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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/1213/07522

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2014-07-02

 

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._SinteseMelhorias.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

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

 Não

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 

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.

 A estratégia de investigação da UTAD, em cooperação com o INESC TEC, levou à criação de dois espaços físicos para o desenvolvimento de atividades de investigação: os
laboratórios MASSIVE Virtual Reality Laboratory; e o Human Computer Interaction Laboratory - HCILab. Os laboratórios são liderados por investigadores da UTAD, que integram o
corpo docente do Doutoramento em informática, acolhendo também outros docentes e investigadores da UTAD e outras instituições parceiras. Os laboratórios foram instalados no
Pólo I da ECT, sendo o MASSIVE um laboratório INESC TEC e o HCI Lab um laboratório da UTAD. Estes laboratórios não acolhem diretamente aulas, mas permitem a realização de
atividades de investigação, facilitando assim a integração de alunos nos projetos aí desenvolvidos e assegurando as condições necessárias à realização de teses nas áreas da
Computação Gráfica, Realidade Virtual e da Interação Pessoa Computador. 

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

 UTAD’s research strategy, in cooperation with INESC TEC, lead to the creation of two physical spaces for developing research activities: the MASSIVE Virtual Reality Laboratory; and
the Human Computer Interaction Laboratory - HCILab. Both laboratories are leaded by UTAD researchers who are professors in the doctoral program in Informatics, integrating also
other researchers and professors from UTAD and other partner institutions. The laboratories were installed in the ECT Polo I building, with MASSIVE being an INESC TEC laboratory
and HCI Lab a UTAD laboratory. These laboratories does not host directly classes but allow research to be conducted there, supporting the integration of students in the projects
developed there and ensuring the required conditions for developing thesis in the areas of Computer Graphics, Virtual Reality and Human Computer Interaction.

 
 
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.

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
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.

 Devido à crescente necessidade da utilização de recursos online na lecionação de algumas UC do curso, procedeu-se recentemente ao reforço da infraestrutura wireless eduroam
nas salas de aula do edifício “Pólo I da ECT” e ao reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de equipamentos informáticos portáteis durante as
aulas (cadeiras, mesas e cablagem para ligação e alimentação de equipamentos portáteis).

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

 Due to the increasing need for the use of online resources in the teaching of some UC of the course, the eduroam wireless infrastructure was recently reinforced in the classrooms of
the "ECT Pole I" building and the re-equipping of some classrooms with the aim to facilitate the use of portable computer equipment during classes (chairs, tables and wiring for
connection and power of portable equipment).

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

 Não

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

 <sem resposta>
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4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 <no answer>

 

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 E Tecnologia (UTAD)

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Informática

 
1.3. Study programme.

 Informatics

 
1.4. Grau.

 Doutor

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

 1.5._1467014672.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Informática

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Informatics

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

 480

 
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:

 <sem resposta>

 
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:

 <sem resposta>

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

 180

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

 3 anos / 6 semestres

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

 3 years / 6 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 20

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

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

 
 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 As condições de acesso são fixadas pelo regulamento publicado no Diário da Republica, 2ª série, nº 149, de 4/8/2011, retificado no nº 244, 22/12/2011. 
 Podem candidatar-se a curso:

 a) Titulares do grau de mestre;
 b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 2º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um

Estado aderente ao Processo;
 c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objectivos do grau de mestre pelo Conselho Científico da Escola;

 d) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização
deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Escola;

 e) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudo pelo Conselho Científico da
Escola.

 
1.11. Specific entry requirements.

 Access requirements are stated in the regulation published in the Republic Diary, 2nd series, nº 149, 4/8/2011, rectified by nº 244, 22/12/2011.
 Requirements to apply:

 a) Holding a master degree;
 b) Holding a foreign higher education degree, granted in a master degree organized following the principles of the Bologna Process, by a state that adhered to it.

 c) Holding a foreign higher education degree which is recognozed as satisfying the requirements of a master degree by the School's Scientific Board;
 d) Holding a bachelor degree, having an academic or scientific curriculum that is especially relevant, recognised by the Scientific Board as attesting the ability to complete this

doctoral degree;
 e) Holding an academic, scientific or professional curriculum that is recognised by the Scientific Board as attesting the ability to complete this doctoral degree.

 
1.12. Regime de funcionamento.

 Diurno

 
1.12.1. Se outro, especifique:

 
 
1.12.1. If other, specify:

 
 
1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:

 Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Quinta de Prados. Vila Real.
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1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).

 1.14._RegCredCompetenciasFormExpProfissional.pdf
 1.15. Observações.

 
 
1.15. Observations.

 
 

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 -

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

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

 <no answer>

 

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Competências de Investigação/Research Skills CI 11 0
Informática-Avançadas/Informatics-Advanced I-A 0 14
Complementar/Additional C 0 5
Informática/Informatics I 150 0
(4 Items)  161 19  

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.

 As UC de Teoria e Metodologia da Investigação e de Comunicação Técnica e Científica têm por objetivo a aquisição de competências específicas transversais, usando metodologias
de ensino uniformes que, partindo da transmissão de conhecimentos teóricos sólidos, promovem a capacidade do aluno explorar, definir e desenvolver investigação autónoma e ser
capaz de a comunicar eficazmente. O trabalho desenvolvido nestas UC é contínuo e progressivo, combinando momentos expositivos com aprendizagem participativa e trabalho
autónomo.

 As UC de opção, sendo modulares, embora combinando as mesmas estratégias de ensino, não têm as mesmas características de progressividade, uma vez que se destinam a
proporcionar uma visão alargada das linhas de investigação na área da Informática e em áreas complementares.

 As UC de Tema, Projecto e Orientação de Tese possuem um perfil tutorial, destinando-se a orientar o aluno no desenvolvimento do seu trabalho de investigação.

 
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.

 The courses Theory and Research Methodology and Technical, and Scientific Communication, have the goal of providing the acquisition of specific transverse competencies, using
uniform teaching methodologies that starting from the transmissionf of solid theoretical knowledge, promote the ability to explore, define and develop autonomous research and to
communicate efficiently. The work developed in these courses is continuous and progressive, combining colloquial moments with participatory learning and autonomous work.
Optional courses, being modular, although combining the same teaching strategies, don't have the same progressivity characteristics, because its purpose is to provide a wide
vision of research lines in Informatics and complementary areas.

 Thesis Theme, Project and Supervision courses have a tutoring profile, aiming to guide the students in the development of their research work.

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

 A verificação da conformidade entre o número de ECTS atribuído às diversas UC e a carga média de trabalho dos estudantes não tem nenhuma métrica específica. No entanto,
aquando da adequação do curso a Bolonha teve-se esse aspecto em consideração, com base na vasta experiência letiva e sensibilidade do corpo docente, assim como nas boas
práticas nacionais e internacionais. Foi considerada a equivalência de 1 ECTS a 27 horas de trabalho.

 O retorno que se tem vindo a obter por parte dos estudantes, reforçado pelos resultados académicos obtidos, indicia que existe uma correspondência adequada entre o número de
ECTS e a carga de trabalho que lhes corresponde.

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

 The assessment of the conformity between the number of ECTS attributed to each course and the average work load of the students does not have any specific measure. However, at
the time of the adaptation of the doctoral programme to the Bologna principles, that aspect was considered, based in the vast teaching experience and sensibility of the teaching
staff, as well as in national and international good practices. It was considered that 1 ECTS corresponds to 27 hours of work.

 The feedback from the students, reinforced by the academic performance, acknowledges that an appropriate correspondence exists between the number of ECTS and the
corresponding work load.

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

 Ao iniciar o ano académico e nos respectivos semestres é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha no SIDE indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a
coerência entre os objetivos e a metodologia de ensino e o método de avaliação. Desta forma, cada docente deve refletir e propor uma forma de avaliação de acordo com os
objetivos propostos. Os alunos devem tomar conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas a serem apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início
do semestre.

 Por outro lado, no fim do semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem de cada UC.
Os resultados desse inquérito permitem tomar conhecimento de desvios possíveis e de definir modos de os corrigir.

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

 At the beginning of the academic year and for each respective semester it is requested that each teacher fill a record in SIDE indicating, among other, the teaching methodology, the
coherence between the aims and the teaching methodology and the evaluation method. This way, each teacher needs to reflect and propose an evaluation form in agreement with the
course objectives. The students should become aware of that record and they can suggest changes to be presented during a period of 15 days after the semester begins. On the
other hand, at the end of the semester, the students fill out an inquiry that includes questions regarding the adaptation between the evaluation process and the objectives. The
results of that inquiry allow the knowledge of possible deviations from the intended process and to take measures to correct them.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
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2.4 Observations.

 
 

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.
 João Manuel Pereira Barroso - Diretor do Doutoramento em Informática. Professor Associado com Agregação da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás- os- Montes

e Alto Douro em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
 José Benjamim Ribeiro da Fonseca -  Vice-Diretor do Doutoramento em Informática. Professor Auxiliar com Agregação da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás- -

os- Montes e Alto Douro em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
 Hugo Alexandre Paredes Guedes da Silva  - Vogal do Doutoramento em Informática. Professor Auxiliar com Agregação da Escola de Ciência e Tecnologia da Universidade de Trás- -

os- Montes e Alto Douro em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.

