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ACEF/1920/0306122 — Guião para a auto-avaliação corrigido

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1314/06122

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-04-27

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._2CCult_Ponto 2_Seccao I.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foi apresentada uma nova estrutura curricular tendo-se procedido, conforme recomendado, à eliminação dos ramos de especialização anteriormente existentes no segundo semestre;

em consequência passou a haver uma estrutura curricular única que eliminou especializações formais e visou uma maior flexibilidade da mesma. Esta estrutura única foi submetida à
A3ES para aprovação antes de ser registada na DGES.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 A new curricular structure was presented and, as recommended, the previous branches of specialization were eliminated in the second semester; As a result, there is only one

curriculum structure that eliminated formal specializations and aimed for greater flexibility. This structure was submitted to A3ES for approval before being registered with DGES.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O plano de estudos foi alterado em consequência da reestruturação efetuada e da clarificação dos objetivos realizada; no sentido de uma harmonização e melhoria consequente, e

atendendo às recomendações feitas, excluíram-se unidades curriculares desajustadas aos objetivos agora redefinidos do ciclo de estudos e incluíram-se outras necessárias a esse
efeito, visando não só manter e reforçar o caráter identitário do curso, como também aproximar a oferta de formação da realidade do mercado de trabalho, pela inclusão das UC de
Projeto de e, sobretudo, de Estágio.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The syllabus was changed as a result of the restructuring and the clarification of the objectives was carried out; In the sense of harmonization and consequent improvement, and taking

into account the suggested recommendations, curricular units that were inadequate with the now redefined objectives of the study cycle were excluded and others necessary for this
purpose were included, aiming not only to maintain and reinforce the identity of the course, as well as to bring the education offer closer to the reality of the labor market, by including
the CU Project Work and, above all, the Internship.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foram feitas alterações e melhorias aos equipamentos dos auditórios, renovação do mobiliário em algumas salas de aula e melhoradas as condições acústicas das salas através da

substituição de equipamentos. Foram disponibilizadas novas salas de aulas, no complexo laboratorial, com condições mais favoráveis ao processo de ensino de aprendizagem.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Modifications and improvements were made to the auditorium equipment, furniture was replaced in some classrooms and the acoustic conditions of the classrooms were improved

through the replacement of equipment. New classrooms were made available in the laboratory complex, with more favorable conditions for the learning teaching process.

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

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 O curso de mestrado estabeleceu diversas parcerias nacionais com várias Câmaras municipais e instituições da região norte (Câmara Municipal de Ribeira de Pena; Câmara Municipal

de Montalegre; Câmara Municipal de Vila Real; Museu da Vila Velha; Museu de Biscainhos) e, em termos internacionais, para além da renovação em curso da parceria com a UNICAMP
(Brasil), alguns docentes integram a rede internacional de investigação ‘Memoria y Narración’.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 The master's degree program established several national partnerships with various municipalities and institutions in the northern region (Ribeira de Pena City Council; Montalegre City

Council; Vila Real City Council; Vila Velha Museum; Biscainhos Museum) and, in international terms, in addition to the ongoing renewal of the partnership with UNICAMP (Brazil), some
faculty are part of the international research network 'Memoria y Narración'.

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Foi criada a Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP) da Escola de Ciências Humanas e Sociais com uma funcionária a apoiar técnica e administrativamente o funcionamento do curso.

Houve uma maior centralização da informação/documentação na EAP e consequente desmaterialização da intervenção dos Serviços Académicos.
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4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Pedagogical Support Structure (EAP) of the School of Human and Social Sciences was created with a nonfaculty staff member supporting the course technically and
administratively. There was a greater centralization of information / documentation in teh Pedagogical Support Structure and consequent dematerialization of the Academic Services
intervention.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
As consequências da entrada em vigor da nova estrutura curricular e plano de estudos propiciaram o início da celebração de protocolos de estágio, nomeadamente com a Câmara
Municipal de Vila Real/Museu da Vila Velha e com o Museu dos Biscainhos (Câmara Municipal de Braga), e Câmara Municipal de Viana do Castelo (em fase de assinaturas) uma situação
que se crê venha a ser reforçada com a chegada, no ano letivo corrente, de alunos vindos diretamente das licenciaturas e sem qualquer relação com o mercado de emprego. Neste
particular, acredita-se que a integração da UTAD na rede EMPREENDOURO, que envolve cerca de trinta instituições no campo do empreendedorismo na região do Douro, se institui
como uma possibilidade atrativa para celebração de futuros protocolos de estágio.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The consequences of the entry into force of the new curriculum and study plan led to the beginning of the celebration of internship protocols, namely with the Vila Real City Council / Vila
Velha Museum and the Biscainhos Museum (Braga City Council), and Viana do Castelo City Council (the process is still not completed), a situation that is believed to be reinforced by the
arrival, in the current school year, of students coming directly from undergraduate courses and without any relation with the labour market. In this regard, it is believed that the
integration of UTAD in the EMPREENDOURO network, which involves about thirty institutions in the field of entrepreneurship in the Douro region, is an attractive possibility for the
celebration of future internship protocols.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciências da Cultura

1.3. Study programme.
Cultural Sciences

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR 2CCult.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências da Cultura

1.6. Main scientific area of the study programme.
Cultural Sciences

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
312

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:
229

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:
225

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
20

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
does not apply

1.11. Condições específicas de ingresso.
1 — As condições gerais de acesso são fixadas pelo disposto no artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, republicado pelo Decreto -Lei n.º 63/2016 de 13 de setembro, e
demais legislação aplicável.
2 — Podem candidatar-se ao mestrado:
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a) Titulares do grau de licenciado ou equivalente legal;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um 1.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do processo de Bolonha por um
Estado aderente a este processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo Conselho Científico da Escola das Ciências
Humanas e Sociais da UTAD;
d) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para realização deste ciclo de estudos, pelo Conselho Científico da
Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD.

