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ACEF/1819/0206117 — Guião para a auto-avaliação corrigido

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/1213/06117

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2014-09-22

 

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._justificacao-mestrado_pt_eng_documento_mais_completo-ULTIMA.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.

 Foi apresentado um plano de estudos que alterou o perfil do curso após a avaliação. O curso deixou de apresentar as 4 áreas de especialização e passou a ter a que agora é
submetida a avaliação. A aposta numa vertente mais tecnológica visa responder às exigências de um mercado cada vez mais exigente.

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

  
A study plan was presented that changed the profile of the study cycle after the evaluation. The study cycle no longer has the four areas of specialization and now has only the one
that is being submitted to the evaluation. The change to a more technological side of communication aimed to respond to the demands of an increasingly demanding market.

 
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.

 No âmbito das recomendações da última avaliação, em termos genéricos, colocou-se o foco na adaptação do ciclo de estudos, em particular na eliminação de alguns ramos a
oferecer, tendo em conta o número de docentes com formação e/ou especializado na área. Foi apresentado um plano de estudos que alterou o perfil do curso após a avaliação. O
curso deixou de apresentar as 4 áreas de especialização (Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas, Informação e Documentação e Comunicação Política, Pública e Intercultural),
havendo agora um plano de estudos sem especialidades, com 10 unidades curriculares obrigatórias (1.º ano do curso). 

 O peso de várias unidades curriculares, nomeado pela anterior avaliação, foi anulado, sendo que, na extinção dos ramos do mestrado, suprimiram-se várias unidades curriculares
específicas para cada uma das áreas do anterior plano de estudos.

 As unidades curriculares do novo plano são todas novas, exceção para Metodologia e Quantificação de Investigação (semelhante a Seminário de Investigação): Criatividade e
Inovação; Direção de Comunicação; Design Multimédia; Médias Digitais; Plataforma de Gestão de Conteúdos; Comunicação Interpessoal e Organizacional; E-marketing; Estudos de
Recepção e Produção Audiovisual. O curso assumiu assim uma vertente mais tecnológica. 

  

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

  
In the context of the recommendations of the last evaluation, in general terms, the focus was on adapting the study cycle, in particular regarding the elimination of some of the
branches/specializations offered, taking into account the number of staff with training and / or specialized in the area. A study plan was presented that changed the course profile
after the evaluation. The course no longer presented the 4 areas of specialization (Journalism, Publicity and Public Relations, Information and Documentation and Political, Public
and Intercultural Communication, ), and there is now a syllabus with no specializations, with 10 compulsory curricular units (1st year of course).

 The weight of several curricular units, named by the previous evaluation, was cancelled, and with the extinction of the branches of the 2nd study cycle, several specific curricular
units for each one of the areas of the previous study plan were suppressed.

 The curricular units of the new plan are all new, except for Methodology and Quantification of Research (similar to Research Seminar). The new CU are Creativity and Innovation;
Direction of Communication ; Multimedia Design; Digital Media; Content Management Platform; Interpersonal and Organizational Communication; E-marketing; Reception Studies
and Audiovisual Production. The course thus took a more technological turn.

 

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 das salas 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.

 Changes were made and improvements were carried out in the equipment of the auditoriums, and the acoustics of the classrooms were improved by replacing equipment. New
classrooms were made available at the laboratory complex, with more suitable 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 mestrado em ciências da comunicação começou a ter mais júris com elementos provenientes de outras universidades (FLUP, IPV, IPVC, IPG, entre outros). Nas co-orientações de
mestrado passou a haver também a participação de docentes internacionais (Brasil), aumentando também o número de alunos internacionais inscritos (Brasil e Cabo Verde).

  
O ciclo de estudos está também ligado a várias redes e projectos na área dos media (nomeadamente Academia RTP, Projeto REC). O projeto REC define-se pela integração de
alunos, docentes e jornalistas, de todo o país, numa redação virtual, que organiza sessões de formação em diversas localidades, agendando os temas que são tratados pelos alunos
na plataforma digital: https://www.cenjor.net/rec/.

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

 Master in Communication Sciences has now more elements in the juries from other universities (FLUP, IPV, IPVC, IPG, among others). In the supervision of dissertations,
international, supervisors from other countries (Brazil) were invited, increasing the number of international students registered (Brazil and Cape Verde). 
 
The study cycle is also linked to various networks and projects in the area of the media (including Radio, Television of Portugal, REC Project Academy). The REC project is defined
by the integration of students, teachers and journalists, from all over the country, in a virtual newsroom, which organizes training sessions in various locations, scheduling the
themes that are treated by students in digital platform: https://www.cenjor.net/rec/.
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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 (EAP) da Escola de Ciências Humanas e Sociais com funcionárias responsáveis por apoiar técnica e administrativamente o
funcionamento dos cursos. 

  
Houve uma maior centralização da informação/documentação na EAP e uma desmaterialização da informação, através de uma utilização mais intensiva e eficiente 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, à figura do Provedor do Estudante
e a existência de vários gabinetes de apoio ao aluno, como o GRIM e o GAIVA. 

