
12/19/2018 ACEF/1819/0206062 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=de516151-a56e-4405-1e56-5bc4ae4b02ae&formId=6c9f7212-2229-4b48-94ee… 1/13

ACEF/1819/0206062 — 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/1213/06062

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2014-09-19

 

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 (Português
e em Inglês, PDF, máx. 200kB).

 2._pdf-sintese-1ºciclo.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?
 Sim

 
3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 A última alteração realizada no atual ano letivo (2018-2019):
 a) foram modificadas algumas designações de UCs, de modo a torná-las mais inclusivas na sua denominação; 

 b) introduziram-se unidades basilares no curso, sugerindo-se, na nova proposta, a inclusão de UCs obrigatórias iguais às que existem em cursos de referência, em especial na
Universidade do Porto e na Universidade do Minho (parceiras da UTAD no consórcio UNorte) ou em cursos já existentes na UTAD (ex: Técnicas de Expressão; Textualidades; Análise
do Discurso e Imagem; Media e Cultura Contemporânea); 

 c) reintroduziu-se a unidade curricular de Estágio, principal ponto forte apresentado no anterior processo de acreditação do curso na A3ES, sendo um aspeto solicitado pelos alunos
em todos os fóruns/órgãos em que se fizeram representar.

 A introdução destas 5 UC obrigatórias não perturba a identidade do curso da UTAD, permitindo dar cumprimento à Deliberação nº 2392 da A3Es de 26 de Dez 2013.

 
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 The last change occurred in the current academic year (2018-2019):
 The amendment referred to is justified as it follows: a) some UC designations were modified so as to make them more inclusive; b) basic curricular units were introduced in the

course, with the suggestion, in the new proposal, of the inclusion of curricular units that exist in reference study cycles, especially in the University of Porto and University of Minho
(UTAD's partner in UNorte) or in existing cycles in the UTAD (ex: techniques of expression; Textualities; Discourse analysis and image; Media and contemporary culture); c)
reintroduced the curricular unit Internship, one of the main strengths presented in the previous accreditation process of the study cycle by A3ES, being an aspect requested by
students in all forums in which they are represented. The introduction of these 5 CU does not chance the identity of the course of UTAD, allowing us to comply with Resolution No.
2392 of A3Es of 2013 october 26.

 
 
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.

 O plano de estudo sofreu algumas alterações, com a introdução de unidades curriculares obrigatórias e fundamentais para a qualidade do curso (Técnicas de Expressão;
Textualidades; Análise do Discurso e Imagem; Media e Cultura Contemporânea); o Estágio foi reactivado e Agência da Comunicação mudou de ano (passando do 3.º para o 2.º).
Algumas UC passaram para opção por se considerar que a uc de Estágio já respondia à necessidade prática dos alunos e por se compreender que algumas unidades curriculares
seriam apenas do interesse de alguns estudantes.

  
Como referido previamente, a introdução destas 5 UC obrigatórias não perturba a identidade do curso da UTAD, permitindo dar cumprimento à Deliberação nº 2392 da A3Es de 26 de
Dez 2013.

 
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 The study plan has suffered some changes, with the introduction of some fundamental course curricular units very important to the quality of the study cycle (Techniques of
Expression; Textualities; Discourse Analysis and Image; Media and Contemporary Culture); 

  
The internship was reactivated and Communication Agency was moved (moving from the 3rd to nd2 year). Some CU became options as we considered that the CU Internship cycle
answered the needs of students for practical learning and because we understood that some curricular units would only be of partial interest to some students. 
 
As mentioned previously, the introduction of these 5 UC is not the identity of the compulsory course of UTAD, allowing comply with Resolution No. 2392 of A3Es of 2013 october 26.

 

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?
 Sim

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Foram feitas alterações e melhorias aos equipamentos dos auditórios, e melhoradas as condições acústicas através da substituição de equipamentos. Foram disponibilizadas novas
salas de aulas, no complexo laboratorial, com condições mais favoráveis ao processo de ensino de aprendizagem.

 
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

 Changesand improvements were made to the equipment of the auditoriums, and the acoustics were improved by replacing equipment. New classrooms were made available at the
laboratory complex, with more favorable conditions to the teaching learning process.

 
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.

 O corpo docente foi reforçado com profissionais provenientes de outras universidades (Universidade do Minho, Instituto Politécnico de Viseu) bem como com profissionais ligados
à vida prática. O ciclo de estudos está ligado a várias redes e projectos na área dos media (nomeadamente academia RTP, Projeto REC). O projeto REC, em articulação com o Cenjor,
define-se pela integração de alunos, docentes e jornalistas, de todo o país, numa redação virtual que, pontualmente, organiza sessões práticas de formação em diversas localidades,
e agenda os temas que são tratados pelos alunos na plataforma digital criada para o efeito: https://www.cenjor.net/rec/. O Projeto prevê a criação de conteúdos jornalísticos pelos
alunos até ao limite temporal de, pelo menos, o ano letivo 2020/2021. A rede de protocolos de estágio também aumentou; estando também consolidadas as relações estabelecidas
anteriormente com as instituições com as quais o curso colabora há mais de dez anos.

 
4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 Faculty staff has been reinforced with faculty staff with experience from other universities (University of Minho, Polytechnic Institute of Viseu), as well as other professional from the
field (a journalist from SIC, a private channel of tv, a radio director and a movie director). The study cycle is connected with several networks and projects (Academia RTP (Radio and
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Television of Portugal; and REC project). The REC project is defined by the integration of students, teaching staff and journalists in a virtual newsroom that organizes training
workshops in various locations, and schedules themes that are treated by students on digital platform set up for this purpose: https://www.cenjor.net/rec/. The project foresees the
creation of journalistic content by students until the schoolyear 2020/2021. Internship protocols network has also increased; being consolidated also established relations with the
institutions with which the course has collaborated for over ten years

 
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.

 Foi criada a Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola de Ciências Humanas e Sociais com funcionárias responsáveis por apoiar administrativamente o funcionamento dos cursos. 
 As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio ao curso são agora asseguradas por uma funcionária administrativa de Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola de

Ciências Humanas e Sociais responsável pelo apoio a vários cursos.
 Houve uma maior centralização da documentação na EAP (estrutura de apoio pedagógico) e tem-se procedido a uma desmaterialização da informação, através de um uso mais

intensivo e eficiente dos recursos digitais, a partir da plataforma de gestão de informação Gesdoc. 
 Mantém-se também a presença de estruturas paralelas de apoio ao ensino e aprendizagem, sejam estas ligadas aos programas de tutorias UTAD, a figura do Provedor do Estudante

e a existência de vários gabinetes de apoio ao aluno, como o GRIM e o GAIVA. 
 