1.11. Specific entry requirements.
1 - The general conditions of access shall be determined by the provisions of Decree-Law No. 74/2006, of March 24, republished by Decree-Law No. 63/2016 of September 13, and other
applicable egislation .
2 - Candidates who can apply to the Masters Course:
a) Holders of a graduate degree or legal equivalent;
b) Holders of a foreign higher academic degree conferred following a first cycle of studies organized in accordance with
the principles of the Bologna process by a State adhering to this process;
c) Holders of a foreign higher education degree who are recognized as meeting the objectives of the graduate degree by the
Scientific Council of the School of Human and Social Sciences of UTAD;
d) Holders of a school, scientific or professional curriculum which is recognized as attesting the ability to complete this cycle
by the Scientific Council of the School of Human and Social Sciences of UTAD.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
não se aplica

1.12.1. If other, specify:
does not apply

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Polo I da Escola de Ciências Humanas e Sociais da UTAD

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf

1.15. Observações.
A (alteração da) designação da área científica segue o que foi aprovado pela UTAD, conforme Despacho nº 6730/2018 publicado em DR, 2ªsérie - Nº 13 - 10 de julho de 2018, e em acordo
com o competente Despacho Reitoral 02/2019 que homologa a proposta de criação das subáreas disciplinares/científicas.

1.15. Observations.
The (change of) designation of the scientific area follows what was approved by UTAD, according to Order No. 6730/2018 published in DR, Series 2 - No. 13 - July 10, 2018, and in
agreement with the competent Rectoral Order 02/2019 which approves the proposal of the creation of the scientific subareas.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não se aplica

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Does not apply

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Cultura CULT 84 18
Cultura/Comunicação CULT/COM 6
Cultura/Economia CULT/ECO 6
Cultura/Artes CULT/ART 6
Literatura/Cultura LIT/CULT 0
Gestão/Cultura GEST/CULT 0
Comunicação COM 0
Artes ART 0
(8 Items)  102 18  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Os docentes são responsáveis por garantir que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem da(s) UC que lecionam. Atendendo a que se
trata dum curso de mestrado, é ensina e incentivada a investigação desde a primeira aula para reforçar o processo de auto-aprendizagem. Os alunos têm assim um papel ativo na
criação do processo de aprendizagem, tendo a liberdade de propor temas/assuntos a investigar e desenvolver que consideram pertinentes nas diferentes UC.
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Os objetivos são operacionalizados através da implementação do plano curricular definido e dos programas das
respetivas UCs e de outras ações complementares tais como seminários, palestras, visitas de estudo, promoção de
eventos.
No método de avaliação estabelecido em cada UC são definidos os critérios que permitem medir o cumprimento
dos objetivos. O grau de cumprimento dos objetivos é obtido através da implementação deste processo avaliação e
da análise dos resultados obtidos.

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.

Teachers are responsible for ensuring that teaching and learning methodologies are appropriate to the learning objectives of the Curricular Unit they teach. Given that this is a Master
course, research is taught and encouraged to reinforce the self-learning process. Students thus have an active role in creating the learning process, having the freedom to propose
themes / subjects to investigate and develop that they consider relevant in the different CU.
The objectives are operationalized through the implementation of the defined curriculum plan and programs of the
respective CU and other complementary actions such as seminars, lectures, study visits, promotion of
events.
The evaluation method established in each UC defines the criteria that allow the measurement of compliance
of the goals. The degree of achievement of the objectives is achieved through the implementation of this evaluation and
analysis of the results obtained.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, nos
termos arquitectados pelos artigos 4º a 10º do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de Fevereiro e pelo Regulamento Interno
de Aplicação do Sistema de Créditos Curriculares. Na UTAD, um ECTS corresponde a 27 horas de trabalho. As unidades curriculares têm 6 ECTS, e 66 horas de contacto, sendo as
restantes 96 horas para trabalho individual do aluno. A aquisição do grau de mestre pressupõe a obtenção, num período normal de quatro semestres letivos, de 120 ECTS nos termos
estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudos. No que diz respeito à distribuição dos ECTS, a ponderação do número de horas é semelhante em todas as UC, contribuindo
todas para a aquisição de competências com vista à realização do trabalho final, de forma independente; ver, a título de exemplo, a UC de Seminário de Investigação, em que o foco é no
processo de investigação e no seu desenvolvimento.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured according to the European Credit Transfer and Accumulation System, the
terms designed by Articles 4 to 10 of Decree-Law 42/2005 of 22 February and by the Internal Rules of Application of the 
Curriculum Credit System . At UTAD, an ECTS corresponds to 27 working hours. The curricular units have 6 ECTS, and 66 contact hours, with the remaining 96 hours attributed to
individual student work. The acquisition of the master's degree presupposes the achievement, in a normal period of four academic semesters, of 120 ECTS under the terms established
by the curricular structure and syllabus. With regard to the distribution of ECTS, the weight of the number of hours is similar in all CU, all contributing to the acquisition of skills for the
completion of the final work, independently; See, for example, the Research Seminar UC, where the focus is on the research process and its development.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A UTAD tem uma plataforma de comunicação entre docentes e alunos, o Sistema de Informação de Apoio ao Ensino - SIDE. Os docentes têm obrigatoriamente que preencher a Ficha da
Unidade Curricular (FUC), em que consta a metodologia de avaliação assim como os objetivos da unidade curricular e competências a desenvolver, a demonstração da coerência dos
conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular, assim como a demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da unidade curricular. A
Plataforma serve também para registar os sumários, as faltas, as datas e os resultados da avaliação, facilitando também a comunicação com os alunos através da colocação de avisos
ou outro tipo de informações relevantes. A plataforma SIDE está dotada de um Relatório de Unidade Curricular (RUC) de preenchimento obrigatório onde são reportados os resultados
das UC e as causas e estratégias de melhoria em casos de resultados menos satisfatórios.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
UTAD has a communication platform for faculty to communicate with students, the Teaching Support Information System - SIDE. Teachers are required to complete the Curricular Unit
Sheet (FUC), which contains the assessment methodology, as well as the objectives of the Curricular Unit and skills to be developed, demonstrating the consistency of syllabus with the
objectives of the CU, as well as demonstrating the coherence of teaching methodologies with the objectives of the study cycle. The Platform also serves to record assessment
summaries, absences, dates and evaluation results, and also facilitates communication with students by allowing notices or other relevant information to be posted. The SIDE platform is
equipped with a mandatory Curricular Unit Report (RUC) that reports the results of the UC and the causes and strategies for improvement in cases of less satisfactory results.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não se aplica