  
Ainda no âmbito dos 2.º e 3ºs ciclos foi criada, este ano, uma plataforma de seriação dos candidatos. 

 
 
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.

  
Still in the ambit of the 2nd and 3rd cycles, a platform for the ranking of the candidates was created this year.

 
 
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 e centro do país; mais alunos conseguiram criar
empregabilidade nos locais de estágio em que estiveram inseridos (JN, JN, SIC).

 O acompanhamento aos alunos, em matéria de estágio, profissionalizou-se, sendo que o GAIVA (Gabinete de Apoio e Inserção na Vida Activa) assumiu por inteiro o contacto
institucional com as entidades de estágio, tornando mais eficiente o processo de recrutamento. 

 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 e é membro fundador do Douro Creative HUB.

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

 The list of internship protocols increases every year, with strong demand by enterprises and organizations from the North and Centre of the country; more students were able to
access employability in the internship places in which they participated(JN, JN, SIC). 

 The process of follow-up the students, in terms of internship has became more professional, with GAIVA (support and integration into working life bureau) taking the institutional
contact with internship entities, making the recruitment process more efficient. 
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 and is 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.

 Mestre

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

 1.5._Plano_CC-DR.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Comunicação

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Communication

 
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.

 120

 
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):

 Quatro 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):
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Four semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 60

 
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.

 1. As condições de acesso são fixadas pelo Regulamento de Pós-Graduações.
 2. São condições especiais de acesso:

 a) Possuir uma licenciatura ou equivalente legal, pós-graduação ou mestrado;
 b) Possuir um grau académico superior, nacional ou estrangeiro, oriundo das seguintes áreas: Comunicação, Educação, Direito, Economia, Gestão, Informática, Línguas e

Literaturas, Linguística, Relações Internacionais, Tradução, Turismo;
 c) Ser detentor de um curriculum escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando mérito e capacidade para a realização deste curso;

 3. O reconhecimento referido na alínea c) anterior compete à Comissão Permanente do conselho científico.
 4. Os candidatos serão admitidos à matrícula e inscrição no curso de acordo com os critérios de seriação estabelecidos, sob proposta da Comissão de Curso.

 5. Os candidatos admitidos deverão realizar a matrícula e inscrição nos Serviços Académicos nos termos definidos, para o efeito, por despacho do reitor.

 
1.11. Specific entry requirements.

 1. The access conditions are governed by the Postgraduate Regulation of UTAD.
 2. Special conditions for access:

 a) To possess a degree or legal equivalent, post-graduation or master degree;
 b) To have a graduation, domestic or foreign, in the following areas: Communication, Education, Law, Economics, Management, Computing, Languages and Literatures, Linguistics,

International Relations, Translation, Tourism;
 c) To hold an academic curriculum, scientific or professional that is recognized as attesting merit and ability to complete this course;

 3. The recognition referred to in c) is granted by the Standing Committee of the Scientific Council.
 4. Candidates will be admitted to registration and enrollment in courses according to the ranking criteria established under proposal of the Couse Commission.

 5. The candidates must perform the registration and enrollment in Academic Services as defined for this purpose by order of the rector.

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 N/A

 
1.12.1. If other, specify:

 N/A

 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)
 University of Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

 
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.

 N/A

 
1.15. Observations.

 N/A

 

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 aplicável

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

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

 not applicable

 

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
Comunicação C 90 0
Psicologia P 6 0
Gestão G 6 0
Informática I 18 0
(4 Items)  120 0  

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.
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Os docentes são responsáveis por garantir que as metodologias de ensino e de aprendizagem são adequadas aos objetivos, respeitando o estipulado no Regulamento Pedagógico
da UTAD.

  
A Estrutura de Apoio Pedagógico passou a centralizar mais a informação, solicitando-se aos docentes que entreguem as fichas de unidade curricular. 

  
São ainda promovidas reuniões entre os docentes para discutir conteúdos programáticos, permitindo a verificação do funcionamento das ucs, percebendo se estas estão de acordo
com o perfil do mestrado.

  
Ainda como forma de verificação do papel activo dos estudantes no processo de aprendizagem, são administrados inquéritos anuais para aferir sobre o funcionamento dos ciclos
de estudo. 

  
Os estudantes têm representação assegurada no Conselho Pedagógico, no Conselho Académico e na comissão de curso. 

  
De modo a elevar o desempenho dos alunos, os júris de mestrado passaram a ter 4 elementos e as orientações a ser partilhadas, quando um dos supervisores não é da área.

 
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.

 Faculty staff are responsible for ensuring that the teaching and learning methodologies are appropriate to the goals, respecting the Pedagogical Regulation of UTAD. 
  

The Pedagogic Support Structure started to center more information, asking the faculty to deliver the curriculum unit sheets. 
 
Meetings are promoted between faculty to discuss program contents, allowing verification of the functioning of the curricular units, realizing if they are in accordance with the
master's student's profile. 