 
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 The Pedagogical Support Structure (EAP) of the School of Human and Social Sciences was created with staff responsible for the technical and administrative support of the study
cycle.

  
There was a greater centralization of the information / documentation in the EAP and a dematerialization of the information, through a more intensive and efficient use from the
Gesdoc information management platform.

  
Parallel support structures for teaching and learning are also maintained, whether linked to UTAD tutoring programs, to the figure of the Student Ombudsman and to the existence of
several student support offices, such as GRIM and GAIVA.

  
 

 
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?

 Sim

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 A lista de protocolos de estágio é aumentada todos os anos, com forte procura por parte das empresas e organizações do norte do país; mais alunos conseguiram criar
empregabilidade nos locais de estágio em que estiveram inseridos; o acompanhamento aos alunos, em matéria de estágio, está mais profissional, havendo o Gabinete de Apoio à
Inserção na Vida Activa que estabelece os protocolos de forma mais rápida e profissional, tendo ainda como missão promover a integração /reintegração dos licenciados no
mercado de trabalho. Para além disso, a UTAD está integrada na rede EMPREENDOURO, que envolve 30 instituições no campo do empreendedorismo na região do Douro, possui
uma incubadora e uma rede interna de empreendedorismo. A UTAD é membro fundador do Douro Creative HUB.

 
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 The list of protocols of internship increase every year, with strong demand from companies and organizations in the North of the country; more students were able to create
employability internship places in which they were involved; monitoring the students, during the internships, is more professional, with the Department of integration into working
life (GAIVA) establishing faster protocols and professional, whose mission is to promote the integration/reintegration of graduates in the labor market. In addition, UTAD is integrated
in the EMPREENDOURO network, which involves 30 institutions in the field of entrepreneurship in the Douro region, has an incubator and an internal network of entrepreneurship.
UTAD is a founding member of the Douro Creative HUB.

 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

 
1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

 
 
1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):

 Escola De Ciências Humanas E Sociais (UTAD)

 
1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Ciências da Comunicação

 
1.3. Study programme.

 Communication Sciences

 
1.4. Grau.

 Licenciado

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

 1.5._DR- 1ºc CC-ultimo.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Ciências da Comunicação

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Communication Sciences

 
1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):

 321

 
1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

 342

 
1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:

 313

 
1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.

 180

 
1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):

 6 Semestres

 
1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September 13th):

 6 Semesters
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1.10. Número máximo de admissões.

 61

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

 N/A

 
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

 N/A

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Uma das seguintes provas:
 15 Literatura Portuguesa; 18 Português

 
1.11. Specific entry requirements.

 One of the following tests:
 15 Portuguese Literature, 18 Portuguese

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 não aplicável

 
1.12.1. If other, specify:

 non available

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 UTAD-ECHS-POLO1 ECHS, Polo II ECHS, POLO II, ECAV, Complexo Laboratorial.

 
1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.14._Regulamento_541_2015.pdf
 1.15. Observações.

 O documento submetido como DR é o documento que foi enviado e que está registado pela instituição (data previsível de publicação 18 de dezembro de 2018); todavia, será
necessário proceder a uma retificação dos ECTS obrigatórios de Ciências da Comunicação, uma vez que, por erro de contagem, foi comunicado que estes seriam 114 e não os reais
108 créditos. Os ECTS opcionais, apresentados em DR, também precisam de ser corrigidos, dado que são 18 e não 12.

 
1.15. Observations.

 The document submitted as DR is the document that was submitted and which is registered by the institution (predictable date of publication December 18 2018); However, by
mistake, it will be necessary to carry out a rectification of the mandatory credit of communication sciences, once, by mistake, it was reported that these would be 114 and not the real
108 credits. The optional ECTS, presented in DR, also need to be corrected, since that they are 18 and not 12. 

 
 

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
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 em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other
forms of organisation 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 - não se aplica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 não se aplica

 
2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)

 does not apply

 

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* Observações / Observations
Ciências da Comunicação CC 108 0 *houve um lapso na contagem enviada para DR.
Línguas Estrangeiras LE 0 0
Língua Materna e Comunicação LMC 6 0
Culturas Cult 0 0
Estudos Literários EL 6 0
Metodologia Científica MC 6 0
Psicologia P 12 0
Gestão G 12 0
Design D 12 0
Artes A 0 0
Informática I 0 0
- - 18 os alunos têm que frequentar 3 UC optativas
(12 Items)  162 18  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver
pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

 Em termos genéricos, este ponto é deixado à consideração dos docentes responsáveis pelas unidades curriculares que têm, no entanto, que ter em atenção o estipulado no
Regulamento pedagógico da UTAD quanto à metodologia de avaliação.

 Para além disso, tem havido, nos últimos anos, uma maior centralização da informação na Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP), solicitando-se aos docentes que entreguem as suas
fichas de unidade curricular na EAP. 
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São ainda promovidas diversas reuniões entre os docentes do curso para discutir conteúdos programáticos. 
Ainda como forma de verificação do papel activo dos estudantes no processo de aprendizagem, são administrados inquéritos anuais aos alunos para aferir sobre funcionamento
dos ciclos de estudo. 
Há ainda uma verificação do funcionamento das ucs, de modo a compreender se estas estão de acordo com o perfil do licenciado do curso.

 
2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to be achieved by students,
favouring their active role in the creation of the learning process.

 In generic terms, faculty staff are the ones responsible for the curricular units; however, they have to follow the pedagogical rules, regarding UTAD's educational assessment
methodology. In addition, there has been, in recent years, a greater centralization of information in the Educational Support Structure (EAP), prompting the faculty staff to deliver
their CU programs to the EAP.

 Several meetings among the teachers of the course to discuss course contents have been promoted. As a way of checking the active role of students in the learning process, annual
surveys are administered to students to check on the process of study cycles.

 There is also a check of the functioning of the curricular units so as to order to understand if these are in accordance with the student's profile of the cycle.

 
2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.

 Na UTAD um ECTS corresponde a 27 horas de carga de trabalho total do aluno; 
  

A UTAD tem vindo a uniformizar a distribuição de ECTS nos diferentes ciclos de estudos de forma a que as unidades curriculares serem implementadas em múltiplos de 3.
  