2.4 Observations.
 Does not apply

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.
 Fernando Alberto Torres Moreira - Professor Catedrático - Diretor do Mestrado

 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - Professora Auxiliar - Vice-Diretora do Mestrado

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

Fernando Alberto Torres Moreira Professor Catedrático convidado ou
equivalente Doutor Cultura Portuguesa 100 Ficha submetida

Orquídea Maria Moreira Ribeiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Humanas e Sociais -
Cultura 100 Ficha submetida

José Barbosa Machado Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida
Daniela Esperança Monteiro da Fonseca Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães
Pimenta Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Cultura 50 Ficha submetida

Lina Sofia Matos Lourenço Gomes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Maria Luísa de Castro Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida
Manuel Gonçalo Sá Fernandes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira da
Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor História 100 Ficha submetida

João Bartolomeu Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa
Azevedo Professor Catedrático ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

     1050  
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/3485dd5e-7486-1a94-5c1b-5dae382f154a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/11074426-38c6-3d78-c08a-5dae38d6d592
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/9b8ac5bf-3771-58b1-fdd2-5dae38e11b41
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/c12d510a-e1f2-08bc-4c12-5dae389c2d69
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/7121ca1e-2a1e-d9a6-8249-5dae3b1caa03
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/96a7ed24-92e6-7bf4-84fc-5dae3b9ca30a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887/annexId/978b005a-007a-2887-11fe-5df2d73b811a


10/03/2021 ACEF/1920/0306122 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dcc5bfd8-e5b5-d9ff-0289-5da5e90dc58c&formId=d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae3… 5/21

<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.
 11

3.4.1.2. Número total de ETI.
 10.5

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: 10 95.238095238095

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): 10.5 100

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 3 28.571428571429 10.5

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 10.5

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 10 95.238095238095 10.5

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 10.5

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

Uma funcionária apoia o ciclo de estudos; tem dedicação exclusiva.

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

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A funcionária é licenciada pré-bolonha.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The member of the non-academic staff supporting the study cycle has a graduate degree - five years.

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. 
31

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 32.3
Feminino / Female 67.7
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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 do 2º ciclo 18
2º ano curricular do 2º ciclo 13
 31

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 20 26 27
N.º de candidatos / No. of candidates 15 26 27
N.º de colocados / No. of accepted candidates 15 26 27
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 8 16 15
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes do curso são de proveniência e formação inicial variada; para além dos estudantes que prosseguem os seus estudos na própria instituição (cursos de Línguas,
Literaturas e Culturas, Turismo, Ciências da Comunicação, Teatro e Artes Performativas, Animação Cultural e Comunitária), o mestrado tem sido apelativo para estudantes estrangeiros,
particularmente brasileiros, mas também chineses, bem como para alunos vindos de outras instituições de ensino superior nacional UMinho, IPB, UPorto). Refira-se, igualmente, que
muitos desses estudantes estão já no mercado de trabalho o que se traduz numa variabilidade etária interessante.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The students of the study cycle come from varied academic backgrounds; In addition to students pursuing their studies at the institution itself (Languages, Literatures and Cultures,
Tourism, Communication Sciences, Theater and Performing Arts, Cultural and Community Animation courses), this Masters Degree has been appealing to foreign students, particularly
Brazilians, but also Chinese, as well as to students coming from other national higher education institutions (UMinho, IPB, UPorto). It should also be noted that many of these students
are already in the labour market which translates into interesting age variability.

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 4 4 5
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 2 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 1 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 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 se aplica

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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O sucesso nas diferentes UC tem uma variabilidade de cerca de dois pontos (escala 0-20) entre a UC Seminário de Investigação (13,66) e a UC Cultura e Economia (15,8), situando-se as
restantes nesse intervalo com uma predominância de classificações entre 14,5-15 valores. Os resultados das dissertações apresentadas nos últimos 3 anos (dados DGEEC) situam-se
nos 16,85 valores. O facto da maioria dos estudantes estarem numa situação de emprego continua a provocar atrasos na entrega das dissertações no tempo prescrito e, até, a provocar
desistências. Finalmente, e porque na última reestruturação se introduziram, para o 2º ano, as UC de Estágio e Projeto, estas possibilidades conhecem finalmente uma crescente adesão
cujos resultados finais se manifestarão em 2020. Até ao momento foi concluída com êxito uma UC de Trabalho de Projeto com a classificação de 19 valores.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Success in the different CU has a variability of about two points (scale 0-20) between the CU Research Seminar (13.66) and the Culture and Economics UC (15.8), with the remainder
being within that range with a predominance of classifications between 14.5-15 values. The results of the dissertations presented in the last 3 years (DGEEC data) stand at 16.85 values.
The fact that most students are employed continues to cause delays in the delivery of dissertations within the prescribed time and with some even dropping out. Finally, and because in
the last restructuring, the Internship and Project CU were introduced for the 2nd year, these possibilities finally see a growing adhesion whose final results will manifest themselves in
2020. So far a Project Work has been successfully concluded with the rating of 19 values.

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 as estatísticas da DGEEC, na “Caracterização dos Desempregados registados com Habilitação Superior – junho 2018” (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92), não havia entre
os diplomados do Mestrado em Ciências da Cultura qualquer registo de desempregados inscritos no IEFP (taxa de 0%).

