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ACEF/1819/1002291 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1617/1002291

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar

 
1.3. Data da decisão.

 2017-09-19

 

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

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

 2._SinteseMelhorias_ACEF-1819-0002291.pdf
 

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

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

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

 A estrutura curricular foi alterada de modo a refletir as alterações ao plano de estudos e ajustar o número de ECTS das
UC ao regulamento interno da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Despacho RT1/2018). As alterações
efetuadas são ajustes pontuais ao número de ECTS nas áreas científicas do curso, não ultrapassando em nenhuma
situação os 5%. Na área das “Ciências da Engenharia” e “Ciências Humanas e Sociais” houve uma redução de 1 ECTS
obrigatório (-0,83%), nas “Ciências Informáticas” uma diminuição de 2 ECTS obrigatórios (-1,67%) e na “Informática
Avançada” uma dimunição de 2 ECTS obirgatórios (-1,67%) e um aumento de 6 ECTS optativos (+5%).

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

 The curricular structure of the programme was modified to reflect the changes to the study plan and to adjust the
number of ECTS of the UC to the internal regulations of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro (Despacho
RT1/2018). The changes are led to minor adjustments to the number of ECTS in the scientific areas of the programme,
not exceeding 5% of changes. In the scientific area of "Engineering Sciences" and "Humanities and Social Sciences"
there was a reduction of 1 ECTS (-0.83%), in "Computer Science" a decrease of 2 ECTS (-1.67%) and "Advanced
Computer Science" a decrease of 2 ECTS in the required courses (-1.67%) and an increase of 6 ECTS in the optional
courses (+ 5%).

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

 Sim

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

 As alterações efetuadas ao plano de curso basearam-se em dois pontos de maior impacto: a organização do 2.º ano do
curso apenas com a UC Dissertação, para permitir a libertação plena dos alunos para estágios em empresas; a oferta
de novas áreas de consolidação da Engenharia Informática através da disponibilização de um conjunto de UC
optativas mais próximas das áreas da investigação que está a ser produzida no Departamento de Engenharias.

 Em conformidade com estas linhas orientadoras foram introduzidas 13 UC (1 obrigatória e 12 optativas), alterada a
designação de 5 UC (2 obrigatórias e 3 optativas) e suprimidas 12 UC (4 obrigatórias e 8 optativas). 

 A organização das UC optativas foi também revista estando organizadas em agrupamentos disciplinares. Os
estudantes terão que escolher 3 agrupamentos disciplinares de áreas em que pretendem especializar-se, podendo
optar por 2 das 3 unidades curriculares de cada agrupamento disciplinar.

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

 The changes made to the study plan were based on two major topics with high impact: the organisation of the 2nd year
of the programme, only with the UC Dissertation, to allow the required availability for the students to their internships
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in companies; the cover emerging topics of Informatics Engineering through a set of optional courses, following the
major research areas of the Engineering Department faculty.

 According with these guidelines, 13 new UC were introduced (1 required and 12 optional), 5 UC have changed their
designation (2 required and 3 optional) and 12 UC were suppressed (4 required and 8 optional).

 The organisation of the optional UC was also reviewed and organised into disciplinary groups. The students will have
to choose 3 disciplinary groups of scientific areas in which they intend to perform their specialisation, being able to
select 2 UC for each disciplinary group.

 

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 Mestrado em Engenharia 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 dão apoio direto na lecionação das UC mas
permitem uma maior proximidade entre os docentes e os alunos do curso, facilitando assim a integração de alunos
nos trabalhos/projetos aí desenvolvidos e assegurando as condições necessárias à realização de dissertações de
mestrado 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, led to the creation of two physical spaces for the
development of research activities: MASSIVE Virtual Reality Laboratory; and the Human Computer Interaction
Laboratory - HCILab. The laboratories are led by UTAD researchers, who are part of the faculty of the Master in
Informatics Engineering, and also host other UTAD faculty and researchers and other partner institutions. The
laboratories were installed in ECT's I Pole, MASSIVE being an INESC TEC laboratory and HCI Lab an UTAD laboratory.
These laboratories do not give direct support to the teaching but allow a greater proximity between the faculty and the
students of the programme, thus facilitating the integration of students in the projects developed there and ensuring
the necessary conditions for the accomplishment of master's dissertations 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.

 Recentemente, um conjunto de empresas da área das Tecnologias da Informação e Comunicação estabeleceu com a
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro protocolos que definem uma estreita parceria de cooperação que visa a
fomentar a inovação e a transferência de tecnologia e conhecimento. Estas colaborações permitem igualmente
potenciar a criação de estágios.