Quanto à % das horas de contacto, de acordo com a alínea j) do n.º 3 das do Capitulo B - Normas para as propostas de alteração e de criação de cursos (Despacho RT - 1 / 2018, em
anexo): nos cursos de 1º, 2º e 3º ciclos e de mestrado integrado lecionados em regime de ensino presenciai, as horas de contacto das UC (excetuando as UC "tese", "dissertação",
"projeto", "estágio" ou similares) ministradas em sessões de ensino de natureza coletiva, designadamente em salas de aula, laboratórios ou trabalhos de campo, e em sessões de
orientação pessoal de tipo tutorial, devem oscilar entre 25% a 42% das horas totals de trabalho da UC nos cursos de 1º e 2º ciclos e de mestrado integrado. 

 
 
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

 In UTAD, a ECTS correspond to 27 hours total work of the student; 
  

UTAD has been standardizing the distribution of ECTS in different education so that the cycles be implemented in multiples of 3.
  

As for the percentage of contact hours, in accordance with article j) of paragraph 3 of Chapter B-standards for amendments and creation of cycles (delivery RT-1/2018): courses of
1st, 2nd and 3rd cycles and integrated masters taught in scheme of presencial education, contact UC hours (excepting the UC "thesis", "dissertation", "project", "stage" or similar)
taught in teaching sessions of collective nature, particularly in classrooms, laboratories or field work, and in sessions of personal orientation of type tutorial, must be between 25% to
42% of the total hours of work of CU iin the 1st and 2nd cycles and master.

 
2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.

 O regulamento pedagógico garante que a avaliação da aprendizagem seja justa e diversificada.
 As metodologias de ensino são adequadas aos princípios de aprendizagem. Esta é uma área de âmbito abstrato, embora seja necessário também adequar os conteúdos teóricos a

atividades práticas, em diversos momentos de avaliação, permitindo uma relação aluno/professor.
 Existe uma plataforma de comunicação entre docentes e alunos, o Sistema de Informação de Apoio ao Ensino - SIDE. Os docentes têm obrigatoriamente que preencher a Ficha da

Unidade Curricular, em que consta a metodologia de avaliação assim como os objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver, a demonstração da coerência dos
conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular, assim como a demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular.

 
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

 The pedagogical regulation ensures that the learning evaluation is fair and diversified. Training methods are connected with knowledge objectives. This is a theoretical area, although
it is related with practical activities, in several moments of evaluation, allowing a relation between teacher and student.

 There is a platform of communication between faculty staff and students, the information system supporting the teaching - SIDE. Faculty staff have must fill out the syllabus, in the
evaluation methodology as well as the objectives of the curricular unit and competencies to be developed, the demonstration of the consistency of the contents with the objectives of
the curricular unit, as well as the demonstration of the consistency of teaching methodologies with the objectives of the curricular unit.

  

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O presente relatório de autoavaliação refere-se a períodos distintos: 

  
a) o primeiro que diz respeito à avaliação da A3ES validada em 10.10.2014 que se refere ao anterior plano de estudos avaliado, uma vez que é o campo pré-preenchido pela A3ES; 

  
b) Na sequência da acreditação condicional por um ano em 2014, a ECHS submeteu uma estrutura curricular que foi aprovada a 31 de março de 2015 pelo CA e implementada em
2015/2016; 

  
c) o plano de estudos agora em funcionamento é ligeiramente diferente do que foi validado em 2015 pela A3ES – foram introduzidas alterações dentro das Recomendações da A3ES
neste ano letivo 2018-2019. 

  
Nesse sentido, este relatório procura essencialmente refletir sobre as alterações introduzidas depois de 2014, dado que é esse conteúdo que está apresentado no ponto 1, da secção
1.”

 
 
2.4 Observations.

 The present self-assessment report refers to distinct periods: 
  

a) the first concerns the evaluation of A3ES validated in 10.10.2014 that refers to the previous study plan evaluated, since it is the field pre-filled by A3ES; 
 
b) following the accreditation probation for a year in 2014, ECHS submitted a curricular structure that was approved on 31 March 2015 by the CA and implemented in 2015/2016; 
 
c) the curriculum now in operation is slightly different from what was validated in 2015 by A3ES - changes were made within the possible A3ES recommendations in this school year
2018-2019. 
 
In that sense, this report seeks to reflect on the changes introduced after 2014, since it is this content that is presented in point 1, section 1. "

 
 

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.
 Daniela Esperança Monteiro da Fonseca - Doutoramento em Ciências da Comunicação; Professor Auxiliar. (Diretora)

 João Benjamim Ribeiro Fonseca - Doutoramento em Engenharia Eletrotécnica; Professor Auxiliar com Agregação (vice-diretor)
  

Daniela Esperança Monteiro da Fonseca- PhD in communication sciences; Assistant Professor. (Director) 
 João Benjamim Ribeiro Fonseca-PhD in Electrical Engineering; Assistant Professor with aggregation (Deputy Director)

 
 

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

Daniela Esperança Monteiro da
Fonseca Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

Fábio Fonseca Ribeiro Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 60 Ficha submetida
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Inês Mendes Moreira Aroso Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
Elisa Gomes da Torre Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Medieval Portuguesa 100 Ficha submetida
Marlene da Conceição Vasques
Loureiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

Ana Paula dos Santos Monteiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Rute Sofia Pereira Bastardo Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Design 60 Ficha submetida

Tânia de Jesus Vilela da Rocha Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Informática 60 Ficha submetida

José Paulo Matos dos Santos Assistente convidado ou
equivalente Mestre Ciências da Comunicação 60 Ficha submetida

Manuela Dolores Ferreira Carneiro Assistente ou equivalente Mestre Título de especialista (DL
206/2009) Sociologia 25 Ficha submetida

José Manuel Cardoso Belo Professor Associado ou
equivalente Doutor Filosofia e Ciências da Educação 100 Ficha submetida

José Barbosa Machado Professor Auxiliar ou equivalente Doutor CTC da Instituição
proponente Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Carlos da Costa Assunção Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Galvão dos Santos Meirinhos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Informação 100 Ficha submetida

Carlos José Vieira Mendes Cardoso Professor Associado ou
equivalente Doutor Estudos teatrais 100 Ficha submetida

Luis Alberto Loureiro Mendonça Assistente convidado ou
equivalente Mestre Ciências da Comunicação 50 Ficha submetida

Ana Sofia de Fonseca Lopes Assistente ou equivalente Licenciado Direito 55 Ficha submetida
Henriqueta Maria de Almeida
Gonçalves

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida

João Bartolomeu Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Teresa Maria Teixeira de Moura Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Maria Olinda Rodrigues Santana Professor Associado ou
equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Manuel Gonçalo de Sá Fernandes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
José Benjamim Ribeiro da Fonseca Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Gil André da Silva Costa Nata Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Psicologia 40 Ficha submetida