 

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

José Paulo Barroso de Moura Oliveira Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharias 100 Ficha submetida

Emanuel Soares Peres Correia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Frederico Augusto Dos Santos Branco Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

João Manuel Pereira Barroso Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

José Benjamim Ribeiro Da Fonseca Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

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

Vítor Manuel De Jesus Filipe Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

António Manuel Ribeiro De Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia/Engenharia Electrotécnica

e de Computadores 100 Ficha submetida

Luís José Calçada Torres Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes
Rodrigues Liberato

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Paulo Nogueira Martins Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Hugo Alexandre Paredes Guedes Da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

Carlos Manuel José Alves Serôdio Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

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

Joaquim João Moreira De Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Geográfica 100 Ficha submetida

Manuel José Cabral Dos Santos Reis Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Pedro José De Melo Teixeira Pinto Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia 100 Ficha submetida

Anastassios Perdicoulis Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Planeamento 100 Ficha submetida

Eurico Vasco Ferreira Amorim Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Maximino Esteves Correia Bessa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas -

Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

José Afonso Moreno Bulas Cruz Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves Professor Associado ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

     2360  

<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.
 24

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 23.6

 

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: 23 97.457627118644

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
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/a87563f2-b4dd-ea7c-1805-5be5950d251b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/1270e400-e4ee-3787-10f9-5be59504c183
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/85fb00e6-8639-6bdf-4044-5be596eb866a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/58c69385-cd91-346d-e7a2-5be5960fa3dc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/b7390952-56e9-f37e-8e6a-5be5965231d7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/2ed9d0bc-90cc-cbb5-277b-5be596bec8bd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/c82b8ae5-0279-8c0e-7448-5be596746f6a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/2803f4d6-3c6e-bbfc-ed90-5be5960dc207
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/e2370ebe-9a43-d791-de31-5be5966c1c84
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/8f890b11-7e31-595b-aa86-5be59682a166
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/55f3ab3c-0aec-1ec3-22f4-5be5973ca725
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/1a27c053-de93-2634-2731-5be597ded330
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/b4532f4e-8aa5-65c8-7f54-5be597b11e00
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/c7100bdc-2e98-36d4-8234-5be59716c6e7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/361291d3-2f94-2bc6-67ea-5be59749ac06
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/7b0d5dc9-881f-a4f8-3e7b-5bf1fcacf645
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/b1b7eddd-a5b6-843f-77c0-5c08a1d029f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/annexId/6838e409-5dbb-f69b-660c-5c15865d855b
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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): 23.6 100

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 22.6 95.762711864407 23.6

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 0 0 23.6

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 22 93.220338983051 23.6

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 0 0 23.6

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

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 13 funcionários administrativos e técnicos, com a formação adequada para o
suporte das tarefas extracurriculares referentes ao curso. Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com outros cursos da ECT, também
estes funcionários são partilhados nesse processo.

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

The School of Science and Technology (ECT) has a human resources support staff of 13 administrative and technical staff, with adequate training to support the extracurricular tasks
related to the course. To the extent that some of the technical, human and material resources are shared with other ECT courses, these are shared in this process.

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

A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 5 técnicos superiores que apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e
2 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos, (1 licenciado, 1 a frequentar o ensino superior e 3 com 12º ano), e com 2 assistentes operacionais (um a frequentar o ensino superior
e um com o 6o ano de escolaridade).

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

The School of Science and Technology supports all courses anchored with its human resources, with 5 superior technicians who support the laboratories (3 with doctorates and 2
with bachelor's degree), with 6 technical assistants (1 graduate, 1 to attend higher education and 3 with 12 years), and with 2 operational assistants (one to attend higher education
and one with the 6th year of schooling).

 

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. 
19

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 84.2
Feminino / Female 15.8

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 12
2º ano curricular 0
3º ano curricular 7
 19

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 15 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 9 10 12
N.º de colocados / No. of accepted candidates 3 4 10
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 3 4 10
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
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os alunos admitidos no Doutoramento em Informática nos últimos anos são maioritariamente provenientes de mestrados da UTAD, de empresas ou são docentes em institutos
politécnicos. Para além disso, vários alunos são bolseiros de doutoramento da FCT ou de investigação em projetos financiados, sendo 2 deles estrangeiros, provenientes da
República Checa e do Nepal.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

The students admitted to the doctoral program in recent years are mostly from UTAD master degrees, from companies or academic staff in polytechnic institutes. In addition, several
students are PhD fellows from FCT or funded research projects, two of whom are from the Czech Republic and Nepal.

 

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 7 6 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 3 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 3 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 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). 

• Boas práticas na programação orientada a objectos a adoptar pelos alunos de informática do ensino superior. 2017. Aprovado
 • Emotion vs cognition in e-learning process the role affective computing. 2015. Aprovado.

 • Adaptação dinâmica e sensível ao contexto de interfaces móveis em ambiente ubíquo. 2017. Aprovado.
 • Sucesso da gestão de projectos de desenvolvimento de sistemas de informação - o caso dos projetos em instituições públicas. 2018. Aprovado.

 • Colaboração em mundos virtuais tridimensionais. 2016. Aprovado.
 • O modelo inov@douro coimo rede de cooperação de suporte ao turismo e à viticultura na Região Demarcada do Douro. 2015. Aprovado.

 • Proposal of a novel multimodal interaction model for users of different age groups. 2016. Aprovado.
 • A communication channels dynamic switching model for always-connected availability of service oriented mobile applications. 2017. Aprovado.

 • Ontology-based representation, transformation, maintainability and staging of multiuser and multi-domain choreographies in multiple virtual worlds. 2015. Aprovado.
 • Methods for quality enhancement of voice communications over erasure channels. 2015. Aprovado.

 • Modelo de orientação de cegos baseado em visão por computador e informação contextual. 2017. Aprovado.
 • Desenvolvimento de aplicação de realidade aumentada coerentes com o contexto ambiental. 2016. Aprovado.
 • Um modelo tecnológico para a integração das TI nos "trabalhos de casa". 2017. Aprovado.

 • Understanding and evolving tag usefulness. 2017. Aprovado.
 • Modelo de fatores influenciadores da adoção de CRM em municípios. 2018. Aprovado.

 • Avaliação do potencial da utilização de veículos aéreos não tripulados na investigação de acidentes de viação. 2017. Aprovado.
 • Evolução e adopção das TI nas organizações. 2016. Aprovado.

 • High dynamic range video for mobile devices. 2015. Aprovado.
 • Cross-domain resource sharing-resource access recommendation based on semantics, provenance and traceability information. 2015. Aprovado.

 • Computer vision to assist visually impaired people's navigation. 2017. Aprovado.
 • Cloud of clouds - integração e partilha transparente de recursos entre clouds. 2017. Aprovado.

 • Semi-automatic instantiation of data cleaning operations specified at conceptual level. 2017. Aprovado.
 • Ontology-based procedural modelling of traversable buildings composed by arbitrary shapes. 2015. Aprovado.

 • Decision support for the strategic behaviour of electricity market players. 2016. Aprovado.
 • On-rede: modelo de geração de oportunidades de negócio baseado em redes de cooperação interorganizacional suportado por sistemas de informação. 2015. Aprovado.

 
 
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). 

• Boas práticas na programação orientada a objectos a adoptar pelos alunos de informática do ensino superior. 2017. Aprovado
 • Emotion vs cognition in e-learning process the role affective computing. 2015. Aprovado.

 • Adaptação dinâmica e sensível ao contexto de interfaces móveis em ambiente ubíquo. 2017. Aprovado.
 • Sucesso da gestão de projectos de desenvolvimento de sistemas de informação - o caso dos projetos em instituições públicas. 2018. Aprovado.

 • Colaboração em mundos virtuais tridimensionais. 2016. Aprovado.
 • O modelo inov@douro coimo rede de cooperação de suporte ao turismo e à viticultura na Região Demarcada do Douro. 2015. Aprovado.

 • Proposal of a novel multimodal interaction model for users of different age groups. 2016. Aprovado.
 • A communication channels dynamic switching model for always-connected availability of service oriented mobile applications. 2017. Aprovado.

 • Ontology-based representation, transformation, maintainability and staging of multiuser and multi-domain choreographies in multiple virtual worlds. 2015. Aprovado.
 • Methods for quality enhancement of voice communications over erasure channels. 2015. Aprovado.

 • Modelo de orientação de cegos baseado em visão por computador e informação contextual. 2017. Aprovado.
 • Desenvolvimento de aplicação de realidade aumentada coerentes com o contexto ambiental. 2016. Aprovado.
 • Um modelo tecnológico para a integração das TI nos "trabalhos de casa". 2017. Aprovado.

 • Understanding and evolving tag usefulness. 2017. Aprovado.
 • Modelo de fatores influenciadores da adoção de CRM em municípios. 2018. Aprovado.

 • Avaliação do potencial da utilização de veículos aéreos não tripulados na investigação de acidentes de viação. 2017. Aprovado.
 • Evolução e adopção das TI nas organizações. 2016. Aprovado.

 • High dynamic range video for mobile devices. 2015. Aprovado.
 • Cross-domain resource sharing-resource access recommendation based on semantics, provenance and traceability information. 2015. Aprovado.

 • Computer vision to assist visually impaired people's navigation. 2017. Aprovado.
 • Cloud of clouds - integração e partilha transparente de recursos entre clouds. 2017. Aprovado.

