempenho global do docente)

 Para tentar ultrapassar estes problemas, a direcção de curso e a UTAD, tem feito o seguinte:
 - Dialogar com os docentes responsáveis por essas unidades curriculares no sentido de os incentivar a inovar ao nível das estratégicas pedagógicas e didáticas de ensino-

aprendizagem;
 - Criação aulas extra de Nivelamento de Matemática para os alunos que precisarem;

 - Aumento do número de turmas de Matemática I;
 - Possibilidade de repetirem a UC de Matemática I no semestre seguinte (A UTAD propõe que algumas UC que pertencem, nos vários planos estudos, a um dado semestre,funcionem

também no semestre seguinte, sob designação de “UC original” e “UC cópia”, respectivamente)
 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
An analysis of performance statistics for the academic year 2016/2017 shows that: In the Management disciplinary area, which has 18 compulsory curricular units (CUs), the degree
of achievement of the students who underwent the evaluation was superior to 85% in 14 CUs; in the remaining 4 CUs, the achievment was 62.5%, 63%, 83.3% and 83.3%. Thus, it can
be concluded that in the CUs of the Management disciplinary area, the performance was very good.

 In the scientific area of Economics, which has 3 CUs, the degree of achievement of the students who underwent the evaluation was higher than 90% in 3 CUs; Thus, it can be
concluded that in the CUs of the disciplinary area of Economics, the performance was very good.

 In the Mathematics disciplinary area, which has 4 compulsory CUs, the degree of achievement of the students who underwent the assessment was differentiated. Thus, in the
Multivariate Statistics CU the degree of achievment was 88.1%; in Statistics Applied to Economics and Management was 71.7%; in Mathematics II was 63% and, finally, in
Mathematics I the performance was 41.8%.

 In the area of law, which has two compulsory CUs, the level of achievement of the students who underwent the assessment was 56.8% and 62%, and thus satisfactory.
 In the Sociology disciplinary area, which has 1 compulsory CU, the students' proficiency rate was 97.8%, that is, very good.

 We can say that in general terms the degree of achievement is quite good; however, in the areas of Law and Mathematics (especially in the CUs of Mathematics I and Mathematics II)
we find some weaknesses. 

 It should be noted, however, that on the basis of the course students' assessment of these CUs (at CU level and teacher performance) we find that students are generally very
satisfied with the indicators used this assessment; eg, teacher's ability to motivate students to CU, teaching the ability to transmit the knowledge, degree of satisfaction with the
overall performance of the teacher)

 To try to overcome these problems, the direction of course and UTAD, has done the following:
 - Dialogue with the teachers responsible for these curricular units in order to encourage them to innovate at the level of pedagogical strategies and didactic teaching-learning;

 - Creation of extra math level classes for students who need them;
 - Increase in the number of classes of Mathematics I;

 - UTAD proposes that some CUs that belong, in the various study plans, to a given semester, also work in the following semester, under the name of "CU original" and "CU copy"
 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
As informações de que dispomos sobre este item dizem respeito às estatísticas nacionais dos cursos superiores (http://infocursos.mec.pt/).

 Base 2015: Para o período entre 2009/10 a 2012/13 encontravam-se registados no IEFP 26 recém-diplomados(num total de 164), do que resulta uma taxa de desemprego de 15,8%.
Base 2016: No período entre 2010/11 a 2013/14, o número de desempregados registados ascende a 25, correspondendo a uma taxa de 15,2%(total de 165). Base 2017: Tendo em
conta a percentagem de recém-diplomados do curso que estão registados no IEFP como desempregados, constata-se, para os alunos que se diplomaram no curso entre os anos
letivos de 2011/12 e 2014/15(um total de 159), uma percentagem de 13,8%(22 diplomados desempregados).Verifica-se assim uma tendência decrescente do número de diplomados
desempregados neste curso. Mais informações encontram-se no documento “Observatório do percurso profissional dos diplomados da UTAD (2006-2012) (GAIVA).