Lio Fidalgo Gonçalves Professor Auxiliar ou equivalente Doutor CTC da Instituição
proponente Matemática Aplicada- Controlo de Sistemas 100 Ficha submetida

Mário Sérgio Carvalho Teixeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha submetida

António Manuel Ribeiro De Sousa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências de Engenharia/Engenharia Electrotécnica e
de Computadores 100 Ficha submetida

Helena Sofia de Pinho Machado
Lobo

Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Desenho e técnicas de expressão 25 Ficha submetida

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

Carlos Jorge Fonseca Da Costa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha submetida

Filipa Margarida Eira Jorge Assistente convidado ou
equivalente Mestre Ciências Económicas e Empresariais 20 Ficha submetida

Rita Mafalda Estácio Assistente convidado ou
equivalente Mestre Gestão 55 Ficha submetida

Joaquim José Jacinto Escola Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Catarina dos Santos Cardoso Assistente convidado ou
equivalente Mestre Design Gráfico 25 Ficha submetida

Anabela Branco de Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida
Sandra Isabel da Silva Ribeiro e
Pinto Assistente ou equivalente Mestre Ciências da Comunicação 60 Ficha submetida

Rui Manuel Soares Monteiro
Carneiro dos Santos Assistente ou equivalente Mestre Ciências da Cultura 60 Ficha submetida

     2880  

<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.
 37

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 28.8

 

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

% em relação ao total de ETI / % relative to the total
FTE

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 22 76.388888888889

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 24.7 85.763888888889

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 5 17.361111111111 28.8

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 3 10.416666666667 28.8
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3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

% em relação ao total de ETI* / %
relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 22 76.388888888889 28.8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 5 17.361111111111 28.8

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

Foi criada a Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP) da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS) com funcionárias responsáveis por apoiar administrativamente o funcionamento
dos cursos. 

 As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio ao curso são agora asseguradas por uma funcionária administrativa - técnica superior - de Estrutura de Apoio
Pedagógico da Escola de Ciências Humanas e Sociais responsável pelo apoio a vários cursos e pela assistente técnica afeta ao Departamento de Letras, Artes e Comunicação
(DLAC) da UTAD. As funcionárias trabalham a tempo integral com exclusividade na UTAD.

 
4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

The Structure of Pedagogic Support of the School of Human and Social Sciences (ECHS) was created with non-teaching staff specifically responsible for administratively supporting
the operation of the courses.

 The activities of a technical and administrative nature of support to the course are provided by an administrative staff member - high technician - of the Pedagogical Support
Structure of the School of Human and Social Sciences responsible for the support to several courses and by the technical assistant of the Humanities, Communication and Arts
Department (DLAC) of UTAD.  They work full-time at the institution.

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

técnica superior - licenciada
 assistente técnica - 12ºano

 
4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

high technician - licenciate (5 years)
 technical assistant - highschool completed

 
 

5. Estudantes
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. 
186

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 26.9
Feminino / Female 73.1

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 68
2º ano curricular 62
3º ano curricular 56
 186

5.2. Procura do ciclo de estudos.

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 55 55 60
N.º de candidatos / No. of candidates 323 326 335
N.º de colocados / No. of accepted candidates 58 56 62
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 59 59 66
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 135 136.9 134.8
Nota média de entrada / Average entrance mark 143.5 144.5 142.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Em dados publicados no site http://infocursos.mec.pt/, o curso de ciências da comunicação da UTAD apresentava uma taxa de recém-diplomados registados no IEFP como
desempregados de 13,9%. Se se considerar que a estatística nacional para outras universidades de referência do norte do país (UM e UP) se situa entre os 8 e os 9%, há ainda
trabalho a desenvolver na ligação dos estudantes ao mercado de trabalho.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

According to the data published by the site http://infocursos.mec.pt/, the course of Communication Sciences graduation in UTAD presents a rate of 13.9% recent graduates registered
as unemployed in the IEFP. If it is considered that the national statistics for other reference universities of the North (University of Minho and University of Porto) is situated between
the 8 and 9%, so there is still work to be carried out on students' connection to the labor market.
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6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 54 53 57
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 47 46 46
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 6
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 2 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 2 2 2

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. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 

does not apply

 
6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 

De acordo com os resultados da avaliação das unidades curriculares disponíveis, o nível de sucesso (classificação na respetiva unidade curricular) é mais elevado na área científica
das Ciências da Comunicação, com alguns exceções, sendo que as unidades curriculares das Línguas menos pontuadas, como se confirmará de seguida, com dois extremos, em
termos de média global das uc. No âmbito das UC com melhor média, acrescenta-se: Cadeiras com melhor média: 

 Expressão Dramática (17,2); Cibercultura (17,1); Estágio (16,8); Protocolo, Patrocínio e Mecenato (16,5); Meios de Comunicação e Audiências (16,4); Agência de Comunicação (16). 
 No outro extremo, com as medias mais baixas encontram-se: Ferramentas e Aplicações Multimédia (12,7); Espanhol (10) e Inglês IV (11,9); Comunicação Organizacional e

Interpessoal (11,8) e Análise Social da Comunicação (11,6).
 

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 

According to the results of the assessment of curriculum units available, the level of success (rating on its syllabus) is higher in the scientific field of communication sciences, with
some exceptions, and the units curricula for Languages are less punctuated, as if to confirm with two extremes, in terms of global average of UC. 

  
In the context of UC with better school marks: Dramatic Expression (17.2); Cyberculture (17.1); Internship (16.8); Protocol, sponsorship and Patronage (16.5); Media and Audiences
(16.4); Communications Agency (16). 
 
In opposition, the following UC are: Tools and Multimedia Applications (12.7); Spanish (10) and English IV (11.9); Organizational communication and interpersonal (11.8) and Social
Analysis of Communication (11.6).

 
 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Segundo os dados da DGEEC "Desempregados registados (junho de 2016, IEFP) com habilitação superior concluída em 2015": o 1º Ciclo em Ciências da Comunicação da UTAD
apresenta uma Tx empregabilidade= 75%

  

 
6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 

According to DGEEC "registered Unemployed (June 2016, IEFP) with higher qualification completed in 2015": the first cycle studies in communication sciences UTAD presents a Tx
employability = 75%

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Em dados publicados no site http://infocursos.mec.pt/, o curso de ciências da comunicação da UTAD apresentava uma taxa de recém-diplomados registados no IEFP como
desempregados de 13,9%. Se se considerar que a estatística nacional para o mesmo indicador aponta para cerca de 5,5%, poder-se-á compreender que a percentagem de inscritos é
maior do que aquela que ocorre noutras áreas; todavia, a percentagem obtida por outras universidades de referência do norte do país, situa-se entre os 8 e os 9%.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

In data published on the site http://infocursos.mec.pt/, the study cycle of communication sciences UTAD presented a rate of recent graduates registered as unemployed of the IEFP
13.9%. If it is considered that the national statistics for the same indicator points about 5.5%, which means one can understand that the percentage of members is greater than that
which occurs in other areas; however, the percentage obtained by other universities in the North of the country, reference is between 8 and 9%.