  
As a way of testing the active role of students in the learning process, annual surveys are administered to check on the operation of the study cycles. 
 
Students have assured representation in the Pedagogical Council, the Academic Council and the Course Commission. 
In order to raise the performance of students, master's juries have 4 elements and the supervision is shared, when one of the supervisors isn't from the area.

 
 
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 trabalho. As unidades curriculares têm 6 ECTS, sendo que há 50 horas de contacto, sendo as restantes 112 horas para trabalho
individual do aluno.

 Quanto à percentagem 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): 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 totais 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.

 At UTAD, an ECTS corresponds to 27 hours of work. The curricular units have 6 ECTS, and there are 50 contact hours, with the remaining 112 hours being used for individual student
work.

 As for the percentage of contact hours, in accordance with article j) of paragraph 3 of Chapter B-standards for amendments and creation of courses (delivery RT-1/2018): courses of
1st, 2nd and 3rd cycles and integrated masters taught in scheme of presenciai 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 UC in the courses of 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.

 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.

 There is a platform of communication between faculty staff and students, the information system supporting the learning process SIDE. Faculty staff must fill out the syllabus, 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 auto-avaliação reporta-se a dois períodos distintos: a) o primeiro que diz respeito à avaliação da A3ES em 22.09.2014 e que se refere ao anterior plano de

estudos (com quatro ramos/especialidades das ciências da comunicação), uma vez que é o campo pré-preenchido pela A3ES; b) o segundo que diz respeito ao último plano de
estudos que foi apresentado à A3ES, que está em funcionamento, e que corresponde àquilo que foi registado em Diário da República. Nesse sentido, este relatório procura reflectir
sobre as alterações que existem 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 concerns two distinct periods: a) the first concerns the A3ES evaluation of the 22.09.2014 and the previous study plan (with four
branches/communication sciences specialization), since it is the field pre-filled by A3ES; (b)) the second relates to the last study plan that was presented to A3ES, which is in
operation, and that corresponds to what was recorded in the Diário da República. In that sense, this report attempts to reflect on the changes 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) em regime de exclusividade. 

 Phd in communication sciences; Assistant Professor (Director), in exclusivity.
  

Inês Mendes Moreira Aroso - Doutoramento em Ciências da Comunicação; Professor Auxiliar (vice-diretora)
 Phd in communication sciences; Assistant Professor (vice-director), in exclusivity.

 

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

Inês Mendes Moreira Aroso Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

Tânia Rocha Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Informática 60 Ficha submetida

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

Galvão dos Santos Meirinhos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Informação 100 Ficha submetida
Marlene Da Conceição Vasques
Loureiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida

José Bandeira Martins Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Informática 60 Ficha submetida

Eduardo Pires Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/663803b4-3a98-fdc0-940d-5bd1a00e289f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/45c5e4e0-0250-f847-f882-5beb65af2c4a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/c55a55eb-bc9b-87d8-177a-5beb66b42275
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/a9196a5b-ea2e-50a9-8270-5beb668031a8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/79f01067-0f7a-8e9c-e153-5beb67634695
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/316821cd-d723-5058-77a0-5beb68e8d166
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/c6ac3d05-80ee-5cf6-5c64-5beb6851144f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/5be26b08-4c90-21ae-23d8-5bfbccc3e1db
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Sandra Isabel da Silva Ribeiro e Pinto Assistente ou equivalente Mestre Ciências da Comunicação 60 Ficha submetida
     780  

<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.
 9

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 7.8

 

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: 6 76.923076923077

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): 7.2 92.307692307692

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 4 51.282051282051 7.8

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 1 12.820512820513 7.8

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 6 76.923076923077 7.8

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 1 12.820512820513 7.8

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 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 - 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 Estrutura de Apoio Pedagógico of the Escola de Ciências Humanas e Sociais 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 Escola de Ciências Humanas e Sociais responsible for the support to several courses and by the technical assistant of the Departamento de Letras, Artes e
Comunicação (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. 
43

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5/annexId/2eeaa731-8475-0346-d158-5c0a6a36b7a3
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 34.9
Feminino / Female 65.1

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 24
2º ano curricular 19
 43

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 50 30 30
N.º de candidatos / No. of candidates 68 42 34
N.º de colocados / No. of accepted candidates 27 17 23
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 27 17 23
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes do Mestrado em Ciências da Comunicação são provenientes, na sua maioria, de cursos do 1.º ciclo da utad, embora nos últimos anos tenha havido um crescimento
de estudantes internacionais (Brasil e Cabo Verde) e também de outras universidades do país (UM, IPV). O curso mantém, todavia, algumas dificuldades em fixar os alunos
provenientes do 1.º ciclo da área. Essa questão relaciona-se grandemente com o facto da atual estrutura do plano de estudos ser mais apelativa para alunos de outras áreas e menos
adaptada para o próprio curso, não havendo uma especialização que dê uma continuidade às diferentes vertentes que se apresentam no 1.º ciclo.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

Students from the master/2nd study cycle in communication sciences come mostly from 1st study cycles of utad, although in recent years there has been a growth of international
students (Brazil and Cape Verde) and also from other universities in the country (Universidade do Minho e Instituto Politécnico de Viseu). The study cycle has some difficulties in
getting the students from the UTAD first cycle of the area. This question relates largely to the fact that the current structure of the curriculum is more appealing to students from
other areas and less adapted to the first study cycle itself, in the absence of specializations that give continuity to the different aspects that feature on the first cycle.