 As empresas visadas, de onde se destacam a Critical Software, a Altice Labs, a Blue Infinity, o Centro de Mangualde
do Grupo PSA, INOWAVE a WorldIT, a IZILabs e a ST+I, são maioritariamente pertencentes ao tecido empresarial da
região de Vila Real (há já alguns anos ou mais recentemente) mas também sediadas em outras regiões do país,
espelhando de certa forma o esforço despendido para a angariação deste tipo de parceiros.

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

 Recently, a set of companies in the area of Information and Communication Technologies established with the
University of Trás-os-Montes and Alto Douro protocols that define a close cooperation partnership aiming to foster
innovation and the transfer of technology and knowledge. These collaborations also allow for the creation of
internships.

 The companies targeted, such as Critical Software, Altice Labs, Blue Infinity, the PSA Group's Mangualde Center,
INOWAVE to WorldIT, IZILabs and ST + I, are mainly owned by the regional business community (for a few years or
more recently) and also based in other regions of the country, reflecting the effort to raise these partnerships.

 
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
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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>

 
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.

 Engenharia Informática

 
1.3. Study programme.

 Informatics Engineering

 
1.4. Grau.

 Mestre

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

 1.5._DR-2ºc EngInf.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Ciências Informáticas

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Computer Science

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

 481

 
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:

 520

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

 120

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

 2 anos / 4 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):

 2 years / 4 semesters

 
1.10. Número máximo de admissões.

 30

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

 60 vagas.
 Globalmente regista-se uma procura crescente de profissionais na área de Informática. Esta demanda é acompanhada

também por um crescimento do tecido empresarial altamente especializado nesta área na região de Trás-os-Montes,
com elevadas expectativas de captação de recursos humanos.

 O governo tem fomentado o aumento global das vagas nos cursos da área, considerando a área das TICE fundamental
para o desenvolvimento do país e um elemento essencial à Iniciativa Portugal InCoDe2030.

 O crescimento do número de vagas no Mestrado em Eng.Informática tem como valor de referência as vagas do 1.º
ciclo em Eng. Informática,devendo ser ajustado mediante uma janela temporal de 3 anos. Considerando o valor
crescente de cerca de 10% por ano do 1.º ciclo em Eng.Informática nos 3 anos, essa tendência deverá refletir-se nas
vagas do mestrado. Perante este crescimento anual do número de vagas, prevê-se que o número máximo de 60 vagas
possa ser atingido no período final de acreditação do curso.

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

 60. Worldwide there is an increasing demand for professionals in the area of   Informatics Engineering. This demand is
also accompanied by a growth of the highly specialised business facilities in the Trás-os-Montes region, with high
expectations for the recruitment of human resources.

 The government has encouraged the overall increase in the admissions in the programmes in the ICT area, considering
its crucial role for the country's development, and essential for the Portugal InCoDe2030 Initiative.

 The growth in the number of admission in the master programme is related with the admissions in the of bachelor
programme, in a 3 years timeframe. Considering the a constant growing of 10% in the last years of the bachelor
programme, this trend should be reflected in the admission of the master programme in the following years. This
increase in the number of admissions is expected to reach the maximum number of 60 admission by the end of the
accreditation period of the programme.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Detenção de licenciatura em Engenharia Informática ou formação equivalente em área afim. No processo de selecção e
admissão de candidatos serão tidas em atenção as recomendações emanadas pela Ordem dos Engenheiros.

 
1.11. Specific entry requirements.

 Baccalaureate degree in Informatics Engineering or equivalent education in a related area. In the process of selection
and admission of candidates the recommendations made by the Chamber of Engineers will be taken into account.

 
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.

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

 1.14._Regulamento_541_2015.pdf
 1.15. Observações.

 
 
1.15. Observations.
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2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.
2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou
especialidades de doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável.

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

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

 Not applicable.

 

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Observações /
Observations

Ciências da Engenharia / Engineering
Sciences CE 9 0

Ciências Informáticas / Computer
Science CI 12 0

Ciências Humanas e Sociais / Social
Sciences & Humanities CHS 3 0

Informática Avançada / Advanced
Computer Science IA 60 36

(4 Items)  84 36  

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.

 Os docentes responsáveis pelas unidades curriculares têm definidas metodologias de ensino que permitem uma
grande participação dos alunos, objetivando o desenvolvimento da sua autonomia, assegurando na medida do
possível a consolidação e incremento dos ensinamentos propostos.