 
 

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

INESC-TEC EXCELENTE UP 4
O INESC TEC é um centro de investigação que se centra em atividades de investigação científica e desenvolvimento tecnológico, transferência de
tecnologia, consultoria avançada e formação, e pré-incubação de novas empresas de base tecnológica. Possui 6 polos: Porto (sede), Braga e Vila Real,
agregando 13 Centros de I&D, estruturados em quatro Clusters temáticos - Informática, Indústria e Inovação, Redes de Sistemas Inteligentes, e Energia.

CECS Excelente UM 1
O Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (CECS) da Universidade do Minho é uma das mais prestigiadas unidades de investigação em
Ciências da Comunicação em Portugal, a única avaliada pela FCT como “Excelente” nos dois últimos processos de avaliação de instituições I&D. O seu
reconhecimento faz-se nas áreas da Produção Mediática e das Políticas de Comunicação, Estudos de Jornalismo e Publicidade, Comunicação
Institucional, Comunicação Intercultural e Estudos Culturais.

CIIE-UP S/D UP 1

O Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) é uma unidade de investigação financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT),
cuja investigação desenvolvida tem como interesse as problemáticas da educação com destaque para as dimensões da desigualdade e exclusão
educativa e social. A sua investigação relaciona-se com dois grupos de investigação: Conhecimento, Inovação e Diversidades em Educação (KIDE) e
Políticas, Comunidades e Participação (PCP). A equipa de investigação agrega investigadores das Ciências da Educação, da Sociologia, do Serviço
Social, da História, da Psicologia, da Medicina, entre outras. Atualmente, o Centro conta com cerca de 55 membros integrados com doutoramento – 11
deles bolseiros/as de pós-doutoramento –, 45 bolseiros/as de doutoramento e bolseiros/as de investigação e outros membros colaboradores.

SOCIÉTÉ
QUÉBÉCOISE
D'ETUDES
THÉÂTRALES
(SQET)

N/A Université
Laval, 1

A Société québécoise d’études théâtrales é uma sociedade de pesquisa dinâmica que favorece a participação dos seus membros num conjunto de
atividades científicas- Unidos pelo estudo das artes de cena, investigadores, estudantes fazem parte de um ou de vários eixos de investigação: teatro
quebequiano de antes e de hoje, teoria e crítica, pesquisa-criação assim como teatro e formação

CHAM —
CENTRO DE
HUMANIDADES

EXCELENTE UNL 1
O CHAM — Centro de Humanidades é uma unidade de investigação interuniversitária vinculada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da
Universidade Nova de Lisboa e à Universidade dos Açores, financiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e classificada com “Excelente” no
último exercício de Avaliação e de Financiamento das Unidades de I&D (2013-2014).

CETRAD BOM UTAD 4 O CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento) visa a construção e difusão da informação e do saber no domínio das
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Ciências Sociais, com vista à promoção do desenvolvimento nos contextos territorial e organizacional, numa perspetiva integrada e de sustentabilidade,
tendo em conta as dimensões sociais, económicas, ambientais, culturais e político-institucionais; Classificação BOM.

CITCEM Muito Bom UP 1
O CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória é uma unidade de I&D sediada na Faculdade de Letras da Universidade
do Porto. O CITCEM explora relações entre várias áreas disciplinares, como a História, Arqueologia, História de Arte, Estudos Culturais e Literários,
Demografia, Informação, Comunicação, e Ciências do Património. Atualmente, o CITCEM engloba mais de 400 investigadores, entre integrados e não
integrados.

Labcom-IFP Bom UBI 5

O LabCom.IFP - Comunicação, Filosofia e Humanidades é uma unidade de investigação de Ciências da Comunicação, que desenvolve trabalho
interdisciplinar nas áreas de Comunicação, Filosofia e Humanidades. A unidade está integrada na Faculdade de Artes e Letras da Universidade da Beira
Interior (UBI), localizada na Covilhã, Portugal, sendo financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT). Uma das características distintivas do
LabCom.IFP é o seu compromisso com a difusão da ciência e do conhecimento, mantendo 4 revistas online, 4 bibliotecas online, 1 editora online, 3 bases
de dados online e 3 media educacionais online.

CEL Suficiente UTAD 6

Criado em 2003, o CEL (Centro de Estudos em Letras) é uma unidade de I&D, com sede na UTAD (instituição de gestão principal) e uma segunda
instituição de gestão na UÉvora desde 2007. O CEL é especializado em Ciências da Linguagem e, interdisciplinarmente, em Estudos Literários. O CEL é a
única unidade de I&D em Portugal dedicada à Historiografia Linguística (HL) e Linguística Missionária (LingMiss). O CEL é composto por 70 membros: 23
investigadores integrados, 20 investigadores colaboradores doutorados e 27 estudantes de doutoramento. Os resultados foram marcadamente positivos,
já que os artigos publicados em revistas de alto nível com avaliação por pares e indexadas nas bases de dados da JCR, ESCI, SJR e ERIH Plus
aumentaram em mais de 1000%. A colaboração internacional mais importante ocorreu com o Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques (França),
particularmente com os investigadores do projeto Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux (CTLF).

Instituto de
Filosofia da UP Muito Bom UP 1

O Instituto de Filosofia (IF) é uma unidade de investigação, criada em 1986, sedeada na Faculdade de Letras da Universidade do Porto (FLUP).
Atualmente o Instituto de Filosofia tem 52 investigadores integrados, organizados em três linhas de investigação: Filosofia Medieval; Filosofia Moderna e
Contemporânea; Filosofia da Educação. Na avaliação de 2013-2014 pela European Science Foundation / FCT, o IF obteve a classificação de Muito Bom.

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, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6c9f7212-2229-4b48-94ee-5be9fa633e6a
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/6c9f7212-2229-4b48-94ee-5be9fa633e6a
 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 é um centro de criação, transmissão e difusão de cultura, ciência e tecnologia, que, através da articulação das vertentes ensino, de investigação e de prestação de serviços,
estabelece laços de proximidade e confiança com a comunidade. 