 

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 16 10 6
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 8 6 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 7 3 3
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 0 0

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). 

Meireles, Ariana Raquel (2018): Eficácia publicitária dos estereótipos de género em anúncios de revista (15 valores)
 Mendonça, Luis (2018): Comunicação Política dos candidatos à Câmara de Vila Real nas Eleições Autárquicas de 2013 – uma análise de caso (14 valores)

 Balsa, Carlos (2018): Comunicação Estratégica e Direção de Comunicação (18 valores) (relatório de estágio)
 Campos, Ana Luís (2018): “Regeneração” da política local regional em campanhas eleitorais autárquicas: o caso da coligação “unidos pela Trofa” (16 valores) (dissertação)

 Fernandes, Bruno (2018): As redes sociais e a comunicação social: as redes moldam os media? (17 valores) (dissertação )
 Teixeira, Gil Sabença (2018): A satisfação dos munícipes relativamente à comunicação autárquica em Lamego (12 valores) (dissertação)

 Martins, Hugo (2018) Município de Vila Real. Sistema de Rating Municipal (12 valores) (relatório de estágio)
 Teixeira, Sofia Esteves (2018): O clubismo na imprensa generalista portuguesa: o caso do “Jornal de Notícias”(17 valores) (relatório de estágio)

 Dias, Inês Ribeiro (2016): Relatório de estágio em Ciências da Comunicação (17 valores)
 Vinhais, Patrícia (2018): A importância das rádios locais para a população idosa - O caso da Rádio Terra Quente FM (18 valores) (dissertação)

 Baptista, João Pedro (2017): Ideologia Política Esquerda e Direita:presença no programa eleitoral, no discurso político e
 conhecimento por parte do eleitorado (19 valores) (dissertação)

 Cordeiro, Daniela Ochôa (2017): “PRODUCT PLACEMENT EM TELEVISÃO: ANÁLISE DA SÉRIE AMERICANA FRIDAY NIGHT LIGHTS" (15 valores) (dissertação)
 Sousa, Marcelo (2018): O sistema de rating municipal na vertente do índice de cumprimento eleitoral mediante a implementação de uma plataforma de comunicação e interação

pública.(12 valores) (relatório de estágio )
 Silva, Helena (2016): A Opinião Feminina na Imprensa Portuguesa (17 valores) (dissertação )

 Lourenço, Cláudia (2017): A importância da Publicidade nos meios de comunicação sob o ponto de vista dos consumidores. (16 valores) (dissertação )
 Machado, Inês Miranda (2017): O Facebook como ferramenta de E-Marketing: Caso Água Hotels Mondim de Basto (16 valores) (relatório de estágio)

 Santos, José Paulo (2017): A comunicação interna na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (16 valores) (dissertação)
 Correia, Janice Oliveira (2016): A comunicação não-verbal na política – a visão do eleitorado brasileiro (Dissertação)

 Garcia, Vera Lúcia Gonçalves (2016): O Marketing de grandes Eventos - O WTCC em Vila Real (Dissertação)
 Tânia Vanessa Cunha Lopes (2016):A importância da Comunicação de Crise nas Organizações - Estudo de caso: TAP - Transportes Aéreos Portugueses (Dissertação)

 Laura Daniela Esteves Azevedo (2016): O Conflito no Iraque e na Síria (Dissertação)
 Daniela Sofia Ribeiro Teixeira (2016): Relações Públicas aplicadas na Educação - O Plano de Comunicação adaptado à Educação Pré-Escolar (Dissertação)

 
 
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). 

Meireles, Ariana Raquel (2018): Eficácia publicitária dos estereótipos de género em anúncios de revista (15 valores)
 Mendonça, Luis (2018): Comunicação Política dos candidatos à Câmara de Vila Real nas Eleições Autárquicas de 2013 – uma análise de caso (14 valores)

 Balsa, Carlos (2018): Comunicação Estratégica e Direção de Comunicação (18 valores) (relatório de estágio)
 Campos, Ana Luís (2018): “Regeneração” da política local regional em campanhas eleitorais autárquicas: o caso da coligação “unidos pela Trofa” (16 valores) (dissertation)
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Fernandes, Bruno (2018): As redes sociais e a comunicação social: as redes moldam os media? (17 valores) (dissertação )
 Teixeira, Gil Sabença (2018): A satisfação dos munícipes relativamente à comunicação autárquica em Lamego (12 valores) (dissertation)