 Assim, identifica-se a utilização de várias metodologias de ensino participativo, o aumento do trabalho em grupo e
individual, e do método de avaliação contínua (quer por trabalhos, quer por testes), que permitem aos alunos uma
consolidação progressiva dos conhecimentos com forte componente prática. A utilização sistemática de exemplos
concretos representativos de situações reais permite aos alunos tomar contacto efetivo com realidades de
desempenho profissional. Os workshops e as visitas de estudo, realizadas no âmbito do curso, permitem uma
aproximação à realidade dos conhecimentos aprendidos em sala de aula.

 
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 teachers responsible for the curricular units have defined teaching methodologies that allow a great participation
of the students, trying to develop its autonomy, assuring the consolidation and quality of the proposed teachings.
Therefore, the use of several methodologies is identified, as well as the increase of team and individual work and
continuous evaluation (through practical works and tests). This allows the students to have a progressive
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consolidation of the knowledge with a strong practical component. The systematic use of representative specific
examples of real situations allows students to take effective contact with the professional reality. The Workshops and
study visits, carried out within the course, allow an approach to the reality of the knowledge learned in the classroom.

 
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 unidades curriculares e a carga média de
trabalho dos estudantes não tem nenhuma métrica específica. A experiência dos docentes permite que possam aferir
corretamente a da carga de trabalho atribuída ao aluno de forma a fomentar o trabalho autónomo e contínuo, como
previsto nos cursos pós-Bolonha. O feedback que se tem vindo a obter por parte dos estudantes é importante para
sustentar este conceito. O gabinete GESQUA, com recurso aos questionários semestrais, e a Direção de Curso,
através de reuniões periódicas com os alunos ou seus representantes, recolhem informação que permite, no mínimo,
identificar situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS da UC. No caso de ser detetado algum problema,
a Direção de Curso em colaboração com os docentes envolvidos e os representantes dos alunos, promove a análise e
discussão de medidas com vista à sua resolução.

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

 The verification of the conformity between the number of ECTS assigned to the different curricular units and the
average workload of the students does not have any specific metrics. The experience of the teachers allows them to be
able to correctly assess the work load assigned to the student in order to foster autonomous and continuous work, as
foreseen in the post-Bologna courses. The feedback that has been received from the students is important to support
this concept. The GESQUA office, using semi-annual questionnaires, and the Course Direction, through periodic
meetings with the students or their representatives, collect information that allows, at a minimum, to identify situations
of workload over UC ECTS. If a problem is detected, the Course Direction in collaboration with the teachers involved
and the students' representatives, promotes the analysis and discussion of measures with a view to their resolution.

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

 No início de cada semestre é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha no sistema de informação de
apoio ao ensino (designado por 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 pode refletir e propor uma forma de
avaliação de acordo com os objetivos propostos. Os alunos tomam conhecimento dessa ficha e podem sugerir
alterações fundamentadas (a serem apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início do semestre). A direção de
curso e o Conselho Pedagógico da ECT asseguram este procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento
da ficha e o seu conteúdo.

 No fim de cada semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de
avaliação aos objetivos de aprendizagem de cada unidade curricular. 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 each semester it is requested that each teacher fill a record in the learning support system (named
SIDE) indicating the teaching methodology, the coherence between the aims and the teaching methodology and the
evaluation method, among other information. Thus, each teacher needs to reflect and propose an evaluation
methodology in agreement with the curricular unit objectives. The students should become aware of that record and
they can suggest changes to be presented during a limited period of 15 days after the semester begins. The course
management and the ECT Pedagogical Council ensure this procedure by monitoring the activity of completing the form
and its contents.

 At the end of each semester, students fill out an inquiry that includes questions regarding the adaptation between the
evaluation process and the objectives. The inquiry results allow the knowledge of possible deviations from the
intended process and to take measures to correct them.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 

 
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.
 De acordo com os Artigo 56.º dos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (Diário da República, 2.ª

série — N.º 209 — 31 de outubro de 2016), Diretor do Mestrado em Engenharia Informática:
 Hugo Alexandre Paredes Guedes da Silva. Professor Auxiliar com Agregação da Escola de Ciência e Tecnologia da
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Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. 
 Integram a comissão de curso, de acordo com o Artigo 57.º dos Estatutos da Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro:
 Luis Filipe Barbosa - Vice-Diretor do Mestrado em Engenharia Informática. Professor Auxiliar da Escola de Ciência e

Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. 
 Helder Fernando Pedrosa Sousa - Vogal da Direção do Mestrado em Engenharia Informática. Professor Auxiliar 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