 

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and information source). 
The information we have on this item refers to the national statistics of higher education (http://infocursos.mec.pt/).

 Baseline 2015: For the period 2009/10 to 2012/13, 26 newly graduates (totaling 164) were registered in the IEFP, resulting in an unemployment rate of 15.8%. Base 2016: During the
period 2010/11 to 2013/14, the number of registered unemployed is 25, corresponding to a rate of 15.2% (total of 165). Base 2017: In view of the percentage of recent graduates of the
course who are registered in the IEFP as unemployed, it is observed, for students who have graduated in the course between the academic years 2011/12 and 2014/15 (a total of 159),
a percentage of 13.8% (22 unemployed graduates). This shows a downward trend in the number of unemployed graduates in this course. More information can be found in the
document "Observatory of the professional course of the graduates of UTAD (2006-2012) (GAIVA).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As medidas tomadas pela direção do curso, para aumentar a empregabilidade dos nossos alunos, foram: 

 a) Integramos nas unidades curriculares alguns módulos e temas de formação sobre habilidades para encontrar emprego, em articulação com o GAIVA da UTAD.
 b) Comunicamos aos alunos as ofertas de emprego específicas na área, através de Facebook e outras vias de comunicação. O núcleo de alunos em Gestão participa ativamente

nesta divulgação.
 c) Informamos e persuadimos os estudantes sobre a necessidade de inserção do seu CV no sistema do GAIVA – UTAD.

 d) Melhoramos as relações com empresas e organizações da região, criando espaços de encontro e diálogo entre gestores (privados e/ou públicos) e alunos finalistas (por exemplo,
convidando-os para participarem em seminários, palestras, conferências ou fazendo visitas de estudo).

 

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
The measures taken by the direction of the course to increase the employability of our students were:

 a) We integrate in the curricular units some modules and themes of training on abilities to find employment, in articulation with the GAIVA.
 b) We communicate to students the specific job offers in the area, through Facebook and other means of communication. NEG participates actively in this communication. c) We

inform and persuade students about the need to insert their CV in the system of GAIVA - UTAD.
 d) Improve relations with companies and organizations in the region, creating spaces for meeting and dialogue between managers (private and / or public) and finalist students (for

example, inviting them to participate in seminars, lectures, conferences or study visits ).
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research Centre(s) in the area of the study programme,
where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) /
Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of

integrated study programme’s teachers
Observações /
Observations

Centre for Transdisciplinary Development Studies
(CETRAD) Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

(UTAD) 22 -

Centre of Mathematics of the University of Minho
(CMAT) Bom Universidade do Minho (UM) 1 -

Research Centre for the Study of Population,
Economics and Society (CEPESE) Muito Bom Centro de Estudos da População, Economia e

Sociedade (CEPESE/UP) 1 -

Center for Computational and Stochastic Mathematics
(CEMAT) Muito Bom Instituto Superior Técnico, Universidade de

Lisboa (IST-UL) 2 -

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores
do Porto (INESC Porto/FE/UP) Excelente Universidade do Porto 1 -

Centro em Rede de Investigação em Antropologia
(CRIA) Muito Bom ISCTE-IUL 1 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o
ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
A UTAD, e este ciclo em particular, tem realizado diversas atividades promotoras do desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação
avançada. Os docentes da licenciatura em Gestão da UTAD têm prestado serviços/colaborado, com as seguintes instituições e organizações:

 - Associação Portuguesa de Management (participação em órgãos sociais em representação da universidade; organização conjunta de seminários, conferências)
 - Comunidade Intermunicipal do Douro (projetos de extensão)

 - Régia Douro Parque (protocolos com empresas)
 - Adrat (Associação de desenvolvimento da Região do Alto Tâmega) (projetos de extensão)

 - EDP (Projetos de extensão: Programa de empreendedorismo no vale do Tua e no vale do Sabor)
 - Millennium BCP (Realização de estágios para os estudantes)