 • Semi-automatic instantiation of data cleaning operations specified at conceptual level. 2017. Aprovado.
 • Ontology-based procedural modelling of traversable buildings composed by arbitrary shapes. 2015. Aprovado.

 • Decision support for the strategic behaviour of electricity market players. 2016. Aprovado.
 • On-rede: modelo de geração de oportunidades de negócio baseado em redes de cooperação interorganizacional suportado por sistemas de informação. 2015. Aprovado.

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

O insucesso escolar nas disciplinas do curso é muito raro e quando ocorre resulta de situações de abandono, não existindo diferenças entre as áreas de estudo do curso. 
 

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

Failure rate in the courses is very rare and occurs only when students quit the program, without any differences between the scientific areas.

 

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). 
De acordo com informação disponibilizada pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, o número de diplomados do Doutoramento em Informática foi de 27, entre os
anos de 2011 e 2017. Para o mesmo período, o número de diplomados sem emprego é nulo.

 
 
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 information provided by the "Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência", the number of graduates in the doctoral program in Informatics was 27, in the
period 2011-2017. For the same period, there are no unemployed graduates.
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6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Os alunos que ingressam no curso encontram-se já empregados em empresas ou instituições de ensino superior, ou são bolseiros de investigação em projetos financiados ou
através de bolsas de doutoramento da FCT.

 
 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The students enrolled in the doctoral program are all already employed in companies or higher education institutions, or are research fellows in financed projects or through FCT
research grants.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação (FCT) / Mark
(FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated study programme’s

teachers
Observações /
Observations

INESC TEC Excelente INESC TEC 17

Algoritmi Muito Bom Universidade do
Minho 1

IEETA Bom Universidade de
Aveiro 1

Instituto Dom Luiz (IDL) Muito Bom Universidade de
Lisboa 1

CITAB Muito Bom UTAD 1
CITTA Muito Bom FEUP 1

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4
 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/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4
 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. 
O envolvimento da UTAD e do Doutoramento em Informática com a sociedade é crucial para a prossecução dos objetivos e missão da instituição e do ciclo de estudos, sendo
ativamente promovido pelo seu corpo docente. Neste contexto, têm existido nos últimos anos diversas colaborações com empresas, associações empresariais e organizações
públicas, tendo sido celebrados mais de 50 protocolos de cooperação.

 No âmbito do Doutoramento em Informática, a UTAD tem colaborado nos últimos anos com 45 empresas e organizações empresariais, e 40 organizações públicas. O envolvimento
destas organizações com a UTAD tem ocorrido através da participação em mais de 50 projetos de investigação.

 Os docentes estão envolvidos em parcerias com varias empresas, destacando-se a ALTICE Labs, Critical Software, Blue-Infinity, Centro de Mangualde do Groupo PSA, World IT,
INOWAVE e ST+I.

 Salienta-se o esforço que a UTAD, em articulação com a equipa docente dos Cursos de Informática, tem vindo a fazer para apoiar a fixação de empresas em Vila Real. Destaca-se a
criação de filiais das empresas CRITICAL SOFTWARE e BLUE INFINITY, que estão a contribuir para a criação de empregos qualificados na região de influência direta da UTAD e
dinamização da economia local. Estas iniciativas estão também diretamente ligadas ao aumento da criação de spin-offs da UTAD, pelos seus alunos e docentes.

 A fixação e o aparecimento de novas empresas na região de influência direta da UTAD em muito tem vindo a contribuir para um aumento da procura e captação de novos alunos
para os cursos de informática, tendo vindo a elevar a sua quantidade e qualidade. Esta proximidade física com empresas da área da informática irá trazer novas oportunidades de
colaboração e elaboração de teses em parceria.

 Os cursos de Informática em particular e a UTAD em geral têm vindo a dinamizar diversas ações de divulgação cientifica (incluindo imprensa escrita, televisão e rádio),
demonstrações tecnológicas e co-organização de eventos científicos. Salienta-se a criação de conferências científicas que tem vindo a proporcionar um alargamento das redes
científicas da equipa docente, nomeadamente as conferências DSAI (criada em 2006), TISHW (criada em 2016) e TEC-EDU (criada em 2018) com as quais foi possível criar novas
ligações com grupos de outras áreas dentro da UTAD, a nível nacional e internacional.

 Realça-se a criação da primeira edição do evento Summer Innovation Campus, aberto à sociedade, que teve como objetivo principal dar a conhecer as tecnologias e inovações que
se desenvolvem na UTAD, com grande foco nas parcerias com empresas. Para além deste evento de maior dimensão estão a ser realizados vários Workshops temáticos para
promoção e divulgação dos trabalhos científicos da área de Informática.

 
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. 

The UTAD the Informatics Doctoral course involvement with the society is crucial to the prosecution of both the institution and course objectives and mission, and are actively
promoted by the teaching staff. In this context, in the last years several cooperation’s with companies, private associations and public organizations, have been formalized with more
than 50 cooperation’s protocols. 

 Within the Informatics Doctoral course, UTAD has collaborated in the last years with 45 companies and organizations, as well as 40 public organizations. The involvement of this
organizations with UTAD has occurred through the participation in more than 50 research projects. 
Lecturers are involved in partnerships with several companies, with emphasis given to the following: ALTICE Labs, Critical Software, Blue-Infinity, Centro de Mangualde do Grupo
PSA, World IT, INOWAVE and ST+I.

 It is important to state the UTAD efforts, in articulation with the course lecturers, in supporting new companies establishment in Vila Real, such as: CRITICAL SOFTWARE and BLUE
INFINITY, which are contributing in the creation of qualified jobs within the direct influence area of UTAD. This contributes to the boost of local economy. These initiatives are also
directly linked with the spin-off creation by both students and lecturers.

 The appearing and fixation of new private companies in the UTAD region, has been greatly contributing to the increase in the search and recruitment of new students for the
informatics courses, improving both their quantity and quality. This proximity with informatics companies will promote new opportunities of collaboration to perform thesis projects
in partnership. 
The informatics courses in particular, and UTAD in general, have been promoting several science dissemination initiatives (including writing media, TV and radio), technological
demonstrations and joint organization of scientific events. Note the creation of scientific conferences which allowed to enlarge the network of the teaching staff, namely: the DSAI
conference (started in 2006), TISHW (started in 2016) e TEC-EDU (started in 2018), which enabled to establish new connections with groups of other areas inside and outside UTAD, at
national level and internationally.

 It is worthwhile mentioning the first edition of the Summer Innovation Campus, open to the society, with the main objective to show the technologies and innovations developed in
UTAD, with main focus to partnerships with companies. Besides this larger event, several thematic Workshop’s are been held to promote and disseminate the scientific work
developed in the Informatics fields. 

 The majority of work developed by students are integrated and supported by projects which include in their research team lectures from this course. It is important to state the
increase in the collaboration and projects with companies which have great impact in the development of research work by students.

 
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. 

A maioria dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos são integrados e suportados por projetos que incluem nas equipas de investigação docentes do curso. Salienta-se o aumento
da colaboração e projetos com empresas que tem grande impacto na realização dos trabalhos de investigação dos alunos.

 As atividades de investigação e de inovação realizadas tem suporte em mais de 50 projetos de investigação, nos quais participam outras 40 instituições públicas e 45 organizações
empresariais. O financiamento dos projetos de investigação é proveniente de fontes públicas e privadas, destacando-se a FCT, o P2020 e NORTE2020, fundos europeus do H2020 e
Interreg (POCTEP e SUDOE). Alguns exemplos são os projetos: BEACONING (H2020, 15 parceiros, 5,902,772.13€), THINKING SMART (H2020, 8 parceiros, 450,201.00€),
ADAPTACLIMA II (SUDOE, 7 parceiros, 1.377.500,00€), INTERACT (NORTE2020, UTAD, 4,130,614,72€), NANOSTIMA (NORTE2020, 5 parceiros, 6.137.187,90€), INDTECH 4.0 (P2020, 10
parceiros, 9.267.742€).

 
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 majority of research and innovation work conducted is supported by more than 50 research projects, involving 40 public institutions and 45 private companies. The financial
support for the research projects provides from public and private sources, with emphasis to FCT, P2020 and NORTE2020, H2020 Europeans funds and Interreg (POCTEP and
SUDOE). Some projects examples are: BEACONING (H2020, 15 partners, 5,902,772.13€), THINKING SMART (H2020, 8 partners, 450,201.00€), ADAPTACLIMA II (SUDOE, 7 partners,
1.377.500€), INTERACT (NORTE2020, UTAD, 4,130,614,72€), NANOSTIMA (NORTE2020, 5 partners, 6.137.187,90€), INDTECH 4.0 (P2020, 10 partners, 9.267.742€).

 

6.3. Nível de internacionalização.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4
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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 10.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
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). 
A UTAD tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas
nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem Fronteiras, Erasmus Mundus, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama e Vulcanus). Desta forma, a UTAD aposta na
internacionalização dos seus ciclos de estudo. Neste ponto destacam -se os protocolos ERASMUS+ onde a UTAD, e nomeadamente a Direção de Curso do Doutoramento em
Informática, possibilitam aos seus alunos complementarem a sua formação numa instituição estrangeira.

 Os cursos da área da Informática estabeleceram protocolos, onde os alunos participam, ao abrigo do programa ERASMUS com 27 Universidades de 12 países diferentes. Os
docentes do curso através de projetos internacionais em que participam costumam integrar, quando possível, alunos no âmbito da disciplina de projeto.