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to the DGEEC statistics, in the “Characterization of the Registered Unemployed with Higher Education - June 2018” (http://www.dgeec.mec.pt/np4/92), there were no
unemployed graduates of the Master in Cultural Sciences registered at IEFP (rate of 0%).
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6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tem-se verificado, de forma sucessiva, que a maioria dos estudantes que têm frequentado o curso se encontram já no mercado de trabalho. Conclui-se, portanto, que o curso servirá
para consolidar o posto de trabalho e, seguramente, para obter ganhos em termos de melhoria/alteração da situação profissional dos mestrandos. A relação com o mercado de trabalho
tem conhecido um incremento positivo para os estudantes dada a possibilidade destes poderem optar no 2º ano pelas UC de Trabalho de Projeto ou de Relatório de Estágio, em vez da
UC Dissertação, as quais podem integrar ou integram em ambiente real de laboração.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

It has been successively verified that most of the students who have attended the course are already working/in the labour market. It is concluded, therefore, that the course will serve to
consolidate the workplace and, surely, to gain assets in terms of improvement / change of the professional situation of the students. The relationship with the labour market has seen a
positive increase for students given the possibility that they have three options in the 2nd year - the Project Work or Internship Report, instead of the traditional Dissertation, which can
integrate the students in a real work environment.

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

Centro de Investigação Transdisciplinar «Cultura,
Espaço e Memória» Bom Faculdade de Letras da

Universidade do Porto. 4 -

Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento Bom Universidade de Trás-os-Montes e

Alto Douro 2 -

Centro de Estudos em Letras Bom Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro 2 -

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos Muito Bom Universidade de Coimbra 1 -
LabCom.IF Muito Bom Universidade da Beira Interior 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/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887
 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/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887
 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. 
Os estudantes são regularmente envolvidos em atividades de formação avançada na área fundamental do curso e em atividades de extensão universitária de promoção da cultura
científica e da cultura em geral; no âmbito das atividades do ciclo de estudos foram realizados congressos, colóquios, exposições, workshops e conferências temáticas ligados a temas
nacionais, regionais e locais que envolveram não só os estudantes e docentes do ciclo de estudos como também a comunidade académica, convidados de outras instituições nacionais
e internacionais, e a população local. Os docentes do curso e alguns estudantes têm participado nos Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação, que se realizam anualmente,
apresentando os seus trabalhos de investigação.

 - V Jornada de Investigação em Ciências da Cultura da UTAD(2016)
 - VI Jornada de Investigação em Ciências da Cultura da UTAD(2018)
 - Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura(2019)
 - Seminário “A Sustentabilidade da Cultura e as Indústrias Criativas” - Teatro de Vila Real(2014)

 - Colóquio “Paisagens Culturais em Ferreira de Castro(2016)
 -Colóquio Internacional «Trânsitos Culturais no Mundo de Língua Portuguesa»(2018)

 -Colóquio “Sexta 13 – da representação textual à dinamização cultural”(2019). Convidado: Padre Fontes
 -Colóquio Internacional [Interculturas] «Cultura e Educação: caminhos entrelaçados na promoção da interculturalidade»(2019)

 -I Congresso Internacional CAMILO – o homem, o génio e o tempo(2016). Org.: Ciências da Cultura UTAD/Município de Ribeira de Pena/Casa de Camilo – Seide
 -II Congresso Internacional CAMILO –o homem, o génio e o tempo(2017). Org.: Ciências da Cultura UTAD/Município de Ribeira de Pena/Casa de Camilo – Seide. Apoio CITCEM

 - Congresso Internacional Portugal na (e no tempo da) Grande Guerra(2018). Org.:Ciências da Cultura UTAD. Apoio CITCEM
 - Ciclo de Conferências de Ciências da Cultura:“Cultura e Educação: Reflexões”(jan.2017).Conferencista: Dirce Zan, Diretora da Faculdade de Educação, UNICAMP; Brasil

 - "Questões de Identidade Nacional, Políticas Culturais e Mercado nas abordagens ao passado musical Luso-Brasileiro”(jun.2017). Conferencista: Ricardo Bernardes (Fundação da Casa
de Mateus, Vila Real)

 -“Portugal na I Grande Guerra: Algumas lições para o presente”(out. 2017). Conferencista: Coronel António Leitão
 -“Cultura e Religião” (fev. 2017). Conferencista: Pe João Carlos Costa Morgado, Museu Diocesano de Lamego

 -Exposição “Viva Barroso”-Homenagem a Bento da Cruz (fev 2016). Org.:Grupo de Ciências da Cultura e Ecomuseu do Barroso
 -Exposição “Bernardino Machado e a I Grande Guerra”(set/out 2017). Org.:Grupo de Ciências da Cultura UTAD, Museu Bernardino Machado/Famalicão e Teatro de Vila Real

 -Exposição “Os Milagres de Fátima (1917) e a imprensa periódica do seu tempo” (jun/jul – Teatro Vila Real; set/out – Museu Diocesano Lamego 2017). Org.: Grupo de Ciências da Cultura
UTAD, Museu Bernardino Machado/Famalicão/Teatro de Vila Real/Museu Diocesano de Lamego.

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. 

Students are regularly involved in advanced training activities in the fundamental area of   the course and in university extension activities promoting scientific culture and culture in
general;As part of the study cycle activities, there were congresses, colloquia, exhibitions, workshops and thematic conferences related to national, regional and local themes that
involved not only the students and teachers of the study cycle but also the academic community, invited from other institutions, national and international, and the local population. The
faculty of the stidy cycle and some students have participated in the International Reflection and Research Meetings, which take place annually, presenting their research work and
attended various events:

 - V Jornada de Investigação em Ciências da Cultura da UTAD(2016)
 - VI Jornada de Investigação em Ciências da Cultura da UTAD(2018)
 - Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura(2019)
 - Seminário “A Sustentabilidade da Cultura e as Indústrias Criativas” - Teatro de Vila Real(2014)

 - Colóquio “Paisagens Culturais em Ferreira de Castro(2016)
 -Colóquio Internacional «Trânsitos Culturais no Mundo de Língua Portuguesa»(2018)

 -Colóquio “Sexta 13 – da representação textual à dinamização cultural”(2019). Convidado: Padre Fontes
 -Colóquio Internacional [Interculturas] «Cultura e Educação: caminhos entrelaçados na promoção da interculturalidade»(2019)

 -I Congresso Internacional CAMILO – o homem, o génio e o tempo(2016). Org.: Ciências da Cultura UTAD/Município de Ribeira de Pena/Casa de Camilo – Seide
 -II Congresso Internacional CAMILO –o homem, o génio e o tempo(2017). Org.: Ciências da Cultura UTAD/Município de Ribeira de Pena/Casa de Camilo – Seide. Apoio CITCEM