 - PHC (Utilização de programa de contabilidade)
 - Escola de Hotelaria de Lamego (Formação avançada conjunta)

 - IPV/ESTG e IPB (Formação avançada conjunta)
 - HTDouro (Associação de empresários de hotelaria do Douro) (palestras, aulas abertas)

 - UTAD Solutions Consulting (prestação de serviços de consultoria)
 - ISCTE (Global Management Challenge)

 - Nervir (ações de divulgação dos cursos, palestras conjuntas)
 - Escolas Secundárias (UTAD Summer Campus; Dia aberto; ações de divulgação do curso)

 - Diversas empresas e instituições, por exemplo PHC, Manuel Pinheiro Unipessoal, Lda, Cruz Vermelha, Câmara Municipal de Lamego (elaboração de estudos de caso a utilizar nas
aulas)

 - Ordem dos Contabilistas Certificados (participação em órgãos sociais em representação da universidade; parcerias diversas)
 - IGAP (participação em órgãos sociais em representação da universidade)

 - Ordem dos Economistas (participação em órgãos sociais em representação da universidade)
 - FIPA- Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (Formação avançada conjunta – 3º ciclo)

 Desde o papel prioritário de formação de recursos humanos qualificados, passando pelos projetos de investigação, pela formação avançada em cursos de especialização, pela
prestação de serviços e projetos de extensão, bem como atividades abertas à comunidade, pela participação em órgãos sociais representando a universidade, entre outras, as
atividades realizadas em conjunto são múltiplas, traduzindo-se num impacto efetivo e multifacetado e assumindo, desta forma, um papel de relevo na valorização de áreas vitais para
a região e para o país.

 Assim, através dos seus docentes e centros de investigação e através dos próprios estudantes e suas associações/núcleos, o curso de Gestão cria valor para os stakeholders e
promove o desenvolvimento económico e sociocultural (local, regional e nacional).

 

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s) of the study programme, and it real contribution to the
national, regional and local development, scientific culture and cultural, sports and artistic activities. 

UTAD, and this particular cycle, has carried out several activities promoting technological and artistic development, providing services to the community and advanced training. The
professors of the degree in Management of UTAD have provided services / collaborated with the following institutions and organizations:

 - Portuguese Association of Management (participation in social bodies representing the university, joint organization of seminars, conferences)
 - Douro Intermunicipal Community (extension projects)

 - Régia Douro Parque (protocols with companies)
 - Adrat (Development Association of the Alto Tâmega Region) (extension projects)

 - EDP (Extension projects: Entrepreneurship program in the Tua valley and the Sabor valley)
 - Millennium BCP (Accomplishment of internships for students)

 - PHC (Use of accounting program)
 - School of Hospitality of Lamego (Joint Advanced Training)

 - IPV / ESTG and IPB (Joint Advanced Training)
 - HTDouro (Douro hotel business association) (lectures, open classes)

 - UTAD Solutions Consulting (providing consulting services)
 - ISCTE (Global Management Challenge)

 - Nervir (actions of dissemination of the courses, joint lectures)
 - Secondary Schools (UTAD Summer Campus; Open Day; course dissemination actions)

 - Several companies and institutions, for example PHC, Manuel Pinheiro Unipessoal, Lda, Red Cross, Lamego City Hall (preparation of case studies to be used in class)
 - Ordem dos Contabilistas Certificados (participation in governing bodies representing the university, various partnerships)

 - IGAP (participation in governing bodies representing the university)
 - Order of Economists (participation in governing bodies representing the university)

 - FIPA- Federation of Portuguese Agro-Food Industries (Joint advanced training - 3rd cycle).
 From the priority role of training qualified human resources, through research projects, advanced training in specialization courses, the provision of services and extension projects,

as well as activities opened to the community, by participating in social bodies representing the university, among others, the activities carried out jointly are multiple, translating
into an effective and multifaceted impact and assuming, in this way, an important role in the valorization of vital areas for the region and for the country.