Hugo Alexandre Paredes
Guedes da Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Ana Paula Aires Borges
Teixeira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Estatística e Investigação

Operacional 100 Ficha
submetida

Andre Filipe Esteves de Sousa
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100 Ficha
submetida

António Jorge Gonçalves de
Gouveia

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

António Manuel Ribeiro de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Ciências de
Engenharia/Engenharia
Electrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

António Manuel Trigueiros da
Silva Cunha

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharias 100 Ficha

submetida

Carlos Jorge Fonseca da Costa Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Economia Agrária 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
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

Joaquim João Moreira de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Geográfica 100 Ficha

submetida

José Afonso Moreno Bulas
Cruz

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica e
Computadores 100 Ficha

submetida

José Benjamim Ribeiro da
Fonseca

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida
José Paulo Barroso de Moura
Oliveira

Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Luis Filipe Leite Barbosa Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Margarida da Conceição
Rasteiro Magano Lopes
Rodrigues Liberato

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

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

submetida
Pedro Alexandre Mogadouro do
Couto

Professor Auxiliar
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

Pedro Miguel Mestre Alves da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida

Vitor Manuel de Jesus Filipe Professor Associado
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Helder Fernando Pedrosa e
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Estatística 100 Ficha

submetida
     2400  
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<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.

 24

 

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: 24 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 24 100

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

19 79.166666666667 24

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 24

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

23 95.833333333333 24

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 24
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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. 
57

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 89.5
Feminino / Female 10.5

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 27
2º ano curricular 30
 57

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 35 35 35
N.º de candidatos / No. of candidates 46 45 29
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N.º de colocados / No. of accepted candidates 23 30 25
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 23 30 25
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A grande maioria dos estudantes do 2.º ciclo em Engenharia Informática são oriundos do 1.º ciclo de Engenharia
Informática na instituição. Estima-se que nos últimos anos, 70-80% dos alunos tenham esta proveniência. O segundo
grupo predominante é dos alunos oriundos de outras instituições de ensino superior da região, em particular alunos
que concluíram o primeiro ciclo nos institutos politécnicos da região (Bragança e Viseu). Por último, há uma parcela
que tem vindo a crescer de alunos internacionais, oriundos dos PALOP e países do oriente (China e Nepal).

 
 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 

The majority of the students of the Master programme in Informatics Engineering come from the bachelor in
Informatics Engineering in the institution. It is estimated that in recent years, 70-80% of students have this provenance.
The second predominant group is students from other higher education institutions in the region, particularly students
who completed the bachelor programmes in the polytechnic institutes of the region (Bragança and Viseu). Finally,
there is a growing interest by international students from PALOP and Eastern countries (China 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 9 8 18
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 7 5 9
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 3 8

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 0 1

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). 

Não aplicável.

 
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). 

Not applicable.

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

De uma forma geral, as unidades curriculares (UC) apresentam níveis de sucesso escolar bons. Quando se considera
o número dos alunos aprovados sobre os avaliados o valor médio global situa-se nos 95%, estando acima dos 90%
para quase todas as UC. As excepções são as UC de Integração de Sistemas e Investigação Operacional (opcional no
anterior plano de estudos, e com a nomenclatura Métodos de Optimização), com respectivamente 66% e 80% de taxa
avaliados/aprovados. 
Consequentemente, regista-se um equilíbrio no sucesso escolar das diferentes áreas científicas do ciclo de estudos.

 
6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective
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curricular units. 
In general, curricular units (UC) have good levels of success. When considering the number of students approved over
those evaluated, the overall average value is 95%, being above 90% for almost all UC. The exceptions are the Systems
Integration and Operational Research Units (optional in the previous study plan, and with the nomenclature
Optimisation Methods), with respectively 66% and 80% of evaluated/approved rate.

 Consequently, there is a balance in the academic success of the different scientific areas of the study programme.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Segundo dados obtidos na DGEEC, referentes ao período entre 2011 e 2016, tendo em consideração o nº Total de
desempregados com habilitação superior e, em particular, com o Mestrado em Engenharia Informática da UTAD (3 em
2017) e o seu respetivo n.º de diplomados (33 até 2016), o curso apresenta em termos globais uma taxa de
empregabilidade de 91%.

 (fonte: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)

 
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 data gathered from DGEEC, related to the period between 2011 and 2016, and considering the number of
unemployed with higher education and, in particular, the Master in Informatics Engineering at UTAD (3 in 2017) and its
respective number of graduates (33 until the year 2016), the programme has an overall employability rate of 91%.