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

UTAD has an Office of International Relations and Mobility (GRIM) which promotes the cooperation and mobility of students, teachers and staff under national and international
programs (Almeida Garrett, Sciences without Frontiers, Erasmus Mundus, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama and Vulcanus). In this way, UTAD bets on the
internationalization of its study cycles. In this point, the ERASMUS + protocols where UTAD, and in particular the Program Coordination, enable students to complement their
education in a foreign institution.

 The courses of Informatic's area have established protocols, where students participate, under the ERASMUS program with 27 Universities from 12 different countries.
 The course teachers through international projects in which they participate usually integrate, where possible, students within the scope of the project discipline.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 

 
6.4. Eventual additional information on results.

 
 

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

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

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

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

 
7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment
of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

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

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

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

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

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

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

Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e em fase de implementação no presente ano.

 
7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 

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

 
7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 

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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O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.

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

 
7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 

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

 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES
7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.

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

 
7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.

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

 
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

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

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

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

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

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

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

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

 A UTAD submeteu em 2017 o processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, cuja visita à Instituição se realizou em abril de 2018, e tem participado em alguns rankings,
nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.

 Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.

 Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
 Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, engenharia Civil e Engª Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros, estando previsto

para 2019 nova submissão ao referido selo de Ciclos ainda a definir superiormente.

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

 In 2017 UTAD submitted the Institutional Evaluation process to the A3ES. The visit took place in April 2018. Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational
Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.

 In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.

 In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
 Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers;

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

 

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 
O curso está enquadrado nos objetivos da instituição e é suportado pela definição estratégica da Escola de Ciências e Tecnologia e do Departamento de Engenharias que o
coordena. A estrutura do curso encontra-se alinhada com as referências nacionais e internacionais. Quer no processo de criação, quer na posterior adequação a Bolonha, para além
de se ter em conta o perfil de saída desejado para os alunos e a análise exaustiva de cursos similares em Portugal, foram consideradas globalmente as recomendações da European
University Association.

 A possibilidade dos alunos escolherem UC opcionais no 1o ano, lecionadas em regime modular, permite-lhes aprofundarem, dentro de uma formação alargada de base,
conhecimentos mais específicos, assegurando-se assim conhecimento em diferentes áreas de investigação permitindo dessa forma uma melhor definição do seu tema de tese.

 O número de alunos previsto por ano letivo, entre 10 a 20, permite realizar ensino e investigação de elevada qualidade, possibilitando uma grande proximidade entre orientadores e
alunos refletida no tempo que é dedicado ao desenvolvimento de projetos de investigação.

 A estrutura organizacional permite uma eficiente gestão das atividades de ensino e investigação e promove a proximidade entre os vários intervenientes.
 A direção do curso promove um acompanhamento próximo dos estudantes, permitindo uma resolução rápida e adequada dos problemas.

 A participação de docentes de outras universidades na avaliação da UC de Projecto de Tese e nas provas finais do Doutoramento, para além de uma avaliação conveniente, permite
também comparar os níveis de desempenho com outras instituições.

 O crescimento do número de artigos publicados (130) nos últimos 5 anos em revistas científicas internacionais, grande parte delas indexadas pelo JCR, revela um elevado grau de
desempenho e de qualidade.

 As infraestruturas e equipamentos afetos ao curso permitem o seu funcionamento nas melhores condições, reunindo todas as condições necessárias para uma formação deste tipo.
O curso dispõe de um laboratório de 3o ciclo com a área de 236,7m2 onde os alunos dispõem de condições de investigação adequadas. A parceria com os diversos centros de
investigação envolvidos, principalmente com o INESC TEC - Laboratório Associado, permite a utilização dos seus espaços e recursos.

 A rede de contactos e os projetos e protocolos de investigação com outras entidades nacionais e estrangeiras proporcionam oportunidades de investigação integrada em equipas e
contextos de grande exigência científica.

 A assinatura B-On, a rede sem fios em todo o campus e o apoio informático especializado potenciam as atividades de investigação.
 O software disponível é adequado na maior parte das áreas e a existência de projetores multimédia em todas as salas fomentam a aplicação de novas metodologias de ensino.

 
 
8.1.1. Strengths 

The programme follows the objectives of the institution and is supported by the strategic definition of the School of Sciences and Technology and the Department of Engineering that
coordinates it. 

 The organizational structure allows efficient management of teaching and research activities and promotes proximity between the stakeholders.
 The structure of the programme is aligned with the national and international references.

 The modular teaching of the UCs of the specific scientific area of the programme, allows them to deepen specific knowledge within a broad-based training, thus ensuring knowledge
in different areas of research and allowing a better definition of their thesis topic.

 The direction of the programme promotes close follow up of the students, allowing a quick resolution of the problems.
 The participation of faculty from other universities in the evaluation of the UC Thesis Project and in the final exams of the PhD, allows a convenient evaluation and leveling the

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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performance with other institutions.
 The number of students for each academic year (between 10 and 20) allows high-quality teaching and research, allowing a very close relationship between students and advisors.

 The strong link between UTAD and their faculty members, and the emergence of new IT companies in Vila Real.
 High number of funded projects, including projects with companies.

 The networks, research projects and protocols with other national and foreign entities provide opportunities for integrated research in teams and contexts of great scientific need.
 International mobility, using a different programs, allowed the professional and personal enrichment of faculty, as well as the presence in seminars of several colleagues from other

foreign universities.
 Faculty integrated in research centers allowing the inclusion of students in research, innovation and development projects, in particular in projects in collaboration with companies.

The faculty are mainly integrated in the INESC TEC - Polo UTAD.
 The B-On subscription, the campus-wide wireless network and the specialized computer support empower research activities.

 The growth in the number of articles published in scientific events indexed by SCOPUS and in international scientific journals, most of them indexed by JCR, shows a high degree of
performance and quality.

 The programme has dedicated laboratory with a 236.7m2 area where students have adequate research conditions. The partnership with the various research centers, mainly with
INESC TEC, allows the use of their spaces and resources.

 UTAD has singular resources on campus for teaching, research, extension and leisure, among them the Laboratories, Botanical Garden and Sports Infrastructures.

 
8.1.2. Pontos fracos 

O alinhamento dos objetivos do curso com os objetivos da Universidade, por vezes condiciona a necessária agilidade de ligação a ambientes mais dinâmicos e conjunturais.
 Existe um excessivo trabalho burocrático dos docentes, conduzindo a perdas de tempo e de produtividade.

 A falta de autonomia financeira das escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão por parte destas de forma mais ágil. Falta informação atempada resultante dos diversos
questionários efetuados junto dos alunos.

 Fruto dos constrangimentos orçamentais, existem dificuldades de acesso ao Campus da UTAD em período noturno, aos fins-de-semana e nos períodos de férias. Número reduzido
de projetos de investigação envolvendo o tecido empresarial local.

 
8.1.2. Weaknesses 

The alignment of the objectives of the programme with the objectives of the University sometimes constrains the necessary agility required by more dynamic and conjunctural
environments.

 Scarce financial resources made available for the operation and activities of the programme and to support research work not funded by projects.
 The lack of financial autonomy of the UTAD schools does not allow them to make a decision in a more agile way.

 The faculty already has a very high teaching and research experience, but it is mostly made up of Assistant Professors.
 The small number of full professors is a sign that some consolidation is still necessary. However it is expected that several call for full and associates professors will opened in the

upcoming years.

 
8.1.3. Oportunidades 

O projeto do Parque de Ciência e Tecnologia que envolve a UTAD, o Instituto Politécnico de Bragança e os municípios de Vila Real e Bragança, trouxe um conjunto de oportunidades
de investigação aplicada às necessidades da região e dispõe de um espaço de incubação de empresas tecnológicas, que juntamente com o espaço de pré-incubação da UTAD
permite potenciar a criação de empresas suportando projetos inovadores.

 A crescente procura de graduados na área da engenharia informática por parte das empresas, dá fortes indicações que esta continuará a ser uma área a merecer uma elevada
procura por parte do mercado.

 A região em que se insere a UTAD possui ainda um reduzido tecido empresarial de base tecnológica, podendo a UTAD e os cursos da área da Informática ser um dos agentes
potenciadores de uma inversão da situação. A atual dinâmica do setor e as características do curso permitirão fortalecer a ligação às empresas, aproveitando o trabalho de
investigação desenvolvido que se traduza em inovação e aumento de competitividade.

 A inserção da UTAD numa região com forte identidade e numa cidade com qualidade de vida, serviços diversificados, segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural e
urbano e custo de vida relativamente baixo (slow city, low cost city) constitui também uma oportunidade, potenciada pela valorização da relação entre a UTAD e os municípios da
região, em especial o município de Vila Real.

 O contexto económico atual é propício ao incremento de importância das atividades de I/D junto das organizações, o que poderá levar as empresas a procurar mais apoio junto da
UTAD e ao estabelecimento de um número mais alargado de parcerias.

 Estando grande parte dos docentes integrados no INESC TEC é expectável o surgimento de um conjunto alargado de novos projetos de colaboração.
 Têm sido adquiridas novas ferramentas informáticas por parte da UTAD, existindo ainda sensibilidade dos diferentes interlocutores para promover a integração de sistemas e com

isto melhorar a gestão de informação.
 A criação da escola doutoral permite uma centralização das questões administrativas dos cursos de 3º ciclo esperando-se que venha a permitir ganhos de eficiência.