 - Congresso Internacional Portugal na (e no tempo da) Grande Guerra(2018). Org.:Ciências da Cultura UTAD. Apoio CITCEM
 - Ciclo de Conferências de Ciências da Cultura:“Cultura e Educação: Reflexões”(jan.2017).Conferencista: Dirce Zan, Diretora da Faculdade de Educação, UNICAMP; Brasil

 - "Questões de Identidade Nacional, Políticas Culturais e Mercado nas abordagens ao passado musical Luso-Brasileiro”(jun.2017). Conferencista: Ricardo Bernardes (Fundação da Casa
de Mateus, Vila Real)

 -“Portugal na I Grande Guerra: Algumas lições para o presente”(out. 2017). Conferencista: Coronel António Leitão
 -“Cultura e Religião” (fev. 2017). Conferencista: Pe João Carlos Costa Morgado, Museu Diocesano de Lamego

 -Exposição “Viva Barroso”-Homenagem a Bento da Cruz (fev 2016). Org.:Grupo de Ciências da Cultura e Ecomuseu do Barroso
 -Exposição “Bernardino Machado e a I Grande Guerra”(set/out 2017). Org.:Grupo de Ciências da Cultura UTAD, Museu Bernardino Machado/Famalicão e Teatro de Vila Real

 -Exposição “Os Milagres de Fátima (1917) e a imprensa periódica do seu tempo” (jun/jul – Teatro Vila Real; set/out – Museu Diocesano Lamego 2017). Org.: Grupo de Ciências da Cultura
UTAD, Museu Bernardino Machado/Famalicão/Teatro de Vila Real/Museu Diocesano de Lamego.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae38e04887
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financiados e do volume de financiamento envolvido. 
Os docentes do mestrado participam em várias parcerias nacionais e internacionais, de modo a encontrar pontos de interesse comum para a concretização de projetos de ensino,
investigação e de cooperação.
A nível nacional, destaca-se a ligação a centros de investigação da UTAD (CEL – Centro de Estudos em Letras e CETRAD / Centre for Transdisciplinary Development Studies) e
exteriores à UTAD (CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória - UPorto; LabCom.IFP – UBI; Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos, UCoimbra).
A nível internacional, salienta-se a participação nos projetos Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux do Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistique (Université Paris
Diderot); ROLD (Revitalizing Older Linguistic Documentation) do ACLC da Univ. de Amesterdão. Alguns docentes integram a rede internacional de investigação ‘Memoria y Narración’ e
participam no Projeto S.I.L.V.HER - Safeguarding Intangible and culturaL Values and HERitage

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

The faculty of this study cycle participates in several national and international partnerships in order to find points of common interest for the implementation of teaching, research and
cooperation projects.
At national level, we highlight the connection to UTAD research centers (CEL - Center for Studies in Letters and CETRAD / Center for Transdisciplinary Development Studies) and outside
UTAD (CITCEM - Center for Transdisciplinary Research Culture, Space and Memory - UPorto ; LabCom.IFP - UBI; Center for Classical and Humanistic Studies, UCoimbra).
At international level, participation in the Corpus Textures Linguistic Fondamentaux projects of the Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistique (Université Paris Diderot); Univ ACLC
Revitalizing Older Linguistic Documentation (ROLD) from Amsterdam. Some faculty are part of the international research network 'Memoria y Narración' and others participate in Project
S.I.L.V.HER - Safeguarding Intangible and culturaL Values and HERitage

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 38.7
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 3
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). 9

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 circunstância de, até ao ano letivo 2018/19, mais de 80% dos alunos nacionais e internacionais serem trabalhadores-estudantes tem sido um obstáculo à participação em redes
internacionais, nomeadamente no programa ERASMUS, dada a nula apetência apresentada para a mobilidade; o ano letivo em curso tem já cerca de 50% de estudantes vindos
diretamente das licenciaturas e sem ligação ao mercado de emprego o que, espera-se, poderá favorecer o incremento da mobilidade. Entretanto, e com vista a eventuais futuras
parcerias do interesse de docentes e discentes, parte do corpo docente integra, desde o ano de 2018, a rede internacional de investigação ‘Memoria y Narración’ que agrega
investigadores de universidades sul-americanas, da Península Ibérica e do norte da Europa.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The fact that, by the 2018/19 school year, more than 80% of the national and international students are working-students has been an obstacle to participation in international networks,
notably in the ERASMUS program, given the lack of interest in mobility; The current school year already has about 50% of students coming directly from undergraduate programs and
without connection to the labour market, which is expected to favor mobility. However, and with a view to possible future partnerships in the interest of faculty and students, since 2018,
part of the faculty has been part of the international research network 'Memoria y Narración', which brings together researchers from South American universities in the Iberian
Peninsula. and northern Europe.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 É de notar que a UTAD, no que à internacionalização respeita, tem vindo a incrementar a realização de novos protocolos com outras instituições de ensino superior e a apresentar um

crescimento sustentado da procura de estudantes estrangeiros; a alteração dos processos de candidatura on-line e a dinamização de eventos específicos dirigidos às diferentes
comunidades estrangeiras que estudam na UTAD contribuíram, certamente, para isso (Dia da África, Dia do Brasil, Dia de Macau, etc.). Acrescente-se que os programas de bolsas
Fullbright e, mais recentemente, as bolsas Santander têm merecido, da parte da instituição o destaque e divulgação merecidas.

6.4. Eventual additional information on results.
 It should be noted that UTAD, as regards internationalization, has been increasing the implementation of new protocols with other higher education institutions and presenting a

sustained growth regarding foreign students; The alteration of the online application processes and the promotion of specific events directed to the different foreign communities
studying at UTAD have certainly contributed to this (Africa Day, Brazil Day, Macau Day, etc.). In addition, Fullbright scholarship programs and, more recently, Santander scholarships
have deserved prominence and disclosure in the institution.

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/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.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.