 (source: http://www.dgeec.mec.pt/np4/92/)

 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

A área da Informática apresenta uma taxa de empregabilidade globalmente elevada a qual também se reflete nos
mestres em Engenharia Informática pela UTAD, que mantém valores acima dos 91%.

 Os valores ligeiramente abaixo da média nacional (que ronda os 99%) explicam-se pela volatilidade da informação. Os
números fornecidos indicam ausência de desempregados com mais de 6 meses pois referem-se a pessoas que
procuram emprego (1.º ou novo) há menos de 6 meses.

 Este valores contrariam a oferta crescente de emprego na região e fora dela, visível pelas necessidades de
recrutamento espelhadas pelas empresas que divulgam as suas ofertas/necessidades na UTAD.

 Para atenuar este fenómeno, têm sido reforçado parcerias com empresas da área de forma a aumentar a oferta de
estágios curriculares e/ou profissionais com o intuito de facilitar e acelerar a integração dos estudantes no mercado
de trabalho.

 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

The IT area has a globally high employability rate, which is also reflected in the UTAD master programme in Informatics
Engineering, which keeps employability rates above 91%.

 The rate slightly below the national average (around 99%) is explained by the information volatility. The figures
provided indicate that there are no unemployed graduates over 6 months, since they refer to job seekers (1st or new
job) for less than 6 months.

 These figures contradict the growing of employment in the region and worldwide, which is visible by the recruitment
needs of the companies that publish their offers in partnership with UTAD.

 To mitigate this phenomenon, partnerships with companies in the area have been strengthened in order to increase the
offer of curricular and / or professional placements in order to facilitate and accelerate the integration of students in
the labor market.

 

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

ALGORITMI Muito Bom/Very
Good Universidade do Minho 2

CETRAD Muito Bom/Very
Good

Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro 1

CITAB Muito Bom/Very
Good

Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro 2

CMAT-UTAD Bom/Good
Universidade do Minho /
Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro

1 Polo da UTAD
do CMAT

IDL-FCUL Muito Bom/Very
Good Universidade de Lisboa 1
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INESC-TEC Excelente/Excelent INESC Tecnologia e Ciência 12
Polo da UTAD
do INESC
TEC

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/f29fe9e3-3064-f8e5-d97d-5bd09741a92e
 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/f29fe9e3-3064-f8e5-d97d-5bd09741a92e
 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 Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) 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.

 Na área científica de Engenharia 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 Groupe 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
desenvolver 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 dissertações 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 involvement of the University of Tras-os-Montes and Alto Douro (UTAD) within the society is crucial to achieving
the mission of the institution and the goals of the programme, being actively promoted by its faculty. Therefore, in
recent years there have been several collaborations with companies, business associations and public organizations,
resulting in the signature of more than 50 cooperation protocols.

 In the scientific area of Informatics Engineering, UTAD has collaborated in recent years with 45 companies and
business organizations, and 40 public organizations. The involvement of these organizations with UTAD has occurred
through participation in more than 50 research projects. Faculty are involved in partnerships with several companies,
including ALTICE Labs, Critical Software, Blue-Infinity, Groupe PSA's Mangualde Center, World IT, INOWAVE and ST+I.

 It is worth mentioning the effort of UTAD in conjunction with the Informatics Engineering programmes faculty to
support the establishment of companies in Vila Real. The recent creation of subsidiaries of companies as Critical
Software and Blue-Infinity are contributing to the creation of qualified jobs in the region with direct impact in UTAD and
boosting the local economy. These initiatives are also directly linked to the increase in the creation of UTAD spin-offs
by its students and faculty.

 The establishment and appearance of new companies in the region of direct influence of UTAD has been contributing
to an increase in demand and attracting new students to informatics engineering programmes, increasing its quantity
and quality. This physical proximity to companies in the area of informatics engineering will bring new opportunities
for collaboration and elaboration dissertations in business environment.

 Informatics engineering programmes and UTAD have been promoting a number of scientific dissemination actions
(including press, radio and television), technological demonstrations and co-organization of scientific events. It is
worth mentioning the creation of scientific conferences, which have provided an extension of the scientific networks of
the teaching staff, namely the DSAI (created in 2006), TISHW (created in 2016) and TEC-EDU (created in 2018). These
conferences have made possible the creating of new links with groups of other regions within UTAD, at national and
international level.

 The creation of the first edition of the Summer Innovation Campus event, open to society, was carried out. Its main
objective was to showcase the technologies and innovations that are developed at UTAD, with a strong focus on

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/f29fe9e3-3064-f8e5-d97d-5bd09741a92e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/f29fe9e3-3064-f8e5-d97d-5bd09741a92e
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partnerships with companies. In addition to this large event, several thematic workshops are being held to promote
and disseminate scientific works in the area of Information Technology.