  
Nesse entendimento, é objetivo da UTAD promover a difusão do conhecimento através da academia, da formação ao longo da vida, da transferência para o tecido socioeconómico
da região.

  
Existe no Departamento (DLAC) uma experiência notável de ensino graduado e pós-graduado, uma vez que estão em funcionamento vários cursos de licenciatura e de mestrado nas
diferentes áreas fundamentais do ciclo de estudos.

  
Ao nível da prestação de serviços e de extensão à comunidade, tem havido por parte do DLAC e da ECHS uma resposta consolidada às solicitações externas, dando corpo à missão
e aos objetivos da instituição.

  
O curso de Ciências da Comunicação da UTAD promove a aquisição de competências diversificadas, desde as áreas específicas do curso, como jornalismo, publicidade e relações
públicas, até à área do cinema, dos estudos literários, dos estudos linguísticos ou ainda à cultura, permitindo aos seus futuros profissionais ter uma formação alargada e uma visão
mais polivalente, correspondendo às necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais rigoroso.

  
Este curso contribui para o desenvolvimento regional e local, pois prepara profissionais com uma formação diversificada, colocando-os nas empresas de comunicação social
regional e nacional, bem como em Câmaras, Fundações, Museus, Escolas, entre outros. 

  
Os alunos deste curso têm ainda participado ativamente nos Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação (EIRI), que decorrem há mais de 20 anos na UTAD, e onde os
alunos têm tido a oportunidade não só de apresentar os seus trabalhos de investigação, como também ajudar, como voluntários, da organização. 

  
 
- as competências diversificadas adquiridas além da comunicação (jornalismo, publicidade, relações públicas), desde as línguas estrangeiras, o marketing, o direito, a informática, a
cultura, permitem aos novos profissionais ter uma formação e uma visão abrangente, correspondendo às necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente.

  

 
6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

UTAD is a center of creation, transmission and dissemination of culture, science and technology, which, through the articulation of research and education services, establishes
bonds of proximity and trust with the community.

  
In this understanding, it is aiming to the UTAD to promote the diffusion of knowledge through the Academy of lifelong learning, the transfer to the socio-economic stakeholders of the
region.

  
Exists in the Department (DLAC) a remarkable experience of teaching degree and a graduate degree, since they are operating several courses of Bachelor and master's degrees in
the various key areas of the study cycle.

  
In terms of service provision and community extension, has been, by DLAC and ECHS, a consolidated response to external requests, giving form to the mission and objectives of the
institution.

  
The study cycle of communication sciences UTAD promotes the acquisition of skills, since the specific areas of the cycle, such as journalism, advertising and public relations, to the
area of cinema, literary studies, language studies or culture, are allowing its future professionals to have a broad and a more versatile training, corresponding to the needs of a
market increasingly rigorous work.

  
This cycle contributes to the regional and local development, as it prepares professionals with diversified training, placing them in regional and national media, as well as cameras,
Foundations, museums, schools, among others.

  
Students of this cycle have participated actively in the event International Meetings for Reflection and Investigation (EIRI), deriving more than 20 years in UTAD, and where students
have had the opportunity not only to present their research, as well as help, as volunteers, of the organization.

  
- the diversified skills acquired in addition to communication (journalism, advertising, public relations), since the foreign languages, marketing, law, computing, culture, allow new
professionals have a formation and a vision comprehensive, corresponding to the needs of a market increasingly demanding work.

 
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. 

O corpo docente deste curso têm várias parcerias nacionais e internacionais. A nível nacional, destaca-se a ligação a vários centros de investigação exteriores à UTAD, como o
Labcom, o CITCEM, o CECS. A nível internacional, salienta-se a participação em várias candidaturas a projetos, em parceria com outras universidades europeias: com a
Universidade de Vigo, com o "proyecto Astroturismo" (PROGRAMA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL ESPAÑA-PORTUGAL, POCTEP 2014 – 2020), com a universidade de Siena, no
projeto "In Vino Veritas – The contribution of migrants in the value chain of wine" (AMIF-2017-AG-INTE-01).

 
6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external
funding and the corresponding funding values. 

The faculty staff has several national and international partnerships. At the national level, there is a special link to several research centers outside UTAD, such as LABCOM-IFP,
CITCEM – and CECS. At the international level, we would like to highlight the participation in several applications projects, in a partnership with other European universities: such as
Vigo University, with the "proyecto Astroturismo" (PROGRAM OF TERRTORIAL COOPERATION SPAIN-PORTUGAL, POCTEP 2014-2020), with Siena University, in the project “In Vino
Veritas – The contribution of migrants in the value chain of wine" (AMIF-2017-AG-INTE-01).

 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/6c9f7212-2229-4b48-94ee-5be9fa633e6a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/6c9f7212-2229-4b48-94ee-5be9fa633e6a
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Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (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). 
Pelos dados enviados pelo GRIM (Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade), nos últimos três anos, há uma participação dos alunos de ciências da comunicação, distribuída
da seguinte forma: 

  
Alunos Outgoing Erasmus

 2015/2016 - 1 
2016/2017 - 0 
2017/2018 - 0- 
 
Alunos Incoming de IES do Brasil 

  
2016/2017 - 1 

 2017/2018 - 1 
  

Alunos Incoming Erasmus
 2015/2016 - 9

 2016/2017 - 1
 2017/2018 - 7

 
6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 

According to the data of GRIM, in the last three years, there's a communications students participation in Erasmus and other international network, distributed in this way: 
  

Outgoing Erasmus Students
 2015/2016 - 1 

2016/2017 - 0 
2017/2018 - 0- 
 
Incoming IES from Brasil Students 
 
2016/2017 - 1 

 2017/2018 - 1 
  

Incoming Erasmus Students
 2015/2016 - 9

 2016/2017 - 1
 2017/2018 - 7

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Em matéria de internacionalização, a UTAD continua a dilatar o número de protocolos realizados com novas universidades e a apresentar um crescimento da procura de estudantes

estrangeiros na instituição. Para isso contribuíram as alterações em matéria de modernização das plataformas de candidatura e de matrículas online, bem como a realização de
eventos anuais de proximidade às diferentes comunidades que estudam na utad. 

  
A esse respeito, registe-se o facto de a universidade fazer regularmente eventos com os diferentes grupos de alunos estrangeiros que estudam na UTAD (ex Dia de África, Dia do
Brasil, Dia de Macau, entre outros).

  
Há ainda uma boa divulgação de bolsas internacionais, com especial destaque para as bolsas Santander e para o programa Fulbright.