 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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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 revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). 
Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e acreditação
dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

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 and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).
There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study cycle
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes das
Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes vertentes
de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao
desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à estratégia,
conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

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

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

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/a3es/), 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/a3es/), 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 obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD 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 Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

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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7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
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.

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 
. Objetivos de âmbito multidisciplinar que garantem uma formação que visa o empreendedorismo e o exercício de profissões ligadas a vários sectores da Cultura

 . Plano de estudos diversificado que sustenta a atratividade e resposta aos novos desafios do mercado de emprego
 . Capacidade de atração de estudantes de diferentes nacionalidades e formações diferenciadas

 . A promoção da área científica da Cultura através da realização de estudos científicos de tipologias variadas
 . Diversidade dos temas de dissertação, com a particularidade de uma incidência específica nos ligados à região.

 . Introdução de Trabalho de Projeto e Relatório de Estágio permite uma maior ligação ao mundo do trabalho, promovendo a possibilidade da empregabilidade.

8.1.1. Strengths 
. Multidisciplinary objectives that guarantee a training aimed at entrepreneurship and the practice of professions related to various sectors of Culture

 . Diversified curriculum that supports attractiveness and responsiveness to new job market challenges
 . Being able to attract students of different nationalities and different backgrounds

 . Promoting the scientific area of   Culture by conducting scientific studies of various types
 . Diversity of dissertation topics, with a particular focus on those related to the region.

 .Introduction of Project Work and Internship Report allows a greater connection to the working world, promoting the possibility of employability.

8.1.2. Pontos fracos 
. Conjuntura económica e (falta de) empregabilidade da região interior norte de Portugal

 . Problemas e atrasos na satisfação de necessidades docentes permanentes
 . Instalações com problemas nomeadamente na acústica das salas e rede internet

 . Unidades curriculares com designações próximas, leva à necessidade de cuidados especiais para evitar sobreposição de conteúdos.
 

8.1.2. Weaknesses 
. Economic conjuncture and lack of employability of the northern interior of Portugal

 . Problems and delays in meeting permanent teaching needs
 . Installations with problems, namely in regard to room acoustics and internet

 . Curriculum units with close designations leads to the needs of special attention to avoid overlapping contents.

8.1.3. Oportunidades 
Localização da UTAD na grande área do Douro Património da Humanidade, com uma dimensão turístico-cultural de elevado potencial que justifica a formação avançada de profissionais
da área da Cultura

 . Curso com características únicas no âmbito da UNorte e do norte do país
 . Background diversificado dos alunos

 . Capacidade de captação de alunos
 . Mercado da Cultura em crescendo contínuo

 . Proposta de refrescamento do plano de estudos do curso com vista a propiciar uma melhor resposta à dinâmica cultural da região e do país
 . Oferta educativa avançada promotora do empreendedorismo pessoal e melhoria das competências junto dos novos desafios societais.

 

8.1.3. Opportunities 
UTAD's location in the great area of   the World Heritage Douro, with a high potential tourist-cultural dimension that justifies the advanced training of professionals in the area of   Culture

 . Course with unique characteristics within UNorte and the north of the country
 . Diverse Student Background

 . Capability of attracting students
 . Continuously growing Culture Market

 . Proposed refreshment of the study cycle syllabus to provide a better response to the cultural dynamics of the region and the country.
 . Advanced educational offer promoting personal entrepreneurship and improving skills in the face of new societal challenges.

8.1.4. Constrangimentos 
. Relativa de proximidade com grandes centros como Porto e Braga

 . Desertificação populacional crescente na região
 . Políticas culturais ainda pouco valorizadas nos quadros orçamentais das entidades públicas

 . Perspetivação sobranceira da área da Cultura
 

8.1.4. Threats 
. Relative proximity to major centers such as Porto and Braga

 . Increasing population desertification in the region
 . Cultural policies still undervalued in public sector budget frameworks

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
É objetivo deste Mestrado: i) promover o aumento da produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares, especialmente nas bases de dados ISI e
SCOPUS; ii) incentivar os mestrandos no sentido de uma maior participação com comunicações em congressos, colóquios e afins, com o apoio dos docentes; iii) estimular a
investigação dos mestrandos com o fim de produzir artigos científicos para publicação.

 Considera-se que o curso pode beneficiar de ações de melhoria no que concerne ao plano de estudos, com a alteração de designação de algumas unidades curriculares e a introdução
de outras que se adequam mais às necessidades dos mestrandos. Os alunos procuram UC mais adequadas à investigação que pretendem desenvolver; por isso, a sugestão de uma
alteração às unidades curriculares é apresentada podendo ser entendida como ação de melhoria, após os 4 anos de funcionamento do plano de estudos em vigor. A proposta manteria a
estrutura atual de 5 UC com 6 ECTS em cada semestre. A alteração, já ponderada pela Comissão de Curso, implicaria a eliminação da UC Cultura e Economia (1ºs) dado que grande
parte dos conteúdos se sobrepõem com os da UC Indústrias Culturais e Criativas, a qual não só está mais adequada aos objetivos do curso como tem uma dimensão de
empregabilidade mais específica; neste mesmo sentido, a UC Economia e Cultura seria substituída por uma nova UC, de dimensão mais prática - Projetos Culturais e Iniciativas
Comunitárias -, mais adequada ao crescente interesse que os mestrandos têm demonstrado pela UC de Trabalho de Projeto no 2º ano, e mais virada para a empregabilidade. Esta UC
permitirá aprofundar as sinergias entre os Projetos Culturais, as atividades criativas e o envolvimento das comunidades.

 A UC Estética e Semiótica da Comunicação (2º sem.) será substituída por Cultura e Comunicação Visual. A UC Seminário de Investigação passará a designar-se Seminário de
Investigação em Ciências da Cultura. Por orientação interna, as UC Dissertação/Estágio|/Projeto passam a ser designadas Dissertação de Mestrado em Ciências da Cultura/Relatório de
Estágio de Mestrado em Ciências da Cultura/Trabalho de Projeto de Mestrado em Ciências da Cultura.