 É ainda de salientar a crescente procura de Portugal e da Região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa tendo sido inclusivamente publicado o Estatuto do Estudante
Estrangeiro da UTAD.

 
8.1.3. Opportunities 

The project of the Science and Technology Park that involves UTAD, the Polytechnic Institute of Bragança and the municipalities of Vila Real and Bragança, has brought a set of
research opportunities applied to the needs of the region and has an incubation space for technological companies, which together with the pre-incubation space of UTAD allows to
boost the creation of companies supporting innovative projects.

 The growing demand for graduates in the area of   computer engineering by companies gives strong indications that this will continue to be an area that deserves a high demand by
the market.

 The region in which UTAD is part also has a small technological base, and UTAD and the higher education in the area of Informatics may be one of the agents that can be used to
bring about a reversal of the situation. The current dynamics of the sector and the characteristics of the course will allow strengthening the connection to companies, taking
advantage of the research work developed that will lead to innovation and increased competitiveness.

 The inclusion of UTAD in a region with a strong identity and a city with a good quality of life, diversified services, security, with easy accessibility, rural and urban environment and
relatively low cost of living (slow city, low cost city) is also an opportunity, by the valorization of the relationship between UTAD and the municipalities of the region, especially the
municipality of Vila Real.

 The current economic context is conducive to increasing the importance of I/D activities to organizations, which may lead companies to seek more support from UTAD and the
establishment of a wider range of partnerships.

 With a large number of INESC TEC teachers, a large number of new collaboration projects are expected to emerge.
 New IT tools have been acquired by UTAD, and there is also the sensitivity of the different interlocutors to promote the integration of systems and thereby improve information

management.
 The creation of the doctoral school allows a centralization of the administrative issues of the 3rd cycle courses, hoping that it will allow efficiency gains.

 It is also worth noting the growing demand for Portugal and the Northern Region by European students and from outside Europe, and even the UTAD Foreign Student Statute has
been published.

 
8.1.4. Constrangimentos 

Redução do financiamento do ensino superior sem critérios claros e consequentes restrições financeiras.
 A falta de autonomia orgânica da área disciplinar da Informática na instituição pode levar a menor agilidade e eficácia. Espera-se que este problema seja colmatado com a

restruturação de áreas disciplinares que se encontra em curso.
 Aumento indiscriminado de cursos e vagas em outras instituições do ensino superior na zona do litoral, efeito da pouca ação das entidades competentes na regulação de vagas de

acesso ao ensino superior.
 Falta de renovação do corpo docente.

 A necessidade que os recém-licenciados têm de procurar emprego obriga-os a deslocarem-se para o litoral e para zonas densamente povoadas por indústrias tecnológicas, e,
quando decidem prosseguir a sua formação de doutoramento, optam por instituições mais próximas ao seu local de atividade profissional.

 Espera-se inverter esta situação com a captação e instalação de novas empresas da área de informática em Vila Real, como sejam a CRITICAL SOFTWARE, a Blue Infinity e a
expansão da Kathrein.

 
8.1.4. Threats 

Reduction of higher education funding without clear criteria and consequent financial constraints.
 The lack of organic autonomy of the disciplinary area of   Informatics in the institution can lead to less agility and effectiveness. It is hoped that this problem will be solved with the

restructuring of disciplinary areas that is underway.
 Indiscriminate increase of courses and admissions in other institutions of higher education in the coastal zone, effect of the little action of the competent entities in the regulation of

admissions to higher education.
 Lack of faculty renewal.

 The need for new graduates to seek employment compels them to move to the coast and to areas densely populated by technological industries, and when they decide for doctoral
education, they choose institutions closer to their place of employment.

 It is hoped to reverse this situation with the capture and installation of new companies in the area of   computing in Vila Real, such as CRITICAL SOFTWARE, Blue Infinity and the
expansion of Kathrein.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Estabelecimento de novos acordos de cooperação com outras instituições permitindo alargar as redes de cooperação nacionais e internacionais.
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8.2.1. Improvement measure 

Establishment of new cooperation agreements with other institutions allowing the extension of national and international cooperation networks.

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

Média, 3 anos.

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

Medium, 3 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Efetivação de protocolos e acordos de parceria envolvendo o curso de doutoramento e outras entidades.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of protocols and partnership agreements involving the doctoral program and other entities.
 

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Identificar o Workflow e repensar a cadeia de responsabilidades administrativas, por forma a reduzir drasticamente o trabalho burocrático dos docentes, conduzindo a que estes se
foquem nas suas tarefas de docência e investigação.

 Propor uma adequada disseminação de informação pelos diferentes atores envolvidos.

 
8.2.1. Improvement measure 

Identify the workflow and rethink the chain of administrative responsibilities in order to drastically reduce the bureaucratic work of the academic staff, leading them to focus on their
teaching and research tasks.

 Propose an adequate dissemination of information by the different actors involved.

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

Média, 2 anos.

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

Medium, 2 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Melhoria do workflow administrativo.
 Implementação de novos processos electrónicos de gestão documental.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Improvement in administrative workflow.
 Implementation of new electronic document management processes.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Apesar de existir atualmente alguma ligação ao meio empresarial, esta deverá ser fortalecida, fomentando o desenvolvimento de teses de doutoramento em ambiente empresarial.

 
8.2.1. Improvement measure 

Although there is currently some connection to the business environment, it should be strengthened, fostering the development of doctoral theses in a business environment.

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

Alta, 3 anos.

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

High, 3 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de protocolos estabelecidos com empresas para a criação de bolsas empresariais.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of protocols established with companies for the creation of business grants.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Abertura de concursos de Professor Associado e Catedrático na área.

 
8.2.1. Improvement measure 

Opening applications for Associate Professor and Full Professor in the area.

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

Alta, 2 anos.

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

High, 2 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de concursos abertos.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of open application processes.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar a captação de alunos estrangeiros.

 
8.2.1. Improvement measure 

Increase attracting foreign students.
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 

Alta, 3 anos.

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

High, 3 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de alunos a frequentar o curso suportados em bolsas de investigação e integrados em programas europeus.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of students attending the program supported on research grants and integrated into European programs.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Fomento de iniciativas de empreendedorismo tecnológico, com a criação de startups.

 
8.2.1. Improvement measure 

Promotion of technological entrepreneurship initiatives, with the creation of startups.

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

Média, 3 anos.

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

Medium, 3 years.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de start-ups criadas.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of startups created.

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A reestruturação curricular proposta simplifica a estrutura de unidades curriculares, ajusta os pesos relativos das áreas científicas e alinha os créditos ECTS e horas de contacto
com a estratégia da UTAD.

 Na nova estrutura curricular propõe-se um reforço da área científica de Informática Aplicada em detrimento da área Complementar, procurando focar o curso nos seus temas
específicos, em linha com as recomendações da avaliação anterior, relativas à miscigenação com outros cursos da UTAD, principalmente de Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores. Houve também um decréscimo na área de Competências de Investigação, uma vez que parte do trabalho aí desenvolvido possui fortes sinergias com as unidades
curriculares de Tema de Tese e de Projeto de Tese.

 O número de créditos ECTS das unidades curriculares foi ajustado para múltiplos de 3, em linha com as normas internas da UTAD.
 A redução do número de horas de contacto procura alargar a atractividade do curso junto de profissionais no ativo e o consequente reforço da componente de trabalho autónomo

está alinhado com a prática corrente em programas doutorais.

 
9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

The proposed curricular restructuring simplifies the structure of curricular units, adjusts the relative weights of scientific areas and aligns ECTS credits and hours of contact with
UTAD's strategy.

 In the new curricular structure, it is proposed to reinforce the scientific area of   Applied Informatics to the detriment of the Complementary area, seeking to focus the course on its
specific themes, in line with the recommendations of the previous evaluation, regarding the miscegenation with other UTAD programs, namely Electrical and Computer Engineering.
There was also a decrease in the area of   Research Competencies, since part of the work developed there has strong synergies with the curricular units of Thesis Theme and Thesis
Project.

 The number of ECTS credits in curricular units was adjusted to multiples of 3, in line with UTAD's internal standards.
 The reduction in the number of contact hours seeks to extend the attractiveness of the course to professionals in the active and the consequent reinforcement of the autonomous

work component is in line with current practice in doctoral programs.

 

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

9.2.