  
No caso particular das ciências da comunicação, reforce-se o aumento de alunos internacionais a frequentar o primeiro e o segundo ciclo (sejam estes de Erasmus e/ou ao abrigo de
outros programas internacionais).

  
No se refere aos resultados da produtividade científica, o corpo docente que leciona no 1.º ciclo de ciências da comunicação tem publicados 69 artigos em revistas científicas, 42
livros/capítulos de livros, 19 atas de congressos, entre outros materiais de natureza pegagógica. 

 
 
6.4. Eventual additional information on results.

 In terms of internationalization, UTAD continues to expand the number of protocols with new universities and to present a demand growth of foreign students at the institution. For
that, much contributed the changes in the modernization on the application platforms, as well as annual events of proximity to different communities who study in UTAD.

  
In that sense, it should be noted that University has regularly events with different groups of international students who study at the UTAD (formerly Day of Africa, Brazil, Macau,
among others).

  
There is still a good dissemination of international exchanges programs, especially the Santander exchanges and the Fulbright program.

  
In the particular case of communication sciences, we reinforce the increase of international students attending the first and second cycle (whether of Erasmus and/or under other
international programs).

  
In relation to the results of scientific productivity, the faculty staff that teach on the first cycle of communication sciences has 69 published articles in scientific journals, 42
books/book chapters, 19 proceedings of congresses, among other materials of pedagogical nature.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

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.

 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.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. 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.pdf
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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. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment
of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their 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 UC 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, UC 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
student is monitored properly.

 These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins in diagnostic studies until 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. 

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. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing 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 the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous 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 about 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 to not
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 the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous 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. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

 A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).

 A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
onde todos os resultados das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos
de avaliação de cada ciclo de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

 
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

 The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).

 Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
where the results of the External assessments are available.

 Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

 
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 A UTAD submeteu em 2017 o processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, cuja visita à Instituição se realizou em abril de 2018, 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 2019 nova submissão ao referido selo de Ciclos ainda a definir superiormente.

 
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

 In 2017 UTAD submitted the Institutional Evaluation process to the A3ES. The visit took place in April 2018. Moreover, UTAD 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 Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers;

in 2018 a new submission to the referred seal of Cycles will be defined.

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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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 
• Existe um corpo docente doutorado diversificado, com participação de docentes de outras Escolas (ECT) e departamentos (DESG), com formação específica nas diferentes áreas
do ciclo de estudos, com experiência e afeto a centros de investigação FCT avaliados com Bom, Muito Bom e Excelente.

 • A interligação do curso com o ambiente empresarial, através de parcerias com empresas da região. Uma das valências do ciclo de estudos é a possibilidade de os alunos
realizarem o Estágio profissional curricular, que poderá decorrer em empresas das diferentes áreas da Comunicação (jornais, revistas, rádios, Câmaras Municipais, Casas da
Cultura, Fundações, Clubes Desportivos, etc.) 

 • A empregabilidade dos alunos em alguns órgãos de comunicação social de prestígio (SIC, JN, JN) e noutras instituições locais, regionais e nacionais revela-se uma mais-valia do
curso.

 • A UTAD, instalada num jardim botânico, aposta num conceito jovem, sendo o primeiro ecocampus do país, podendo ser esse um fator de atração de alunos, particularmente
sensíveis à causa da ecologia. 

 • A Universidade FM tem novos espaços de gravação áudio que serão oportunamente colocados à disposição dos alunos de Ciências da Comunicação.
 • A RTP vai instalar na UTAD uma Academia RTP, uma espécie de media center, que será disponibilizado para formação de docentes e posteriormente também para os alunos.

 • A UTADTV foi relançada – presidida pela Pró-Reitora, com a colaboração de docentes e funcionários não docentes.
 • Envolvimento dos alunos em eventos anuais de reflexão teórica e prática, como são o caso das Jornadas de Ciências da Comunicação, uma organização do Núcleo de Alunos de

Ciências da Comunicação da UTAD;
 • Corpo docente com profissionais que, para além da docência, possuem atividade especializada nas áreas fortes do curso (rádio UFM, SIC, Realização de Cinema)

 • O curso está ligado a diversos eventos de investigação da UTAD (EIRI- Encontro Internacional de Reflexão e Investigação e apoio institucional às Jornadas de Ciências da
Comunicação); 

 • Estágio no curso, com fortes ligações a empresas das diferentes áreas da Comunicação (jornais, revistas, rádios, Câmaras Municipais, casas da Cultura, Fundações, entre outros) 
 • Bons índices de mobilidade de estudantes e docentes através da rede de acordos, contactos e parcerias internacionais;

 • Este curso tem sempre um bom número de candidatos que opta pelo curso em 1º opção aquando da candidatura. Há boas oportunidades de emprego para os licenciados a nível
local e regional, o que indica que há uma boa imagem do curso no meio empresarial, com uma formação sólida ao nível das línguas estrangeiras e outras áreas.

 
8.1.1. Strengths 

• Faculty members, mostly PhD, from other schools/departments within UTAD, such as ECT, DESG, combining teaching duties with research in centres with very positive evaluations
from FCT;

 • Strong connections with business companies in the Douro region, for educational purposes, as students are able to carry out internships in municipalities, local media, cultural
organizations, etc.

 • Former students are now working in some of those above mentioned media and institutional organizations
 • UTAD is now seen as an “eco campus” with a botanical garden, which has been a major aspect to attract students for its environmental lifestyle

 • University FM has now more spaces for audio recording and broadcasting. Students may benefit from these facilities in the short term
 • RTP has announced that is going to implement RTP Academy in UTAD, a media hub centre designed to promote training in the communication area

 • UTAD TV is part of the Communication Rectory for the Institutional Image, including faculty members 
 • Students organize, on an annual basis, an event dedicated to discuss theoretical and practical aspects in the communication sciences scope, interacting with media professionals

 • Some faculty members are also media professionals in critical areas such as radio, television and cinema
 • Research events in UTAD, such as EIRI, have been organized by students and faculty members of the Communication Sciences Degree

 • Internships in the final semester of the degree, in multiple areas and institutions in the communication scope, such as municipalities, local media, cultural institutions, etc) 
• Students have been participating in Erasmus programmes, through established cooperation networks between UTAD and universities abroad 

 • A very significant percentage of the students choose Communication Sciences degree in the first place when applying for this degree. Reasonable job offers in this area, within
Douro region, indicate that this degree is a good option for the business companies, as they seek professionals dominant several languages and training in the business
communication scope 

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

• O corpo docente necessita de ser reforçado com novas contratações e mais definitivas para permitir estabilidade do corpo docente e consolidação da área científica predominante
e, consequentemente, dos ciclos de estudos em comunicação.