 Martins, Hugo (2018) Município de Vila Real. Sistema de Rating Municipal (12 valores) (traineeship report)
 Teixeira, Sofia Esteves (2018): O clubismo na imprensa generalista portuguesa: o caso do “Jornal de Notícias”(17 valores) (traineeship report)

 Dias, Inês Ribeiro (2016): Relatório de estágio em Ciências da Comunicação (17 valores)
 Vinhais, Patrícia (2018): A importância das rádios locais para a população idosa - O caso da Rádio Terra Quente FM (18 valores) (dissertation)

 Baptista, João Pedro (2017): Ideologia Política Esquerda e Direita: presença no programa eleitoral, no discurso político e
 conhecimento por parte do eleitorado (19 valores) (dissertation)

 Cordeiro, Daniela Ochôa (2017): “PRODUCT PLACEMENT EM TELEVISÃO: ANÁLISE DA SÉRIE AMERICANA FRIDAY NIGHT LIGHTS" (15 valores) (dissertation)
 Sousa, Marcelo (2018): O sistema de rating municipal na vertente do índice de cumprimento eleitoral mediante a implementação de uma plataforma de comunicação e interação

pública.(12 valores) (traineeship report)
 Silva, Helena (2016): A Opinião Feminina na Imprensa Portuguesa (17 valores) (dissertation)

 Lourenço, Cláudia (2017): A importância da Publicidade nos meios de comunicação sob o ponto de vista dos consumidores. (16 valores) (dissertation )
 Machado, Inês Miranda (2017): O Facebook como ferramenta de E-Marketing: Caso Água Hotels Mondim de Basto (16 valores) (traineeship report)

 Santos, José Paulo (2017): A comunicação interna na Universidade de Trás os Montes e Alto Douro (16 valores) (dissertation)
 Correia, Janice Oliveira (2016): A comunicação não-verbal na política – a visão do eleitorado brasileiro (dissertation)

 Garcia, Vera Lúcia Gonçalves (2016): O Marketing de grandes Eventos - O WTCC em Vila Real (dissertation)
 Tânia Vanessa Cunha Lopes (2016):A importância da Comunicação de Crise nas Organizações - Estudo de caso: TAP - Transportes Aéreos Portugueses (dissertation)

 Laura Daniela Esteves Azevedo (2016): O Conflito no Iraque e na Síria (dissertation)
 Daniela Sofia Ribeiro Teixeira (2016): Relações Públicas aplicadas na Educação - O Plano de Comunicação adaptado à Educação Pré-Escolar (dissertation)

 
 
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. 

  
No âmbito das UC com melhor média, acrescenta-se: no caso do novo plano, Produção Audiovisual (17,2); Design Multimédia (16). No caso do velho plano: História das Instituições
Públicas (16,7); Laboratório de Jornalismo II (17, 6); Dissertação/estágio/projecto em jornalismo I (17). 

  
No outro extremo, com as médias mais baixas, encontram-se algumas unidades curriculares do anterior plano de estudos: PRAGMÁTICA DA COMUNICAÇÃO (11,6); SEMINÁRIO DE
INVESTIGAÇÃO (12,4). Do novo plano, registe-se uma média mais baixa para: Marketing (13,6); Estudos da Receção (13,4).

 
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 available results of the evaluation of the curricular units, the level of success (classification in the respective curricular unit) is higher in the scientific area of
Communication Sciences. 

  
In the context of UC with better average, added: in the case of the new plan, Audiovisual production (17.2); Multimedia design (16). In the case of old: history of public institutions
(16.7); Journalism II Lab (17, 6); Dissertation/internship/project in journalism I (17). On the other hand, with lower averages, are some course units from the previous plan of studies:
Communication Pragmatics (11.6); Research Seminar (12.4). In the new plan, a lower average is register for: Marketing (13.6); Reception studies (13.4).

 

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 2 º Ciclo em Ciências da Comunicação regista uma
Taxa de empregabilidade igual a 73%.

 
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 the DGEEC data, related with the register unemployment (june of 2016, IEFP) of individuals with higher education in 2015, the master degree in Communication
Sciences has an employment rate of 73%.

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Em anos letivos mais recentes, verifica-se que alguns dos mestrandos já se encontram no mercado de trabalho, pelo que os conhecimentos adquiridos durante o mestrado acabam
por consolidar esse percurso. 

 Por outro lado, tem vindo a ser reforçada a ligação com o mercado de trabalho, nomeadamente com o prolongamento da experiência profissional, depois do estágio.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

In the most recent academic years, it turns out that some of the master students are already employed, so that the knowledge learned during the master's degree consolidates this
process. 
On the other hand, has been strengthened in connection with the market, in particular with the extension of the professional experience, after the internship. 

  

 

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

LABCOM BOM UBI 4

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 on-line, 4 bibliotecas on-line, 1
editora on-line, 3 bases de dados on-line e 3 media educacionais on-line.

INESC-TEC EXCELENTE UP 3
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.

CETRAD BOM UTAD 2
O CETRAD (Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento) visa a construção e difusão da informação e do saber no domínio das
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.