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
Competências de Investigação/Research Skills CI 6 0
Informática-Avançadas/Informatics-Advanced I-A 24 0
In f o r má t i c a / In f o r ma t i c s I 150 0
(3 Items)  180 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º/1º

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:

 1º/1º
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st/1st

 

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)
Teoria e Metodologia de Investigação em Informática/Theory and Research
Methodology in Informatics CI Semestral/Semestrial 81 T-12, OT-6 3 Obrigatória/Required

Seminário de Informática I/Informatics Seminar I I-A Semestral/Semestrial 324 S-36 12 Obrigatória/Required
Tema de Tese/Thesis Theme I Semestral/Semestrial 405 OT-24 15 Obrigatória/Required
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º/2º

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:

 1º/2º

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 1st/2nd

 

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)
Comunicação Técnica e Científica/Technical and Scientific
Communication CI Semestral/Semestrial 81 T-12, OT-6 3 Obrigatória/Mandatory

Seminário de Informática II/informatics Seminar II I-A Semestral/Semestrial 324 S-36 12 Obrigatória/Mandatory
Projeto de Tese/Thesis Project I Semestral/Semestrial 405 OT-24 15 Obrigatória/Mandatory
(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º e 3º

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:

 2º e 3º

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 2nd and 3rd

 

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)
Tese/Thesis I Anual 3240 OT-192 120 Obrigatória/Mandatory
(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Teoria e Metodologias de Investigação em Informática

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria e Metodologias de Investigação em Informática

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Theory and Research Methodologies in Informatics

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CI

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semestrial

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 81

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 12

 
9.4.1.6. ECTS:

 3

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:
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<no answer>

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

 José Afonso Moreno Bulas Cruz. T-12, OT-6.

 
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):

 Visa-se desenvolver nos alunos os saberes e as competências para desenvolver trabalhos científicos. A partir da distinção entre conhecimento científico e não científico, apresentar-
se-á a área das ciências informáticas e dos processos gerais de investigação. Seguidamente, os alunos familiarizar-se-ão com os métodos mais comuns para proceder a
investigação científica, capacitando-se para identificar os pressupostos, virtudes e limitações de cada método, bem como as complementaridades potenciais.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 It is intended to develop in students the knowledge and competencies to conduct scientific work. From the distinction between scientific and non-scientific knowledge, the
Informatics Sciences area and the general research processes will be presented. Subsequently, the students will familiarize with the most common methods to conduct scientific
research, enabling to identify the assumptions, virtues and limitations of each method, as well as the potential complementarities.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 1. Ciência e Epistemologia
 2. Introdução à investigação científica em informática

 a. Natureza do conhecimento científico
 b. Indução e dedução

 c. As ciências informáticas vs. a informática técnica
 d. O processo de investigação científica

 3. Métodos de investigação quantitativos em informática
 a. Inquéritos

 b. Experiências controladas
 c. Métodos estatísticos

 4. Métodos de Investigação qualitativos e mistos em informática a. Estudos de casos
 b. Etnografia

 c. Fenomenografia
 d. Grounded theory
 e. Investigação narrativa

 5. Métodos de investigação para concepção e desenvolvimento a. Investigação-acção
 b. Arteologia e investigação de concepção/design

 c. Investigação construtiva/formativa

 
9.4.5. Syllabus:

 1. Science and Epistemology
 2. Introduction to scientific research in Informatics

 a. Nature of scientific knowledge
 b. Induction and deduction

 c. Informatics science vs.technological informatics
 d. The process of scientific research

 3. Quantitative research methods in informatics
 a. Surveys

 b. Controlled experiments
 c. Statistical methods

 4. Qualitative and blended research methods in informatics a. Case studies
 b. Ethnography

 c. Phenomenography
 d. Grounded theory

 e. Narrative research
 5. Research methods for conception and development

 a. Research-action
 b. Arteology and conception/design research

 c. Constructive/formative research

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A partir da distinção entre conhecimento científico e não científico, apresenta-se a área das ciências informáticas e dos processos gerais de investigação. Seguidamente, os alunos
são familizarizados com os métodos mais comuns para proceder a investigação científica, capacitando-se para identificar os pressupostos, virtudes e limitações de cada método,
bem como as complementaridades potenciais.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 From the distinction between scientific and non-scientific knowledge, the Informatics Sciences area and the general research processes will be presented. Subsequently, the
students will familiarize with the most common methods to conduct scientific research, enabling to identify the assumptions, virtues and limitations of each method, as well as the
potential complementarities.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Os alunos deverão desenvolver trabalhos que lhes permitam desenvolver os conhecimentos na seguinte progressão: identificar os métodos de investigação mais habituais nas
áreas temáticas em que pretendem efectuar o seu trabalho doutoral; identificar as virtudes e limitações desses métodos na área em causa; analisar o potencial de outros métodos
diversos para o desenvolvimento do conhecimento na mesma área.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The students must develop work that enable them to develop knowledge in the following progession: identify most usual research methods in the thematic areas in which they intend
to perform their doctoral work; identify the virtues and limitations of these methods in the area under consideration; analyze the potential of other diverse methods for the
development of knowledge in the same area.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 O recurso à área dos próprios trabalhos doutorais como foco de aplicação dos conceitos da unidade curricular visa propiciar aos alunos oportunidades de reflexão de forma mais
concreta sobre aspetos abstratos, pretendendo potenciar um entendimento mais profundo e rico. O risco de focagem num método único é combatido através do apelo à reflexão do
contributo potencial de vários métodos para análise ou enriquecimento da compreensão da mesma área do tema central de investigação de cada aluno.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The reliance in the area of the own doctoral works as the application focus of the course's concepts intends to provide students with opportunities to reflect more concretely about
abstract aspects, intending to empower a deeper and richer understanding. The risk in focusing in a single method is fought through the appeal to reflection on the potential
contribution of several methods for the analysis or enrichment of the understanding in the same area of each student's central research theme.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd edition). Los Angelas, USA: Sage.
 Dodig-Crnkovic, Gordana (2002). Scientific Methods in Computer Science. In Bubenko Jr., J. (Ed.), Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at

University Colleges in Sweden, Skövde. Ronneby, Sweden: The Knowledge Foundation.
 Olivier, M.S. (2009). Information Technology Research - A Practical Guide for Computer Science and Informatics, Third edition. Pretoria, South Africa: Van Schaik. VV.AA. (1997).

Práticas e métodos de investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
 Goldacre, B. (2008). Bad Science. New York, USA: HarperCollins.

 Philips, E. (2000). How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors. London, UK: Open University Press.

 

Anexo II - Seminário de Informática I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
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Seminário de Informática I

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Informatics Seminar I

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I-A

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semestrial

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 324

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 36

 
9.4.1.6. ECTS:

 12

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 José Benjamim Ribeiro da Fonseca. S-6.

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha. S-6.
 Emanuel Soares Peres Correia. S-6.

 Frederico Augusto Dos Santos Branco. S-6.
 João Manuel Pereira Barroso. S-6.

 Maximino Esteves Correia Bessa. S-6.

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

 O intuito desta unidade curricular (UC) é o de transmitir aos alunos uma visão genérica de diversos tópicos de investigação na área da Informática, explorando os respetivos
fundamentos teóricos, mas também a investigação realizada na UTAD e no mundo. Os temas abordados e o respetivo corpo docente são adaptáveis de ano para ano,
acompanhando a evolução da investigação científica na área e atendendo a aspetos de complementaridade entre esta unidade curricular e a de Seminário de Informática II.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The intent of this course is to provide the students a generic vision about several research topics in the Informatics area, exploring its theoretical foundations but also the research
conducted at UTAD and worldwide. The topics covered and its teaching staff can vary, following the evolution of the research in this scientific area and taking into consideration
complementarity aspects between this course and the one of Informatics Seminar II.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Esta UC divide-se em módulos, cada um correspondendo a um tema de investigação e lecionado por um docente da área. Em todos os módulos são abordados os fundamentos
teóricos, o estado da arte, a investigação realizada na UTAD e as perspetivas de evolução do tema respetivo. Os módulos atualmente em funcionamento são:

 - Deep Learning Aplicado - António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha. 
 - Tecnologia Aplicada à Agricultura e Florestas - Emanuel Soares Peres Correia. 

 - Visualização de Dados - Frederico Augusto Dos Santos Branco. 
 - Acessibilidade e Usabilidade - João Manuel Pereira Barroso. 

 - Sistemas Colaborativos - José Benjamim Ribeiro da Fonseca. 
 - Computação Gráfica - Maximino Esteves Correia Bessa.

 
9.4.5. Syllabus:

 This course is divided into modules, each one corresponding to a research topic and taught by a teacher which is a specialist in that topic.In each module, the theoretical
foundations, the state of the art, the research conducted at UTAD and the evolution perspectives are addressed. The modules that are running presently are:

 - Applied Deep Learning - António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha. 
 - Technology Applied to Agriculture and Forestry - Emanuel Soares Peres Correia. 

 - Data Visualization - Frederico Augusto Dos Santos Branco. 
 - Accessibility and Usability - João Manuel Pereira Barroso. 

 - Collaborative Systems - José Benjamim Ribeiro da Fonseca. 
 - Computer Graphics - Maximino Esteves Correia Bessa.

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A diversidade de assuntos abordados nos módulos desta unidade curricular, em complementaridade com a de Seminário de Informática II, transmitem um conjunto de
conhecimentos vasto e diverso, ampliando os horizontes científicos dos alunos. A composição potencialmente varíável dos temas abordados procura acompanhar as tendências
mundiais de investigação na área da Informática, assim como aproveitar os tópicos em que na UTAD se realiza investigação relevante, sustentada por publicações científicas e
projetos financiados por agências e empresas nacionais e internacionais.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The diversity of the topics covered in the modules of this course, in complementarity with the one of Informatics Seminar II, provide a vast and diverse set of knowledge, magnifying
the students' scientific horizon and trying to build bridges to related areas of Informatics. The potentially variable composition of the topics covered tries to follow worldwide
research trends in these areas, as well as to take advantage on the topics in which relevant research is conducted at UTAD, sustained by scientific publications and projects funded
by national and international agencies and companies.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas consistem numa combinação de momentos expositivos, focados na apresentação panorâmica de conceitos específicos, com momentos de análise crítica de aspectos
concretos dos vários temas abordados em cada módulo.