 Thus, through its faculty and research centers and through students and their associations, the Management course creates value for stakeholders and promotes economic and
socio-cultural development (local, regional and national).

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Vários docentes têm estado envolvidos em diversos projectos e/ou parcerias de investigação. Os principais, e que se encontram directamente relacionados com o âmbito do curso,
são:

 LACES – Laboratório de apoio à criação de empregos e empresas da economia social, Interreg – POCTEP, 2.188.157,61€ (7 docentes envolvidos);
 AGROSMARTCoop - Espaço para a integração, competitividade e crescimento económico inteligente das cooperativas agroalimentares do espaço rural SUDOE, financiado pel

FEDER – Programa Interreg SUDOE: 1.295.000.00 € ( 2 docentes);
 INCUB Training KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices, cofinanciado pelo Programa Erasmus+, através 

 do FEDER: 177.760,00€, reconhecido com o Prémio Boas Práticas ERASMUS+ 2017, na categoria de Educação e Formação (7 docentes envolvidos);
 I&D DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro, cofinanciado pelo FEDER, através do NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte 2014/2020):

679.458,26€ (6 docentes).
 

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international partnerships, including, when applicable, the indication of the main

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724
http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/768a215e-9efa-a28e-1628-5a674a0a9724
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financed projects and the volume of financing involved. 
Several teachers have been involved in several projects and / or research partnerships. The following are the main ones that are directly related to the scope of this course:

 - LACES - Laboratorios de apoyo a la creación de empleo y empresas de economía social, financed by Interreg – POCTEP - 2.188.157.61€ (7 teachers);
 - AGROSMARTCoop - Espaço para a integração, competitividade e crescimento económico inteligente das cooperativas agroalimentares do espaço rural SUDOE - financed by

FEDER – Interreg SUDOE Program: 1.295.000.00 € ( 2 teachers)
 - INCUB Training KA2 Cooperation and Innovation for Good Practices, financed by the Erasmus+ Program, through the -

 FEDER - 177.760,00€, recognized with the ERASMUS+ 2017 best practice Award, in the category of Education and Training (7 teachers);
 - I&D DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro, financed by FEDER, through NORTE 2020 (Programa Operacional Regional do Norte- 2014/2020): 679.458,26€

(6 teachers).
 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 10
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 9
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 6
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 12
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
- MERGING VOICES - consórcio com U. Nova de Lisboa, U. Porto e U. Algarve que estabelece uma rede de excelência na transferência de know-how e partilha de práticas com países
na Ásia e Oceania (Austrália, China, India, Japão, Coreia, Macau, Nepal, Paquistão, Filipinas, Sri Lanka, Vietnam). O ciclo de estudos recebeu em 2017, 3 docentes

 - Rede JAMIES com universidades da Jordânia, Líbano, Síria, Palestina e Tunísia e as UMinho, Nova de Lisboa, UPorto e UAlgarve, com vários candidatos a docência e mobilidade de
alunos para o 1º ciclo em Gestão

 - INCUB training, do programa Erasmus +, vários docentes da Gestão participam na plataforma formativa com módulos de aprendizagem de conteúdos da área de gestão de acesso
preferencial a alunos dos países parceiros (Áustria, Bulgária, Irlanda e Espanha)

 - CIBECEM (Círculo Ibérico de Economia Empresarial), rede de intercâmbio universitário com universidades ibéricas (U.Algarve; U.Évora, UBI; UTAD; U.Huelva; U.Salamanca; U.Vigo
e U.Extremadura)

 

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
-MERGING VOICES consortium with U. Nova Lisbon, U. Porto, U. Algarve establishing a network of excellence in transfer of know-how and sharing of practices with countries in Asia
and Oceania (Australia, China, India, Japan, Korea, Nepal, Pakistan, Sri Lanka). The study cycle receiving in 2017, 3 teachers

 -Rede JAMIES with universities from Jordan, Lebanon, Syria, Palestine and Tunisia and the UMinho, Nova de Lisboa, Porto and Algarve, with candidates for teaching and student
mobility for the 1º cycle in Management.