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/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5
 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/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5
 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.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b8980a53-eaf1-8bb9-12a2-5bd1a01784b5
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O Mestrado em Ciências da Comunicação da UTAD promove a aquisição de novas competências, em áreas que se aproximam da tecnologia, do emarketing, da criatividade e da
inovação, permitindo, aos seus futuros profissionais, ter uma formação mais próxima das novas exigências do mercado, sem perder de vista os setores tradicionais das ciências da
comunicação, ainda que estes não estejam presentes no curso: o jornalismo, a publicidade e as relações públicas, oferecidas nos diversos locais de estágio disponíveis. 

  
Este curso contribui assim para o desenvolvimento regional e local pois coloca os profissionais da comunicação nas empresas de comunicação social regional e nacional, bem
como em Câmaras, Fundações, Museus, Escolas, entre outros. 

  
Os alunos deste curso têm participado ativamente em vários eventos, onde podem, não só de apresentar os seus trabalhos de investigação, como também ajudar, como voluntários,
da organização. 

 
 
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 line of thought, UTAD aims to promote the diffusion of knowledge through the Academy of lifelong learning, the transfer to the socio-economic stakeholders of the region.
 The Department of Letras, Artes e Comunicação has a remarkable experience of teaching at the graduate and postgraduate level, since it has several study cycles of Bachelor and

master's degrees in the various key areas of the study cycle.
 In terms of service provision and community extension, DLAC and ECHS have a consolidated response to external requests, giving body to the mission and objectives of the

institution.
 The Maste Degreer in communication sciences of UTAD promotes the acquisition of new skills in areas that approach technology, emarketing, creativity and innovation, allowing,

their future professionals, to have a training closer to the new market requirements, without losing sight of the traditional sectors of communication sciences, even if these are not
offered in the study cycle, such as journalism, advertising and public relations, offered in various locations of training available.

 This study cycle contributes to the regional and local development because it puts communication professionals in regional and national media, as well as Municipalities,
Foundations, museums, schools, among others.

 Students of this study cycle have participated actively in various events where they can, not only present their research, as well as help, as volunteers, organizing the events.

 
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, de modo a encontrar pontos de interesse comum para a concretização de projetos de ensino,
investigação e de cooperação. A nível nacional, destaca-se a ligação a vários centros de investigação exteriores à UTAD, como o LABCOM (UBI) e CITCEM – Centro de Investigação
Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória. 

 O ciclo de estudos está ainda ligado a várias redes e projectos na área dos media (nomeadamente academia RTP, Projeto REC). O projeto REC 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/.

 
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 have several national and international partnerships in order to find common points of interest for the implementation of projects of education, research and
cooperation. At national level, connecting the various research centers outside the UTAD, as the LABCOM (UBI) and CITCEM.

  
The study cycle is connected with several networks and projects (Academia RTP (Radio and Television of Portugal; and project REC). The REC project is defined by the integration of
students, 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/.

 

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 9.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
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). 
Protocolos Erasmus + com as seguintes instituições:

 Espanha: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo e Universidad de
Valladolid.

 França: Uni versité Paris Ouest Nanterre La Défense, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Picardie Jules Verne e Université de Poitiers.
 Alemanha: Universität Leipzig, Universität Duisburg-Essen, Universität Rostock, Universität des Saarlandes e Universität Osnabrück.

 Polónia: Universidade de Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej), Adam Mickiewicz University in Pozna ń, Universidade de Gdańsk (Uniwersytet
 Gdański) e Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom.

 Hungria: University of Pannonia (Veszprém).
 República Checa: Univerzita Palackého v Olo mouci. Itália: Universita degli Studi Roma Tre.

 Eslováquia: Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).
 

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

Erasmus + protocols with the following institutions:
  

Espanha: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidade de Vigo, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo e Universidad de
Valladolid.

 França: Uni versité Paris Ouest Nanterre La Défense, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Picardie Jules Verne e Université de Poitiers.
 Alemanha: Universität Leipzig, Universität Duisburg-Essen, Universität Rostock, Universität des Saarlandes e Universität Osnabrück.

 Polónia: Universidade de Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej), Adam Mickiewicz University in Pozna ń, Universidade de Gdańsk (Uniwersytet
 Gdański) e Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom.

 Hungria: University of Pannonia (Veszprém).
 República Checa: Univerzita Palackého v Olo mouci. Itália: Universita degli Studi Roma Tre.

 Eslováquia: Comenius University in Bratislava (Univerzita Komenského v Bratislave).
 

 

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). 
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Em matéria de publicações de natureza científica, o corpo docente do mestrado em ciências da comunicação publicou: 19 artigos em revistas científicas; 8 livros/capítulos de livros;
6 atas de congressos. 

  
Em matéria de publicações de natureza pedagógica, o corpo docente do mestrado em ciências da comunicação publicou: 2 artigos em revistas científicas; 9 livros/capítulos de
livros; 10 atas em congressos; e 3 plataformas formativas. 