 
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. 

Most of the scientific and technologic activities developed by students are integrated and supported by projects that
include in the research teams faculty of the programme. The collaboration and projects with companies have been
increased and had a great impact in the accomplishment of the research activities of the students.

 The research and innovation activities carried out are supported by more than 50 research projects, in which
participate 40 other public institutions and 45 business organizations. Funding for research projects comes from
public and private sources, namely FCT, P2020 and NORTE2020, European funds from H2020 and Interreg (POCTEP
and SUDOE). Some examples are the projects: BEACONING (H2020, 15 partners, 5,902,772.13 €), THINKING SMART
(H2020, 8 partners, 450,201.00 €), ADAPTACLIMA II (SUDOE, 7 partners, 1,377,500.00 €), 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.

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 7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 1
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) 29
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 26

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 Mestrado em Engenharia 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 das dissertações de mestrado.

 
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
Direction Board of the Master in Informatics Engineering, enable students to complement their education in a foreign
institution.

 The programmes in the scientific area of informatics 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 Masters' dissertation.
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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

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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indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of
school achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support
Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD ) and the Study-Skills Program, according
to identified needs.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 https://dre.pt/application/conteudo/74338062
 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

https://dre.pt/application/conteudo/74338062
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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 Chamber 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 
- Relevância atual da informática e das tecnologias da informação e comunicação, com excelentes perspetivas atuais e
futuras de empregabilidade desta área.

 - Estrutura do curso alinhada com recomendações de Bolonha e conjugando contributos internacionais (ACM / IEEE) e
nacionais (Ordem dos Engenheiros).

 - Curso está devidamente enquadrado nos objetivos da instituição e é suportado pela definição estratégica da unidade
orgânica que o coordena, que têm uma vasta experiência no ensino superior em cursos relacionados com as novas
tecnologias.

 - Uma boa articulação entre este curso e os agentes do mercado tem sido uma mais  valia, em articulação com outros
cursos de mestrado e doutoramento da UTAD na área científica.

 -  Professores integrados em centros de investigação permitindo a inclusão dos alunos nos projetos de investigação,
inovação e desenvolvimento, nomeadamente em projetos em colaboração com empresas. Os docentes encontram -se
integrados, principalmente, no INESC TEC Polo da UTAD, e CITAB: Centre for the Research and Technology of Agro -
Environment and Biological Sciences.

 - Destaca -se o ambiente de interatividade/proximidade na relação entre docentes e alunos existente na UTAD.
 - Flexibilidade do trabalho final poder ter um caráter científico (dissertação), técnico (projeto preferencialmente em

ambiente empresarial) ou de estágio (ambiente empresarial) contribui para a adequação do mestrado aos objetivos
dos alunos e para a sua ligação ao mundo do trabalho e tecido socio-económico.

 - A UTAD dispõe de recursos singulares no campus para o ensino, investigação, extensão e lazer, entre eles, os
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Laboratórios, Jardim Botânico e Infraestruturas Desportivas. Os Serviços de Ação Social da UTAD (SAS UTAD) tem
como seu principal objetivo a concentração de reforços na Promoção de uma política de Bem  Estar para os
Estudantes. Este objetivo é concretizado através de diversos instrumentos de inclusão destacando- se as bolsas de
estudo e de mérito; o apoio a estudantes com deficiência e o fundo de apoio social. Este último, integrado no âmbito
da responsabilidade social da UTAD, assegura subsídios de emergência e bolsas de colaboração, que por vezes são o
último reduto para os estudantes permanecerem no ensino superior. Destacam- se a qualidade dos serviços do SAS -
UTAD e a ligação forte entre as atividades e infraestruturas dos SAS UTAD e a missão da UTAD.

 
8.1.1. Strengths 

- Current relevance of ICT, with excellent perspectives of employability.
 - Programme study plan aligned with Bologna recommendations and combining international (ACM / IEEE) and

national (Chamber of Engineers) contributions.
 - Programme properly framed in the objectives of the institution and supported by the strategic plan of the

coordinating organic unit.
 - A good connection between this programme and the market players has been an asset, in conjunction with other

UTAD Masters' and PhD programmes in this scientific area.
 - Faculty are integrated in research centres allowing to include students in research and innovation projects, namely

joint projects with companies. Academic staff is integrated mainly in the INESC TEC UTAD pole, and CITAB (Centre for
the Research and Technology of Agro Environment and Biological Sciences).