 -INCUB training, under the Erasmus + program, several faculty members participate in the training platform with learning contents mainly from the scientific area of management with
preferential access to students from partner countries (Austria, Bulgaria, Ireland and Spain).

 -CIBECEM (Iberian Circle of Business Economics), a university exchange network with Portuguese and Spanish universities (U.Algarve, U. Évora, UBI, UTAD, U.Huelva, U.Salamanca,
U.Vigo and U. Extremadura).

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as secções 7.2.

 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/gesqua/SIGQ/Documents/manual_qualidade_2017.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade(PDF, máx. 500kB).
 <sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos, questionários no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas,
por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.

 Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the teaching and learning processes, namely the
procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study
programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures implementation. 

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students questionnaires in the information system to support
teaching (SIDE), about the curricular units and teaching.

 These data, after statistical treatment, allows classifying CU and Teachers in Critical or Excellent. All results are provided to the Schools, by course and department. Internally, this
tool, among others, such as the analysis of school success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.

 With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students enrolled, a number of students evaluated, the number of students
evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, CU is identified with low rates of school
achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD
) and the Study-Skills Program, according to identified needs.

 At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
students are properly monitored.

 These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins with diagnostic studies to the elaboration of an
Improvement Plan per course and respective implementation of the actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/gesqua/SIGQ/Documents/manual_qualidade_2017.pdf
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Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e em fase de implementação no presente ano.

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area and it is responsible for the Internal Quality Assurance System (SIGQ), based on regulation nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in 2017 and in the implementation phase this year.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.

 Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao
desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à
estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional development. 
The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities. At the
same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys with regard to the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity not to
respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or
other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
 A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),

sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais.
São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão
ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de
ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.
 The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP),

being biennial. The operational objectives, that should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's
own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different
functions to be developed.

7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
 A UTAD submeteu em 2017 o processo de Avaliação Institucional junto da A3ES e tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015,

promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
 Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,

obtendo a certificação de 2016 a 2022.
 Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.

 Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, engenharia Civil e Engª Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros, estando previsto
para 2018 nova submissão ao referido selo de Ciclos ainda a definir superiormente.

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
 In 2017 UTAD submitted the Institutional Evaluation process to the A3ES and has participated in some rankings, namely, Educational Quality Study 2015, promoted by

ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
 In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining

certification from 2016 to 2022.
 In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.

 Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Engª Zootécnica obtained the seal of quality EUR-ACE, of the Order of Engineers, being
foreseen for 2018 a new submission to the referred seal of Cycles yet to be defined superiorly.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- A história e o carácter multidisciplinar da licenciatura, a experiência e o saber acumulado dos docentes, durante os 30 anos de história do curso de Gestão.

 - Objetivos do curso em conformidade com os objetivos gerais da UTAD.
 - Avaliação científica e pedagógica interna efectuada pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA) - Pró-Reitoria para a Avaliação e Qualidade.

 - Realização de inquéritos de satisfação aos estudantes, permitindo fazer a monitorização das UCs e do desempenho dos docentes;
 - As áreas e domínios em que se centra o curso são de grande atualidade e relevância para o desenvolvimento regional e nacional.

 - Reconhecimento do ciclo de estudos pela OCC (Ordem dos Contabilísticos Certificados) para o exercício de funções de Contabilistas Certificados.
 - Existência de um centro de investigação – CETRAD -de suporte às actividades de investigação, ligação às empresas e parceiros internacionais, financiado pela FCT.

 - Elevada qualidade do corpo docente, doutores em Gestão, em Economia, em Ciências Sociais e outras áreas de formação essenciais para o curso.
 - Ambiente de interatividade/proximidade na relação entre docentes e alunos.