 
 
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 growing demand of foreign students at the institution. The
changes in the modernization of the application platforms, as well as annual events of proximity to different communities who study in utad have contributed to this effort.

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

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

  
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 the field of scientific publications, the Faculty of the master in communication sciences published: 19 articles in scientific journals; 8 books/chapters of books; 6 minutes of
congresses.

  
In terms of scientific publications, the Faculty of communication sciences published 2 articles in scientific journals; 9 books/chapters of books; 10 minutes in congresses; and 3
training platforms.

  

 

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. 

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 utilizam 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.

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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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.

 

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, que se traduz na diversidade de parcerias estabelecidas com empresas da região. 
 Uma das valências do ciclo de estudos é a possibilidade de os alunos optarem pelo 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.) 
 Tem aumentado a colaboração com outras instituições de ensino superior e docentes dessas instituições (IPVC, IPV, IPB, FLUP, UAveiro, ISAG) que têm participado em júris de

relatórios e dissertações.
 O aumento da taxa de conclusão do ciclo de estudos que se traduz no aumento da produção de dissertações/relatórios de estágio.

 A empregabilidade dos mestrandos 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 com a causa da ecologia. 

 A Rádio Universidade tem novos equipamentos 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 centre, que será disponibilizado para formação de docentes e posteriormente também para os alunos.

 A UTADTV foi relançada – presidida pela Pró-Reitora, com a colaboração da Diretora de Comunicação do canal, dois docentes de Ciências da Comunicação, dois docentes de
Comunicação e Multimédia e funcionários não docentes.

 
 
8.1.1. Strengths 

There is a diverse, doctoral staff with faculty members from other schools (ECT) and departments (DESG), with specific training in the different areas of the study cycle with
experience and affection to the FCT evaluated research centers with Good , Very good and Excellent. 
The interconnection of the course with the business environment is reflected in the diversity of partnerships established with companies in the region. One of the study cycle's
options is the possibility of students to choose a professional training curriculum, which may take place in companies in different areas of communication (newspapers, magazines,
radios, town halls, houses of culture, foundations, Sport clubs, etc)

 The collaboration with other higher education institutions and staff of these institutions (IPVC, BTI, IPB, FLUP, UAveiro, ISAG) has been increase with the participation in juri panels
of reports and dissertations.

 The employability of Master students in some prestigious media (SIC, JN, JN) and other local, regional and national institutions proves to be an advantage of the course. UTAD,
installed in a botanical garden, implements a young concept, being the first country ecocampus, which may be a factor in attracting students, particularly sensitive to the cause of
ecology.

 The University's Radio has new equipment that will be timely made available to the students of communication sciences. 
The RTP will install in UTAD a Academia RTP, a media centre, which will be made available for training of teachers and later also for the students. 
The UTADTV was relaunched – chaired by a Pro-Dean, with the collaboration of a Communications Director, two faculty staff of communication sciences, two faculty staff of
communication and multimedia and non teaching staff. 

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

A estrutura curricular do ciclo de estudos em funcionamento, resultado de uma apresentação de novo plano de estudos à A3ES em 2014 e validada em março/abril 2015, é muito
redutora e especializada na vertente de uma comunicação mais tecnológica, audiovisual e multimédia e muito afastada das áreas tradicionais das Ciências da Comunicação, como
as Relações Públicas, Publicidade e Jornalismo, e revela-se muito pouco atrativa para os alunos do 1.º ciclo em Ciências da Comunicação da UTAD. Apresenta ainda unidades
curriculares que traçam um perfil com pouca coerência do ciclo de estudos.

 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.

 As instalações continuam a apresentar salas pouco adequadas, especialmente em termos acústicos, e a internet é muito limitada.
 

 
8.1.2. Weaknesses 

The curricular structure of the study cycle in operation is a result of a new study plan in 2014 and validated A3ES in March/April 2015, is very narrow and specialized in terms of
technological communication, audiovisual and Multimedia, and away from traditional areas of communication sciences, Public relations, advertising and journalism, and reveals to
be less attractive to the students of first cycle in communication sciences of UTAD. It also includes curricular units that trace a profile of little within the study cycle.

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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The faculty needs to be reinforced with hiring of new faculty staff and more permanent to allow faculty stability and consolidation of the predominant scientific area and,
consequently, of the study cycles in communication. The structures continue to present rooms that are not very suitable, especially in acoustic terms, and the internet presence and
speed is very limited.

  

 
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.

  
A UTAD e o 2º ciclo de estudos em Ciências da Comunicação poderão 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 mestrandos poderem usufruir de bolsas de estudos, como as Bolsas Santander, Erasmus + proporciona oportunidades para intercâmbios e novos
conhecimentos.

  
A Utad é parceira no projeto Regia Douro Park, o que se pode constituir como uma oportunidade em termos da realização de estágios profissionais e participação em projetos
empresariais.

 
 
8.1.3. Opportunities 

UTAD is situated in the area of the Douro, solid place of touristic dimension for which communication professionals are necessary, as proved by the interest of the local stakeholders
in students of this study cycle.