 No sentido de dar resposta à procura e interesse dos estudantes ao longo dos anos e, simultaneamente, de diversificação/refrescamento, propõe-se a substituição de algumas UC
optativas por novas UC, assim como a alteração de algumas designações: a Opção I passaria a integrar as UC Culturas Pós-Coloniais de Língua Portuguesa, Cultura na Era Digital e
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Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais; a Opção II seria constituída pelas UC Multiculturalismo e Dinâmicas Interculturais, Língua e Percursos Interculturais e Cultura
Portuguesa Contemporânea; da Opção III constariam as UC Património Cultural e Lugares de Memória, História do Pensamento Filosófico Contemporâneo e Textos e Contextos da
Contemporaneidade.

8.2.1. Improvement measure 
The aim of this study cycle is: i) to promote the increase of the scientific production of faculty in peer-reviewed publications, especially in the ISI and SCOPUS databases; ii) encourage
the Master's students towards greater participation with articles in congresses, colloquia and the like, with the support of the faculty; iii) stimulate the research of master's students in
order to produce scientific articles for publication.
It is considered that the course can benefit from improvement actions regarding the syllabus, with the change of designation of some curricular units and the introduction of others that
better fit the needs of the students. Students seek UC best suited to the research they intend to develop; Therefore, the suggestion of a change to the curricular units is presented and
can be understood as an improvement action, after 4 years of operation of this study plan. The proposal would maintain the current 5 CU structure with 6 ECTS each semester. The
change, already considered by the Course Commission, would imply the elimination of CU Culture and Economics (1st sem) as much of the content overlaps with CU Cultural and
Creative Industries, which is not only better suited to the objectives of the course but has a more specific employability dimension; In the same vein, the Economics and Culture CU
would be replaced by a new, more practical CU - Cultural Projects and Community Initiatives - more suited to the growing interest that Master's students have shown in the Project Work
CU in the 2nd year, and more adequate for employability. This CU will deepen the synergies between Cultural Projects, creative activities and community involvement.
The UC Aesthetics and Semiotics of Communication (2nd sem) will be replaced by Culture and Visual Communication. The CU Research Seminar will be renamed Research Seminar in
Cultural Sciences. By internal guidance, the CU Dissertation / Internship | / Project will be designated Master's Dissertation in Cultural Sciences / Master's Internship Report in Cultural
Sciences / Master's Project in Cultural Sciences.
In order to meet student demand and interest over the years and, at the same time, diversification / refreshing, the proposal is to replace some optional CU with new CU, as well as to
change some designations: Option I will integrate Portuguese-speaking Postcolonial Cultures, Culture in the Digital Age and Urban Dynamics and Cultural Representations; Option II will
consist of the CU Multiculturalism and Intercultural Dynamics, Language and Intercultural Paths and Contemporary Portuguese Culture; Option III will include the CU Cultural Heritage
and Places of Memory, History of Contemporary Philosophical Thought and Contemporary Texts and Contexts.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: - Alteração de algumas UC do plano de estudos
Média: - aumentar a produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares, especialmente nas integradas em bases ISI e SCOPUS. 
Média: - estimular e aumentar a produção científica de mestrandos com vista à publicação em revistas científicas.
Média: - Incrementar e encorajar a investigação de docentes com uma ligação mais direta às unidades curriculares 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High: - Alteration of some curricular units
Medium: - Increase the scientific production of faculty in peer-reviewed publications, especially those integrated in ISI and SCOPUS databases.
Medium: - stimulate and increase the scientific production of master's students for publication in scientific journals.
Average: - Increase and encourage the research of faculty with a more direct connection to the curricular units.

8.1.3. Indicadores de implementação 
A correção/alteração das UC do plano de estudos de acordo com as sugestões em 8.2.1 feita num curto espaço de tempo (prioridade alta) para uma melhoria do plano de estudos e
captação de mais alunos das licenciaturas da UTAD e das universidades da zona norte do país, assim como alunos internacionais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Correction/Alteration of the CU of the syllabus according to the suggestions in 8.2.1 made in a short time (high priority) to improve the syllabus and attract more students from
undergraduate courses from UTAD and universities in the north of the country, as well as international students.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
As propostas de alteração prendem-se, por um lado, com a necessidade de aperfeiçoamento da estrutura curricular do curso nomeadamente tendo em conta os seus objetivos e a
diferenciação clara dos programas das UC, e, por outro lado, com uma resposta que visa dar satisfação às necessidades dos mestrandos com vista à investigação que pretendem
desenvolver. Daí que se proponha a substituição da UC Cultura e Economia (1º Sem.), de pendor mais teórico e da qual parte dos conteúdos conflituam com os da UC Indústrias
Culturais e Criativas, a qual não só está mais adequada aos objetivos do curso como tem uma dimensão de empregabilidade mais específica; nesse sentido, a UC Cultura e Economia
seria substituída por uma nova UC - Projetos Culturais e Iniciativas Comunitárias -, de dimensão mais prática e mais virada para a empregabilidade e que poderá ser mais um elemento
importante para a escolha afazer no 2º ano, nomeadamente para a disciplina de Trabalho de Projeto. Esta nova UC permitirá aprofundar as sinergias entre os Projetos Culturais, as
atividades criativas e o envolvimento das comunidades, pelo que o seu objetivo central consistirá em desenvolver ferramentas e estratégias que potenciem essa interação.

 A UC Estética e Semiótica da Comunicação (2º semestre) será substituída por uma nova UC - Cultura e Comunicação Visual; entende-se que com esta nova UC as sinergias entre
Comunicação e Cultura ficam mais acauteladas, e também uma maior afinidade com a área fundamental do curso. Por uma questão de clarificação propõe-se a alteração da designação
da UC Seminário de Investigação que passará a denominar-se Seminário de Investigação em Ciências da Cultura. Finalmente, e considerando as orientações internas, as UC do 2º ano
Dissertação/Estágio|/Projeto passarão a ser designadas por Dissertação de Mestrado em Ciências da Cultura/ Estágio de Mestrado em Ciências da Cultura/Trabalho de Projeto de
Mestrado em Ciências da Cultura.