 Os alunos deverão desenvolver trabalhos individuais, ligados ao módulo que mais se aproxima da área de interesse pessoal de investigação de cada um, com vista a complementar
e aprofundar para o seu caso concreto as noções gerais apresentadas nas aulas.

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes consist in a combination of expository moments, focused in presenting a panoramic view of specific topics, with moments of critical analysis of concrete aspects of the
topics covered in each module.

 The students must develop individual work related with the module that best fits their personal interests in terms of research area, aiming to complement and to deepen for their
concrete cases the general aspects covered in classes.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os momentos expositivos são importantes meios de transmissão sólida de fundamentos teóricos, estado da arte e resultados de investigação. Contudo, para esta transmissão ser
eficaz e geradora do espírito crítico necessário à produção científica, promovem-se momentos de análise, reflexão e intervenção crítica dos alunos. A divisão em módulos temáticos
e lecionados por diferentes docentes confere ecletismo científico à unidade curricular. A avaliação por trabalhos individuais promove a capacidade de desenvolver trabalho
científico de forma autónoma e a opção por um dos módulos procura aproximar os objetivos da unidade curricular dos objetivos pessoais do aluno.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
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The expository moments are important means of tramsmitting solid theoretical foundations, state of teh art and research outcomes. However, for this trasnmission to be effective and
enabler of the critical thought required for the scientific production, analysis, reflection and critical intervention of the students are promoted. The division in thematic modules
taught by different teachers provides scientific eclecticism to the course. The assessment though individual work promotes the ability to develop autonomous scientific work and the
choice of dividing in modules tries to approach the course's objectives to the students' personal interests.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Variável em função dos módulos a funcionar em cada ano.
 It can vary depending on each year's modules.

 

Anexo II - Tema de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tema de Tese

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Thesis Theme

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semestrial

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 405

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 24

 
9.4.1.6. ECTS:

 12

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 João Manuel Pereira Barroso. OT-24.

 
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):

 Esta unidade curricular inicia a componente de investigação do curso, sob orientação doutoral, com o intuito de identificar o tema de estudo e investigação da tese de
doutoramento, os objectivos a atingir e a viabilidade e pertinência da investigação a efectuar.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 This course starts the programme's research component, under doctoral guidance, with the intent of identifying the theme and research of the doctoral thesis, the goals to achieve
and the viability and relevance of the research that will be done.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Não aplicável.

 
9.4.5. Syllabus:

 Not applicable.

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Não aplicável.

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Not applicable.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O trabalho desenvolvido nesta unidade curricular requer acompanhamento doutoral, mas apela já a uma dose progressiva de autonomia do aluno no desenvolvimento do estudo e
na maturação das ideias conducentes à definição do tema da tese de doutoramento.

 No final do semestre, o aluno apresenta publicamente o seu tema de tese, sendo avaliado por um júri de doutores.
 A aprovação nas unidades curriculares “Tema de tese” e “Projecto de tese” é essencial à prossecução dos trabalhos de investigação, que decorrerão nos dois anos seguintes,

enquadrados na unidade curricular de Tese.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The work to be developed in this course requires doctoral guidance, but already calls to a progressive student's autonomy in the development of the study and in the maturation of
ideas that will drive the definition of the doctoral thesis theme.

 In the end of the semester, the student presents publicly his thesis proposal, which will be assessed by a doctoral jury.
 Approval in the assessments of the courses Thesis Theme and Thesis Project is essential to the prossecution of the research work that will run in the subsequent two years, in the

context of the Thesis course.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Não aplicável.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Not applicable.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Não aplicável/Not applicable.

 

Anexo II - Comunicação Técnica e Científica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação Técnica e Científica
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9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Technical and Scientific Communication

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 CI

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semestrial

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 81

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 12

 
9.4.1.6. ECTS:

 3

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos. T-12, OT-6.

 
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):

 Melhorar as técnicas de comunicação do aluno de forma a permitir apresentar cientificamente, sob a forma escrita (artigos científicos) e oral (apresentação em seminários,
congressos, etc.), os resultados da investigação realizada.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To improve the students' communication skills to allow the to present scientifically, in written (scientific papers) and oral (seminars, congresses, etc) forms, the results of the
scientific work.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 - Delineamento de um trabalho científico; tese de doutoramento e artigos publicados ou a publicar; onde publicar; ISI Web of Knowlege, etc. -Técnicas de escrita científica; algumas
normas; referências bibliográficas e citações no texto.

 - Técnicas de comunicação oral; algumas normas; audiovisuais.
 - Apresentações científicas em painel (“poster”).

 - Preparação de uma proposta de investigação (candidatura a financiamento de um projecto).
 

 
9.4.5. Syllabus:

 - Planning scientific work; doctoral thesis and papers published or yet to publish; where to publish; ISI Web of Knowlege, etc. - Scientific writing techniques; some rules;
bibliographic references and citations.

 - Oral communication techniques; some rules; audiovisual presentations.
 - Scientific presentations in panels (posters).

 - Preparing a research proposal (applying for project funding).
 

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 O estudo e treino de técnicas de comunicação científica, nas formas oral e escrita, com a sua aplicação sob vários formatos, em casos concretos e de interesse para os alunos,
permite prepará-lo para a a elaboração de propostas de trabalho científico, para a escrita da tese e sua posterior discussão, bem como para a apresentação do seu trabalho científico
em conferências e revistas internacionais.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The study and practice of scientific communication techniques, in oral and written forms, applying it to several formats, in concrete and interesting for the students cases, allows to
prepare them for the preparation of scientific work proposals, for writing the thesis a for its further discussion, as well as for presenting the scientific work in international
conferences and journals.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 Aulas teórico-praticas para apresentação de algumas normas e análise de estudos de caso.
 Avaliação: apresentação oral (10-15 minutos) e escrita (4-8 páginas) de um tema (proposta de projecto de investigação ou proposta para Tese de doutoramento).

 
 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 Theoretical-practical classes for presenting some rules and analysing case studies.
 Assessment: oral (10-15 minutes) and written (4-8 pages) presentations of a theme (research project or doctoral thesis proposal).

 
 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os momentos expositivos relativos às técnicas de comunicação científica fornecem as bases teóricas de suporte aos momentos de elaboração, apresentação e discussão de
trabalhos, os quais incidem sobre os assuntos de interesse para a preparação da tese de doutoramento do aluno, fornecendo-lhe meios para melhorar as suas competências de
comunicação científica, ao mesmo tempo que o auxilia na execução de tarefas inerentes ao seu trabalho.

 
 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The expository moments concerning the scientific communication techniques provide the theoretical foundations to support the work preparation, presentation and discussion
moments, which focus topics of interest for the preparation of the student's thesis, providing means to improve his scientific communication skills, while helping in executing the
tasks related with his work.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Booth, V. 1993. Communicating in science: writing and speaking. 2a edição, Cambridge University Press, 78p.
 Day, R. A. & Gastel, B. 2006. How to write and publish a scientific paper. 6a edição, Cambridge University Press, 302 p.

 Fernandes, A. J. 1995. Métodos e regras para elaboração de trabalhos académicos e científicos. Porto Editora Lda., 223 p.
 Lobban, C. S. 1992. Successful laboratory reports. Cambridge University Press.

 Madeira, A.C. e Abreu, M.M. 2004. Comunicar em Ciência. Como redigir e apresentar trabalhos científicos. Escolar Editora, Lisboa, 155p. Sides, C. H. 1992. How to write and present
technical information. 2a edição, Cambridge University Press, 170p.

 Wilson, A. (compilação). 2001. Manual de Comunicação em Ciência. Editora Replicação, Lda., Lisboa, 161p.

 

Anexo II - Seminário de Informática II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Informática II
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9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Informatics Seminar II

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I-A

 
9.4.1.3. Duração:

 Semestral/Semestrial

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 324

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 36

 
9.4.1.6. ECTS:

 12

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 Vitor Manuel De Jesus Filipe. S-6.

 
9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:

 António Manuel Ribeiro De Sousa. S-6.
 José Paulo Barroso De Moura Oliveira. S-6.

 Luis José Calçada Torres Pereira. S-6.
 Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato. S-6.

 Paulo Nogueira Martins. S-6.
 

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

 O intuito desta unidade curricular (UC) é o de transmitir aos alunos uma visão genérica de diversos tópicos de investigação na área da Informática, explorando os respetivos
fundamentos teóricos, mas também a investigação realizada na UTAD e no mundo. Os temas abordados e o respetivo corpo docente são adaptáveis de ano para ano,
acompanhando a evolução da investigação científica na área e atendendo a aspetos de complementaridade entre esta unidade curricular e a de Seminário de Informática I.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 The intent of this course is to provide the students a generic vision about several research topics in the Informatics area, exploring its theoretical foundations but also the research
conducted at UTAD and worldwide. The topics covered and its teaching staff can vary, following the evolution of the research in this scientific area and taking into consideration
complementarity aspects between this course and the one of Informatics Seminars I.