 - Positive interaction and proximity relation among faculty and students in this programme. 
 -  Flexibility of scope of the final work as either scientific (dissertation), technical (project, ideally in a company

environment) or traineeship (company environment), which contributes to align the master with the goals of students
and their links to the world of work and the social economic fabric.

 - The UTAD has resources for teaching, research, extension and leisure located in a unique campus, such as
laboratories, botanical garden and sports infrastructures. The social action services for UTAD (SAS UTAD) has as main
objective to concentrate all efforts to promote a policy of student’s well being. This objective is accomplished by
diverse inclusion instruments, with relevance given to: scholarships grants; merit grants; the support provide to
handicapped students and the social support grant. The former, is integrated in the social UTAD responsibilities,
providing emergency funds, collaboration grants, which often are the last resources for students to continue in the
University. The SAS UTAD have high quality standards with good interconnection with the UTAD activities and mission

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

- Escassos recursos financeiros disponibilizados para apoiar a investigação, o funcionamento e atividades do curso.
Exemplo desta limitação é a escassez de espaços para trabalho independente, adaptados às necessidades dos alunos.
- Reduzido número de alunos internacionais.

 - A cobertura de algumas subáreas disciplinares ACM/IEEE poderia ser mais abrangente, ou seja, oferecer
agrupamentos adicionais e/ou opções ou alternativas dentro de cada agrupamento.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

- The financial resources available to support the research, operation and activities of the program are increasingly
scarce.  An example of this limitation is the scarcity of spaces for independent work, adapted to the students' needs.

 - Reduced number of international students.
 - Some of the ACM/IEEE sub-disciplines could be more thoroughly covered, either by offering additional groupings or

additional elective UCs within current groupings.

 
8.1.3. Oportunidades 

- A cada vez maior procura de licenciados 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. Assim, mesmo
com o decréscimo de candidatos ao ensino superior que se antecipa em anos vindouros, tudo indica que este curso
continue a ter uma forte procura. Espera- se que o curso, pelas suas características, permita fortalecer a sua ligação às
empresas, onde o trabalho de investigação desenvolvido se traduza em inovação e aumento de competitividade. 

 - A região em que se insere a UTAD possui um reduzido tecido empresarial de base tecnológica, podendo a UTAD e o
curso de Engenharia Informática ser um dos agentes potenciadores de uma inversão da situação. Um exemplo destas
oportunidades é o envolvimento de alunos e docentes deste curso no recém  criado parque de ciência e tecnologia
(Régia Douro Park), na criação de empresas spin off.

 - 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.

 - 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 increasing demand of graduates in the field of computer science and engineering by companies gives strong
indications that this will continue to be an area that deserves a high demand by the market. Thus, even with the
decrease of candidates for higher education that is anticipated in coming years, everything indicates that this course
continues to have a strong demand. Due to its characteristics the program is expected to strength its connection with
companies, where the research work developed will lead to innovation and increased competitiveness. 

 - The region in which UTAD is inserted has a reduced technology  based industry, and UTAD and the Computer Science
program may be one of the agents that will help to reverse the situation. An example of these opportunities is the
involvement of students and teachers of this program in the newly created science and technology park (Régia Douro
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Park), in the creation of spin off companies.
 - The insertion of UTAD in a region with a strong identity and a city with quality of life, diversified services, security,

with easy access, rural and urban environment and relatively low cost of living (slow city, low  cost city) is also an
opportunity, boosted by a strong relation between UTAD and the region municipalities, especially the city of Vila Real.

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

 
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;
 - 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 onde e
para zonas densamente povoadas por industrias tecnológicas, e, quando decidem prosseguir a sua formação de
mestrado, optam por instituições mais próximas ao seu local de atividade profissional.

 
 
8.1.4. Threats 

-  Shrinking of funding for higher education, with clear criteria and resulting financial restrictions;
 -  Lack of organic autonomy of the Informatics area within both institutions, which may lead to less agility and less

efficacy;
 - Indiscriminate increase of programs and vacancies in other institutions of higher education in the coastal zone, and

the effect of the low regulation activity of legal entities in order to regulate the number of vacancies in higher
education.

 - Lack of faculty renewal;
 - The need for new graduates to seek employment compels them to move to the coast where, when they decide to

continue their masters degree, they choose institutions closer to their place of professional activity.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforço do corpo docente na área de informática.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Reinforcement of faculty in the area of computer science.

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

Esta acção de melhoria tem prioridade alta.
 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal inferior a 12 meses. 