 - As visitas de estudo que permitem aos alunos tomar contacto com a realidade organizacional nas suas múltiplas dimensões (áreas económico-financeira, comercial, logística)
 - A possibilidade de realização de estudos de 2º ciclo disponíveis na instituição de ensino (2º ciclo em Gestão, 2º ciclo em ciências económicas e empresariais, 2º ciclo em gestão

dos serviços de saúde).
 - A integração de estudantes em projetos de investigação de relevância, no desempenho de atividades de voluntariado científico (apoio na recolha e tratamento de dados).

 - A existência de um Núcleo de Estudantes de Gestão (NEG), com dinamismo próprio. 
 - Fortes redes informais dos docentes com as empresas da região e que têm permitido aos alunos de Gestão um estatuto preferencial nos estágios, pequenas palestras nas UCs ou

o patrocínio para a participação no Global Management Challenge.
 

8.1.1. Strengths 
- The history and the multidisciplinary identity of the degree, experience and accumulated knowledge of many teachers during 30 years of the degree in Management,

 - Course objectives in accordance with the overall UTAD´s objectives.
 - Internal pedagogical and scientific assessments carried out by the Quality Management Office (GESQUA) – Pro-Rector for Assessment and Quality;

 - Conduct student satisfaction surveys, allowing the monitoring of the curricular units and the teachers' performance;
 - The areas and domains in which the course is centered are updated and highly relevant to regional and national development.

 - Recognition of the course by OCC to execute the tasks of the profession of a certified accountant.
 - Existence of a research center - CETRAD - to support research, business links and international partners, financed by FCT.

 - Teachers and their high teaching and research quality, doctors in management, economics, social sciences and other areas of training essential for the degree.
 - Interactivity / proximity environment in the relationship between teachers and students.

 - The study trips enables students to make contact with the organizational reality in its multiple dimensions (economic, financial, commercial, logistics, ...).
 -The possibility of performing 2nd cycle studies available at the educational institution (2nd cycle in Management, 2nd cycle in economic and business sciences, 2nd cycle in health

services management).
 - The integration of students in relevant research projects, in the performance of activities of scientific volunteering (support in data collection and processing).

 - The existence of a Nucleus of Management Students (NEG), with its own dynamism.

8.1.2. Pontos fracos 
- Dificuldades dos alunos na área da Matemática

 - Algumas dificuldades dos alunos no entendimento da língua inglesa.

http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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- Reduzida mobilidade internacional dos alunos e docentes 
 - Recursos financeiros reduzidos para aquisição de bibliografia complementar.

 - Insuficiência de docentes na área científica de Gestão, tendo como consequência um serviço equivalente elevado, com uma sobrecarga de trabalho de todo o corpo docente do
ciclo de estudos em curso, dificultando o apoio mais individual e personalizado a cada um dos alunos;

 

8.1.2. Weaknesses 
- Students show difficulties in the area of Mathematics

 - Some difficulties of the students in the understanding of the English language.
 - Reduced international mobility of students and teachers

 - Reduced financial resources for the acquisition of complementary bibliography.
 - Lack of teachers in the Management scientific area, resulting in a high equivalent service, with an overload of work of the whole faculty of the current cycle of studies, making it

difficult to undertake a more individual and personalized support to each student;

8.1.3. Oportunidades 
- Instituições públicas e empresas da região com necessidades e interesses na área do curso.

 - Existência, no espaço geográfico da UTAD, do Regia Douro Park - Parque da Ciência e Tecnologia, que conta com múltiplas valências de suporte a empreendedores e empresas,
projectos empresariais, assim como desenvolvimento e transferência de tecnologia e conhecimento, contemplando uma Incubadora-Aceleradora de Empresas, um Centro de
Negócios e um Polo Tecnológico de Excelência. Esta estrutura e as empresas que aí estão sediadas têm tido uma colaboração activa com o curso através de visitas ao Parque, a
vinda de empreendedores ás aulas ou às Jornadas de Gestão para partilharem as suas experiências, estágios para alunos recém -licenciados e colaboração dos docentes do curso
em workshops organizados pelo Parque. 
- Crescente dinamismo do governo local na tentativa de atrair empresas competentes e capazes de qualificar o tecido empresarial local (por exemplo, a Critical Software) e que pode
servir como alavanca para a consolidação destas empresas bem como para o reforço da inovação do empreendedorismo local.