  
UTAD and the 2nd cycle of studies in communication sciences can provide a constructive and diverse response to the needs of the region, highlighting the good relations that the
course remains with the local media in the North of the country (radio UFM, SIC, RTP, Porto Canal , Radio Voice of Marão, newspaper "The voice of Trás-os-Montes", newspaper
"News of Vila Real", etc.)

  
The possibility of students having scholarships, such as the Santander fellowship and Erasmus + provides opportunities for exchanges and new knowledge.

  
Utad is a partner in the project Regia Douro Park, what can constitute an opportunity in terms of the achievement of professional internships and participation in business projects.

 
8.1.4. Constrangimentos 

O 2º 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.

 
 
8.1.4. Threats 

The 2nd cycle of studies in communication sciences suffers some constraints with the question of interiority, desertification of the territories and exclusion of major centers of
governance; the coastal attraction also arises as an obstacle in applications to the course.

 The wide formative offer in the area is also a threat to the course, given that almost every public and private universities in the country have the same course between its educational
offer.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
É nosso entendimento que o 2º ciclo em Ciências da Comunicação deveria retomar a divisão em ramos ou especializações, para responder à procura de formação dos alunos que
terminam o 1º ciclo em Ciências da Comunicação, permitindo que estes possam continuar os seus estudos na UTAD. 

  
A proposta seria de retomar a aproximação à área fundamental do curso, propondo-se um primeiro semestre comum com unidades curriculares nucleares (Media, Públicos e
Cidadania, Atelier de Comunicação, etc), a que se seguiria no segundo semestre as especializações em Relações Públicas e Publicidade (com uc como Atelier de Relações Públicas
e Publicidade, Teoria e História da Publicidade e das Relações Públicas) e Jornalismo (com uc como Teoria e História do Jornalismo, Responsabilidade Social dos Media, Jornalismo
Especializado). A UTAD tem corpo docente com formação específica para lecionar nestas áreas de especialização. 

  
Esta proposta, afastando um pouco o ciclo de estudos da vertente em funcionamento mais focada na comunicação tecnológica, audiovisual e multimédia, proporcionaria uma
formação mais específica aos estudantes que terminam o 1º ciclo de estudos; mantendo-se, no entanto, no plano de estudos uc com ligação à comunicação tecnológica, audiovisual
e multimédia como Criatividade e Inovação, Médias Digitais, e proporcionando outras com ligação ao atual plano de estudos como Conteúdos Digitais e Sociedade da Informação,
etc. 

  
Também é objetivo do ciclo de estudos estimular o aumento da produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares nas bases de dados ISI e
SCOPUS, estimulando igualmente os alunos a produzirem trabalhos e artigos com o objetivo de publicação. 

  
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 

It is our understanding that the Masters’ Degree in Communication Sciences should return to the previous study curricula, in terms of promotion of specific areas of knowledge and
expertise to respond to the needs of students who have finished the first study cycle in Communication Sciences, allowing them to continue their studies at UTAD.

  
This proposal should address the fundamental areas of the course, such as Media, Public and Citizenship, Communication Atelier, etc., in the first semester, and followed in the
second semester by specializations in Public Relations and Advertising (Atelier of Public Relations and Advertising, Theory and History of Advertising and Public Relations) and
Journalism (Theory and History of Journalism, Social Media Responsibility, Specialized Journalism). 

 Faculty members associated to the course have specific training to teach in these areas of specialization.
  

 
This proposal clearly moves into another direction from the present study curricula, which tends to be more focused on technological, audio visual and multimedia communication.
In this new framework, students are able to step into a more specialized training in the Communication Sciences field. Nevertheless, some Curricula Units should remain: Creativity
and Innovation, Digital Media, as well as providing others with connection to the current study plan such as Digital Content and Information Society, etc.

  
It is also a particular aim of the study cycle to increase the scientific production of faculty in publications with peer-reviewed scientific arbitration in the ISI and SCOPUS databases,
also stimulating students to produce papers and articles for the purpose of publication.

  
UTAD Rectory has also informed that, next year, in 2019, new vacancies would be opened for Assistant Professors. DLAC, as the core department of the course, will have a vacancy
in the area of Communication Sciences.

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

Prioridade alta a implementar no prazo de um ano.
 Média: aumentar a produção científica de docentes e doutorandos em publicações com arbitragem científica por pares

 nas bases de dados ISI e SCOPUS: 3 anos.

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

High priority to implement within one year.
 Medium: to increase of papers by faculty and students in peer reviewed journals indexed in ISI and SCOPUS databases: 3 years.

 
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 e doutorandos (informação recolhida nos

 Relatórios dos Centros de Investigação e no Repositório da UTAD).

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 
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Increase in the number of students enrolled in the study cycle.
 Increased the number of papers published in indexed peer reviewed journals by teachers and doctoral students

 (information collected by annual reports of the research centers and by UTAD Repository).

 

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

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>
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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>

 