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Esta UC dividide-se em módulos, cada um correspondendo a um tema de investigação e lecionado por um docente da área. Em todos os módulos são abordados os fundamentos
teóricos, o estado da arte, a investigação realizada na UTAD e as perspetivas de evolução do tema respetivo. Os módulos atualmente em funcionamento são:

 - Processamento Digital de Imagem - António Manuel Ribeiro De Sousa
 - Computação Evolutiva - José Paulo Barroso De Moura Oliveira

 - Informática na Saúde - Luis José Calçada Torres Pereira
 - Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato

 - e-Learning - Paulo Nogueira Martins
 - Visão por Computador - Vitor Manuel De Jesus Filipe

 
9.4.5. Syllabus:

 This course is divided into modules, each one corresponding to a research topic and taught by a teacher which is a specialist in that topic.In each module, the theoretical
foundations, the state of the art, the research conducted at UTAD and the evolution perspectives are addressed. The modules that are running presently are:

 - Digital Image Processing - António Manuel Ribeiro De Sousa
 - Evolutive Computing - José Paulo Barroso De Moura Oliveira
 - Health Informatics - Luis José Calçada Torres Pereira

 - Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato
 - e-Learning - Paulo Nogueira Martins

 - Computer Vision - Vitor Manuel De Jesus Filipe

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 A diversidade de assuntos abordados nos módulos desta unidade curricular, em complementaridade com a de Seminário de Informática I, transmitem um conjunto de
conhecimentos vasto e diverso, ampliando os horizontes científicos dos alunos. A composição potencialmente varíável dos temas abordados procura acompanhar as tendências
mundiais de investigação na área da Informática, assim como aproveitar os tópicos em que na UTAD se realiza investigação relevante, sustentada por publicações científicas e
projetos financiados por agências e empresas nacionais e internacionais.

 
 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 The diversity of the topics covered in the modules of this course, in complementarity with the one of Informatics Seminar I, provide a vast and diverse set of knowledge, magnifying
the students' scientific horizon and trying to build bridges to related areas of Informatics. The potentially variable composition of the topics covered tries to follow worldwide
research trends in these areas, as well as to take advantage on the topics in which relevant research is conducted at UTAD, sustained by scientific publications and projects funded
by national and international agencies and companies.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 As aulas consistem numa combinação de momentos expositivos, focados na apresentação panorâmica de conceitos específicos, com momentos de análise crítica de aspectos
concretos dos vários temas abordados em cada módulo.

 Os alunos deverão desenvolver trabalhos individuais, ligados ao módulo que mais se aproxima da área de interesse pessoal de investigação de cada um, com vista a complementar
e aprofundar para o seu caso concreto as noções gerais apresentadas nas aulas.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The classes consist in a combination of expository moments, focused in presenting a panoramic view of specific topics, with moments of critical analysis of concrete aspects of the
topics covered in each module.

 The students must develop individual work related with the module that best fits their personal interests in terms of research area, aiming to complement and to deepen for their
concrete cases the general aspects covered in classes.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Os momentos expositivos são importantes meios de transmissão sólida de fundamentos teóricos, estado da arte e resultados de investigação. Contudo, para esta transmissão ser
eficaz e geradora do espírito crítico necessário à produção científica, promovem-se momentos de análise, reflexão e intervenção crítica dos alunos. A divisão em módulos temáticos
e lecionados por diferentes docentes confere ecletismo científico à unidade curricular. A avaliação por trabalhos individuais promove a capacidade de desenvolver trabalho
científico de forma autónoma e a opção por um dos módulos procura aproximar os objetivos da unidade curricular dos objetivos pessoais do aluno.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 The expository moments are important means of tramsmitting solid theoretical foundations, state of teh art and research outcomes. However, for this trasnmission to be effective and
enabler of the critical thought required for the scientific production, analysis, reflection and critical intervention of the students are promoted. The division in thematic modules
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taught by different teachers provides scientific eclecticism to the course. The assessment though individual work promotes the ability to develop autonomous scientific work and the
choice of dividing in modules tries to approach the course's objectives to the students' personal interests.

 
 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Variável em função dos módulos a funcionar em cada ano.
 It can vary depending on each year's modules.

 

Anexo II - Projeto de Tese

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projeto de Tese

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 Thesis Project

 
9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 I

 
9.4.1.3. Duração:

 2 anos/2 years

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 3240

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 192

 
9.4.1.6. ECTS:

 120

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 João Manuel Pereira Barroso. OT-24.

 
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):

 Desenvolvimento da investigação, sob orientação doutoral, segundo a metodologia e plano de trabalho definidos anteriormente na unidade curricular de "Projecto de Tese". Escrita
da tese de doutoramento.

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 To develop research, under doctoral guidance, following a methodology and work plan defined previsously in the course "Thesis Project". Writing of the doctoral thesis.
 

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 Não aplicável.
 

 
9.4.5. Syllabus:

 Not applicable.

 
9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular

 Não aplicável.
 

 
9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.

 Not applicable.

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 O trabalho desenvolvido nesta unidade curricular, sob orientação doutoral, requer grande autonomia do aluno no desenvolvimento do seu trabalho de investigação, segundo a
metodologia e plano de trabalho definidos anteriormente.

 No final, o aluno apresenta publicamente o seu trabalho de investigação, sendo avaliado por um júri de doutores.

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 The work developed in this course, under doctoral guidance, requires student's great autonomy in the development of his research work, according to the methodology and work
plan that were previously defined.

 At the end, the student presents publicly the research work, being assessed by a doctoral jury.

 
9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

 Não aplicável.

 
9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.

 Not applicable.

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 Não aplicável / Not applicable.

 

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - José Paulo Barroso de Moura Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Paulo Barroso de Moura Oliveira

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/825cff9c-2cf2-ac0a-97f0-5bd2ef451c35
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9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Raul Manuel Pereira Morais Dos Santos

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Trigueiros Da Silva Cunha

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Emanuel Soares Peres Correia

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Emanuel Soares Peres Correia

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Frederico Augusto Dos Santos Branco

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Frederico Augusto Dos Santos Branco

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - João Manuel Pereira Barroso

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Manuel Pereira Barroso

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - José Benjamim Ribeiro Da Fonseca

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Benjamim Ribeiro Da Fonseca

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - José Luís Bandeira Rodrigues Martins

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Luís Bandeira Rodrigues Martins

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Vítor Manuel De Jesus Filipe

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vítor Manuel De Jesus Filipe

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - António Manuel Ribeiro De Sousa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Ribeiro De Sousa

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Luís José Calçada Torres Pereira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luís José Calçada Torres Pereira

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Margarida Da Conceição Rasteiro Magano Lopes Rodrigues Liberato

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Paulo Nogueira Martins

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Nogueira Martins

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Hugo Alexandre Paredes Guedes Da Silva

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Hugo Alexandre Paredes Guedes Da Silva

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/c848fdc6-2366-4e3b-c820-5c13dbf03936
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/c1715b5f-9938-dafc-a6a1-5c13e2d2c10a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/1076dab9-d392-70e0-04dc-5c13e525ef07
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/86f99bae-a805-83e2-58fa-5c13e7f86b88
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/2978ab3c-ae3c-320f-515e-5c13e9486d8d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/95b334b6-e436-8337-1404-5c13ec957c57
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/3f0de255-906b-5e29-b77f-5c13ef14ed2c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/79b491b0-21e8-5d3c-16bd-5c13f19390eb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/98c43fa5-606a-3e55-a517-5c13f45a6c9a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/2a0452af-52dc-34cc-bfe7-5c13f7e309d8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/65a4906f-6dbb-e2b8-989a-5c13fa8bc490
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/eb68fd2f-e880-885c-1626-5c13fcc565d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/7d921bd0-0874-e235-9410-5c13ff5408ab
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Anexo III - Carlos Manuel José Alves Serôdio

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel José Alves Serôdio

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Eduardo José Solteiro Pires

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eduardo José Solteiro Pires

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Joaquim João Moreira De Sousa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim João Moreira De Sousa

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Manuel José Cabral Dos Santos Reis

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel José Cabral Dos Santos Reis

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Pedro José De Melo Teixeira Pinto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro José De Melo Teixeira Pinto

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Anastassios Perdicoulis

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Anastassios Perdicoulis

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Eurico Vasco Ferreira Amorim

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Eurico Vasco Ferreira Amorim

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Maximino Esteves Correia Bessa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maximino Esteves Correia Bessa

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - José Afonso Moreno Bulas Cruz

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Afonso Moreno Bulas Cruz

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

Anexo III - Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves

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

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 Mostrar dados da Ficha Curricular
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/a15d476e-8506-726b-dd76-5c1402e8ef9c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/831bb1af-7721-dcd1-5863-5c1405596315
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/43009368-0009-79fa-f917-5c1408b52a62
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/e18699b4-a2ff-4400-0940-5c140a96b61c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/ddcb1c70-36af-390c-3496-5c141c0a1f81
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/1c4d8d10-c468-9c09-75e2-5c141ec4a766
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/5668d617-4a9a-827b-9aca-5c1420347ba6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/90273c03-7438-c6ae-a674-5c1422f84509
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/69af7784-2dc3-2fd6-1d68-5c1424737a26
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/2512409c-f7c1-e1a1-f2a7-5bd2ef397dd4/questionId/3c186ff4-0dc3-d632-b039-5bc46506d445/annexId/8fab1080-2b30-e4ee-a10e-5c169c2c8411