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

This improvement measure has high priority.
 Implementation indicators are expected in a time period of less than 12 months.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de docentes contratados.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of faculty members hired.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar a visibilidade do curso nos meios de comunicação social, por forma a aumentar o número de potenciais
candidatos.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Increase the visibility of the study programme in the media, in order to increase the number of potential candidates.

 
8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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Esta acção de melhoria tem prioridade alta.
 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal inferior a 12 meses.

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

This improvement measure has high priority.
 Implementation indicators are expected in a time period of less than 12 months.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de notícias e publicações na imprensa.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of news and press releases.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Potenciar as ligações empresariais existentes e criar novas cooperações de forma a aumentar a realização de projetos
em contexto empresarial.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Strengthen existing links and create new partnerships with industry in order to increase the execution of projects in an
industry context.

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

Esta acção de melhoria tem prioridade alta.
 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal inferior a 12 meses.

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

This improvement measure has high priority.
 Implementation indicators are expected in a time period of less than 12 months.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de protocolos estabelecidos com empresas.
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of protocols established with companies.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar o envolvimento dos alunos em projetos de investigação científica como forma de realizar os seus projetos
académicos, nomeadamente os alunos de licenciatura, como forma de os motivar a prosseguir os seus estudos no 2.o
ciclo.

 
 
8.2.1. Improvement measure 

Increase the involvement of students in scientific research projects as a way to carry out their academic projects,
especially undergraduate students, as a way to motivate them to continue their studies in the Masters' Programme.

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

Essa medida de melhoria tem prioridade média.
 Espera-se que os indicadores de implementação cresçam ao longo do tempo.

 Os primeiros resultados podem ser esperados em menos de 12 meses, mas distribuídos ao longo do tempo.

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

This improvement measure has medium priority.
 Implementation indicators are expected to grow over the time.

 First results can be expected in less than 12 months, but distributed in a large time frame.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de bolsas atribuídas a alunos no âmbito de projetos de investigação. 
 

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 
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Number of scholarships awarded to students in the context of research projects.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar o grau de internacionalização do curso, em articulação com os órgãos de gestão da escola (ECT) e da UTAD.
Garantir um aumento do numero de unidades curriculares lecionadas em língua inglesa.

 Certificação de qualidade EUR-ACE (Ordem dos Engenheiros), reconhecida em toda a Europa, América Latina e Ásia. 
 

 
8.2.1. Improvement measure 

Increase the degree of internationalisation of the programme, with support of the ECT management bodies and UTAD. 
 Ensure an increase in the number of curricular units taught in English.

 European quality label for engineering degree programmes (EUR-ACE), well known in Europe, Latin America and Asia.

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

Esta acção de melhoria tem prioridade média.
 São expectáveis indicadores de implementação num período temporal entre 12 meses a 30 meses.

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

This improvement measure has medium priority.
 Implementation indicators are expected in a time frame between 12 and 30 months.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Número de estudantes internacionais 
 Número de unidades curriculares lecionadas em inglês.

 Selo de qualidade EUR-ACE.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of international students
 Number of curricular units taught in English.

 EUR-ACE quality label.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Adaptação de espaços existentes para trabalho independente dos alunos.

 
8.2.1. Improvement measure 

Adapting existing spaces for independent work of students.

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

Essa medida de melhoria tem prioridade média-baixa.
 Os primeiros resultados são esperados num período não inferior a 12 meses.

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

This measure of improvement has medium-low priority.
 The first results are expected in a period of not less than 12 months.

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Numero de espaços adaptados para trabalho independente dos alunos.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

Number of spaces adapted for independent work of the students.

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>
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9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 

<no answer>

 

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

 <no answer>

 

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

 
9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):

 <no answer>

 
9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:

 <sem resposta>

 
9.3.2. Curricular year/semester/trimester:

 <no answer>

 

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

 
9.4.1.1. Title of curricular unit:

 <no answer>
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:

 <sem resposta>

 
9.4.1.3. Duração:

 <sem resposta>

 
9.4.1.4. Horas de trabalho:

 <sem resposta>

 
9.4.1.5. Horas de contacto:

 <sem resposta>

 
9.4.1.6. ECTS:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observações:

 <sem resposta>

 
9.4.1.7. Observations:

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

 
9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:

 <no answer>

 
9.4.5. Conteúdos programáticos:

 <sem resposta>

 
9.4.5. Syllabus:

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):

 <sem resposta>

 
9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):

 <no answer>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:

 <sem resposta>
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

 
9.5.2. Ficha curricular de docente:

 <sem resposta>

 