 • Algumas salas ainda são pouco adequadas, especialmente em termos acústicos, e a internet é muito limitada.
 • Falta de material para disciplinas de orientação prática, como gravadores áudio e equipamento televisivo (câmara, microfone, tripés, etc)

 
 
8.1.2. Weaknesses 

• Lack of sufficient Faculty members to respond to all the teaching tasks available. The faculty needs to be reinforced with new and more definitive hires to allow stability of the
faculty and consolidation of the predominant scientific area and, consequently, of the studies cycles in communication.

 • Logistics are somehow restricted as few classrooms are available. In addition, internet access is very limited thus undermining tasks within classes
 • Laboratory disciplines suffer from few technological equipment available for students to practice with (audio recorders, television cameras, tripods, etc). 

 
 
8.1.3. Oportunidades 

• A UTAD está situada na área alargada do Douro, local de forte dimensão turística para o qual se tornam necessários profissionais da área da comunicação, como comprova o
interesse dos stakeholders locais em alunos deste ciclo de estudos.

 • O curso de Ciências da Comunicação pode proporcionar uma resposta construtiva e diversificada às necessidades da região, destacando-se as boas relações que o curso mantém
com os media locais e do norte do país (Rádio UFM, SIC, RTP, Porto Canal, Rádio Voz do Marão, Jornal “A Voz de Trás-os-Montes”, jornal “Notícias de Vila Real”, etc.)

 • A possibilidade de os alunos poderem usufruir de bolsas de estudos, como as Bolsas Santander, Erasmus + proporciona oportunidades para intercâmbios e novos conhecimentos.
 • A UTAD e o curso de Ciências da Comunicação usufruem da existência do Regia Douro Park e de parcerias com esta instituição ao nível de estágios curriculares e eventos

 
 
8.1.3. Opportunities 

• UTAD is located in a privileged region in Douro, where tourism is a landmark. Communication professionals are suitable for the emancipation of this historical place in the north of
Portugal. Local stakeholders often recruit former students for their companies and projects;

 • Communication Sciences degree has been answering to a lot of job requests in the local media, in a huge range of televisions, radios, online media (Rádio UFM, SIC, RTP, Porto
Canal, Rádio Voz do Marão, Jornal “A Voz de Trás-os-Montes”, jornal “Notícias de Vila Real”, etc);

 • Banco Santander fellowships, in partnership with UTAD, may provide students other experiences and new knowledge
 • Regia Douro Park, as a technological hub, has been a decisive institution for the degree, in terms of internships and events

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

• O 1º ciclo de estudos em Ciências da Comunicação sofre alguns constrangimentos com a questão da interioridade, desertificação dos territórios e afastamento dos grandes
centros de governação; sendo que a atração pelo litoral se coloca também como um obstáculo nas candidaturas ao curso

 • A vasta oferta formativa na área é também uma ameaça para o curso, tendo em conta que quase todas as universidades públicas e privadas do país têm o mesmo curso entre a sua
oferta educativa.

 • A região de Trás-os-Montes e Alto Douro precisa de mais investimento na educação, na formação, na aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida. A oferta de
programas de mestrado e pós-graduações na região precisa de ser sustentada e desenvolvida, de forma permanente, para estimular a coesão social.

 
 
8.1.4. Threats 

• Communication Sciences degree faces obvious constrains of people flooding to larger cities in Portugal. This phenomenon is experienced in a lot of regions in the interior, where
government bodies are far from, hence motivating students to choose traditional big cities to carry out their education and training;

 • In the Communication Sciences field, Portuguese universities have been offering plenty options for students
 • Trás-os-Montes region has been suffering serious setbacks in demography, especially in the cases where youth seems to flood big cities. 

 • In several cases, financial constraints prevent people from continuing their studies, in a Masters’ degree or a PhD
 • Trás-os-Montes needs more investment in education and lifetime long programs. The provision of master's and postgraduate programs in the region needs to be sustained and

developed, on a permanent basis, to stimulate social cohesion.
 

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Dado que está em vigor um plano que já foi melhorado, com acertos em termos de alteração de algumas unidades curriculares, ainda não dispomos de dados suficientes para
verificar se serão necessárias mais melhorias em termos de alteração de unidades curriculares. Consideramos que algumas UC, como Semiótica da Comunicação ficarão melhor
ancoradas em outra área/subárea, dado o seu carácter abrangente, e tendo em conta o facto do curso ter deficit de docentes na área das Ciências da Comunicação, entende-se que
está UC deve ficar ancorada na área das Ciências da Linguagem que tem vindo a lecionar a UC desde a sua criação no curso.
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Seria ainda fundamental a estabilização e consolidação do corpo docente, assente na redução do número de professores contratados a tempo parcial e na abertura de concurso
para professores auxiliares de carreira na área da comunicação.

  
A Reitoria da UTAD informou as Escolas que em 2019 serão abertas algumas vagas para Professor Auxiliar. O DLAC, departamento âncora do ciclo de estudos, terá uma vaga
atribuída à subárea da Ciências da Comunicação.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Given what is in effect a study plan that has already been improved, with successes in terms of changing some curricular units, we still do not have enough data to see if further
improvements are needed in terms of curricular units. We believe that some CU, such as Semiotics of Communication would be better anchored in another area/sub-area, given its
comprehensive nature, and taking into account the fact that the study cycle has a faculty staff deficit in the area of communication sciences, it is understood that this CU should be
anchored in the area of language sciences which has been teaching the CU since its creation in the cycle. 

  
Essential to the stabilization and consolidation of faculty would be the reduction of the number of teaching staff employed in a part-time system, opening vacancies, for Assistants
Professors in the area of communication.

  
The Rectory of UTAD reported that some vacancies for Assistant Professor will be opened in 2019. DLAC, anchor Department of the study cycle, will have a place assigned to the
sub-area of communication sciences.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta

 
8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 

High

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Aumento do número de alunos inscritos no ciclo de estudos.
 Aumento de artigos publicados em revistas científicas indexadas por docentes.

  
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Increase in the number of students enrolled in the study cycle.
 Increase in the number of papers published in indexed peer-reviewed journals by teachers.

 

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 proposed changes and justification. 

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

 
9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).

 <no answer>

 

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the degree

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

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. 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>

 

9.3.3 Plano de estudos / 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
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Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 <sem resposta>

 
9.4.1.3. Duração:

 <sem resposta>

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 <sem resposta>

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 <sem resposta>

 
9.4.1.6. ECTS:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

 
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>

 