 - Existência na UTAD de diversas iniciativas de apoio ao empreendedorismo.

8.1.3. Opportunities 
- Public institutions and companies of the region with needs and interests in the area of the course.

 - The existence of several initiatives in support of entrepreneurship at UTAD. Existence, in the geographical space of UTAD, a Science and Technology Park - the Regia Douro Park,
which has multiple support facilities to entrepreneurs and companies, business projects, as well as the development and transferance of technology and knowledge, contemplating a
business incubator, a Business Center and an excellence Technological. This structure and the companies that are based there have had an active collaboration with the course
through visits to the Park, the coming of entrepreneurs to classes or the Management Seminars to share their experiences, internships for newly graduated students and
collaboration of teachers courses organized by the Park.

 - Growing dynamism of the local government in the attempt to attract competent firms that are capable of qualifying the local business fabric (eg Critical Software) and which can
serve as an reinforcement of both their solidity and the innovation of local firms;

 - The existence of several initiatives to support entrepreneurship at UTAD.

8.1.4. Constrangimentos 
- Inexistência de uma política de gestão de recursos humanos que valorize as competências e o mérito, causando alguma desmotivação dos docentes.

 - Imagem negativa de alguns serviços da UTAD junto de estudantes e docentes.
 - Falta de financiamento que limitam algumas atividades pedagógicas (ex: visitas de estudo, aquisição software).

 - A dificuldade em convencer os alunos para realizar programas de mobilidades com outras universidades, devido a problemas económicos e à baixa dotação económica das bolsas.
 - Diminuição tendencial do financiamento das instituições públicas.

 - Intensificação da concorrência.

8.1.4. Threats 
- Lack of a human resources management policy that values the skills and merit, causing some teachers's demotivation;

 - A negative image of some UTAD bureaucratic services amongest students and teachers.
 - Lack of funding limiting some pedagogical activities (eg study trips, software acquisition).

 - The difficulty in persuading students to carry out mobility programs with other universities, owing to the economic problems and the low economic allocation of scholarships.
 - Decreased trend in the financing of public institutions.

 - Increased competition.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Acção 1.

 Desenvolver actividades para promover o aproveitamento na área de matemática nomeadamente: incentivar as inscrições na Unidade Extracurricular Nivelamento de Matemática,
que tem como objectivo identificar as principais dificuldades dos alunos do 1.º ano e promover a aquisição de competências básicas essenciais ao sucesso nas unidades
curriculares na área da Matemática e áreas afins; criação do Programa UC Duplicada ( possibilidade de repetirem as UCs da área da matemática, no caso de terem tido insucesso, no
semestre subsequente)

 Para concretizar essa acção, tomaremos as seguintes as medidas:
 1 (uma) acção de divulgação presencial, no inicio de cada ano letivo, feita pela direção do curso junto dos alunos do 1º ano com o envolvimento dos docentes e do Núcleo de

Estudantes de Gestão; 
 Realizar, periodicamente, acções de divulgação nos meios de comunicação internos (redes sociais, Newsletters, Clipping, mail).

 
Acção 2

 Incentivar os alunos para o aproveitamento das oportunidades de aprendizagem da língua inglesa que a UTAD disponibiliza. Além disso, os docentes serão sensibilizados pela
direção do curso no sentido de incorporarem a língua inglesa nos seus recursos pedagógicos e nos seus elementos de avaliação.

 
Acção 3

 Promover actividades que estimulem a mobilidade internacional de alunos e docentes. Nesse sentido serão feitas, no inicio de cada ano lectivo, sessões de esclarecimento sobre o
Programa Erasmus com representantes do GRIM e com alunos que tenham estado em programas de mobilidade.

 
Acção 4

 Solicitar junto às unidades orgânicas competentes (DESG, ECHS e CETRAD) o reforço das verbas para a aquisição de bibliografia
 

Acção 5
 Reiterar, junto da ECHS e da Reitoria da UTAD, a necessidade de contratação de docentes de carreira na área da Gestão

8.2.1. Improvement measure 
Action 1

 To develop activities to promote curricular performance in the area of mathematics, namely: to encourage the enrollment in the optional Extracurricular Unit Mathematics Leveling,
which aims to identify the main difficulties of 1st year students and promote the acquisition of basic skills essential to success in curricular units in the area of Mathematics and
related areas; creation of the Duplicate C.U. Program (possibility of repeating C.Us in the area of mathematics, if they failed in the subsequent semester).

 To carry out this action we will take the following measures:
 1 (one) face-to-face dissemination action, at the beginning of each academic year, made by the direction of the course with the 1st year students with the involvement of the faculty

and the Student Management Center;
 Carry out, periodically, publicity actions in the internal media (social networks, Newsletters, Clipping, mail)

 
Action 2

 Encourage students to take advantage of the English language learning opportunities provided by UTAD. In addition, teachers will be sensitized by the direction of the course in
order to incorporate the English language in the pedagogical resources and in their evaluation elements.

 
Action 3

 Promote activities that stimulate the international mobility of students and teachers. In this sense, at the beginning of each academic year, there will be clarification sessions on the
Erasmus Program with representatives of GRIM and with students who have been in mobility programs.

 
Action 4

 Request from the relevant organizational units (DESG, ECHS and CETRAD) to increase funding for the acquisition of bibliography.
 

Action 5
 To reiterate, together with the ECHS and the Rector's Office of UTAD, the need to hire career professors in the area of Management
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta - 1,3, 5 

 O tempo de implementação previsto é até ao fim do mandato da actual direção de curso (Junho 2019)
 Prioridade média - 2,4

 O tempo de implementação previsto é até ao fim do mandato da actual direção de curso (Junho 2019)

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High Priority - 1.3, 5

 The planned implementation time is until the end of the term of the current course directorate (June 2019)
 Medium Priority - 2.4

 The planned implementation time is until the end of the term of the current course directorate (June 2019)

9.1.3. Indicadores de implementação 
Acção 1

 Numero de alunos que frequentam a U. Extracurricular Nivelamento em Matemática
 Número de alunos que frequentam a U.C duplicada em Matemática

 
Acção 2

 Número de alunos que frequentam os cursos técnicos de Inglês junto do Gabinete de Formação da UTAD (GForm)
 Número de docentes que incorporam a lingua inglesa nas sua actividade de docência

 
Acção 3

 Número de alunos que participa na mobilidade internacional
 Número de docentes que participa na mobilidade internacional

 
Acção 4

 Número de livros adquiridos 
 

Acção 5
 Número de novos docentes de carreira contratados na área de Gestão

 

9.1.3. Implementation indicators 
Action 1

 Number of students attending Extracurricular Unit Leveling in Mathematics
 Number of students attending duplicate C.U. in Mathematics

 
Action 2

 Number of students attending the English language courses at Training office of UTAD (GForm).
 Number of teachers who incorporate the English language in their teaching activities

 
Action 3

 Number of students participating in international mobility
 Number of teachers participating in international mobility
 

Action 4
 Number of books purchased

 
Action 5

 Number of new career teachers hired in the Management area

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the intended changes and their reasons. 
<no answer>

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.2.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS*
(0 Items)  0 0

<sem resposta>

9.3. Novo plano de estudos

9.3. Novo Plano de estudos

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 <no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 <sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 <no answer>
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9.3.3 Novo plano de estudos / New study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 <sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 <sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 <no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 <sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 <no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