 Por fim e no sentido de dar resposta à busca, sugestão e interesse manifestados pelos estudantes ao longo dos anos e, simultaneamente, de diversificação/refrescamento da oferta
formativa, propõe-se a substituição de algumas UC optativas por um conjunto de novas UC, assim como a alteração de algumas designações. A oferta de UC optativas é reduzida de 13
para 9.

 A reclassificação da área científica das UC prende-se com o facto de a UTAD ter redefinido as suas áreas científicas recentemente e, igualmente, com uma clarificação/uniformização em
torno da área fundamental do curso, uma vez que algumas UC partilhavam 2 áreas científicas o que dificultava, não só a sua articulação com os objetivos do curso como também a sua
alocução em sede departamental.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The proposals for change are related, on the one hand, to the need to improve the curricular structure of the study cycle taking into account its objectives and the clear differentiation of
the CU programs and, on the other hand, to a response that aims to meet the needs of the masters students with a view to the research they intend to develop. 

 Hence, the replacement of the CU Culture and Economics (1st Sem.) is proposed, a CU of a more theoretical nature and of which part of the contents conflict with those of the CU
Cultural and Creative Industries, which is not only more adequate to the course objectives but also has a more specific employability dimension; in that sense, the CU Culture and
Economics would be replaced by a new CU - Cultural Projects and Community Initiatives -, of a more practical dimension and more directed towards employability and which may be
another important element for the choice to be made in the 2nd year by the students, namely what concerns the Project Work. This new CU will allow deepening the synergies between
Cultural Projects, creative activities and community involvement, so its main goal will be to develop tools and strategies that enhance this interaction.

 Aesthetics and Semiotics of Communication (2nd semester) will be replaced by a new CU - Culture and Visual Communication; it is understood that with this new CU, the synergies
between Communication and Culture are more secure, and also offer a greater affinity with the fundamental area of the study cycle. For the sake of clarification, it is proposed to change
the name of the CU from Research Seminar to Research Seminar in Cultural Sciences. Finally, and considering the internal guidelines, the 2nd year Curricular Units
Dissertation/Internship/Project will be renamed Master's Dissertation in Cultural Sciences/Internship in Cultural Sciences/Master's Project Work in Cultural Sciences.

 Finally, and in order to respond to requests, suggestion and interest shown by students over the years and, simultaneously, to diversify/refresh the training offer,the replacement of some
optional CU is proposed, as well as the change of some designations. The offer of optional CU is reduced from 13 to 9.

 The reclassification of the scientific area of the CU is related to the fact that UTAD has recently redefined its scientific areas and, also, with a clarification/unification around the
fundamental area of the course, since some CU shared 2 scientific areas which made not only their articulation with the course objectives difficult, but also their allocation in the different
departments.

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

9.2. não se aplica

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 não se aplica
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9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
not apllicable

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
Ciências da Cultura CCULT 102 18 -
(1 Item)  102 18  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - não se aplica - 1º ano / 1º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não se aplica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 not applicable

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / 1º semestre

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

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)
Seminário de Investigação em Ciências da Cultura CCULT semestral 162 TP60+OT6 6
História da Cultura Portuguesa CCULT semestral 162 TP60+OT6 6
Projetos Culturais e Iniciativas Comunitárias CCULT semestral 162 TP60+OT6 6
Cultura, Memória e Representação Textual CCULT semestral 162 TP60+OT6 6
Opção I (escolher uma de: Culturas Pós-Coloniais de Língua Portuguesa / *Cultura na Era Digital /
*Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais) CCULT semestral 162 TP60+OT6 6 Optativa

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - não se aplica - 1º ano / 2º semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não se aplica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 not apllicable

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º ano / 2º semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st year / 2nd semester

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)
Indústrias Culturais e Criativas CCULT Semestral 162 TP60+OT6 6
Cultura e Comunicação Visual CCULT Semestral 162 TP60+OT6 6
Cultura, Artes e Identidade CCULT Semestral 162 TP60+OT6 6
Opção II (escolher uma de: *Multiculturalismo e Dinâmicas Interculturais / *Língua e Percursos
Interculturais / *Cultura Portuguesa Contemporânea) CCULT Semestral 162 TP60+OT6 6 Optativa

Opção III (*Património Cultural e Lugares de Memória / *História do Pensamento Filosófico
Contemporâneo / *Textos e Contextos da Contemporaneidade) CCULT Semestral 162 TP60+OT6 6 Optativa

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - não se aplica - 2º ano

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 não se aplica

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 not applicable

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 2nd year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan
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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)

Dissertação de Mestrado em Ciências da Cultura CCULT anual 1620 OT 60 60 Optativa
Trabalho de Projeto de Mestrado em Ciências da
Cultura CCULT anual 1620 OT 60 60 Optativa

Estágio de Mestrado em Ciências da Cultura CCULT anual 1620 OT 60 60 Optativa
(3 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Cultura e Comunicação Visual

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cultura e Comunicação Visual

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Culture and Visual Communication

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCult

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 66

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC obrigatória nova. Substitui a UC Estética e Semiótica da Comunicação

9.4.1.7. Observations:
 New compulsory CU. It replaces the Aesthetics and Semiotics of Communication CU

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fábio Fonseca Ribeiro - 66 horas

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A Unidade Curricular “Cultura e Comunicação Visual” pretende desenvolver junto dos alunos as competências de análise e reflexão sobre elementos comunicacionais de natureza visual

(fotografia, cinema, meios digitais) utilizados num determinado contexto cultural. Neste sentido, procura-se que os alunos desenvolvam perspetivas analíticas, esclarecidas e
fundamentadas, sobre as representações culturais contemporâneas, enquadradas numa sociedade profundamente enraizada em pressupostos visuais e tecnológicos. Prevê-se que os
alunos identifiquem elementos da sintaxe visual tendo em conta o panorama de diversos contextos culturais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The Curricular Unit "Culture and Visual Communication" aims to develop students' analysis and reflection skills on communicational elements of a visual nature (photography, film,

digital media) used in a particular cultural context. In this sense, it is intended that students develop analytical, meaningful and critical perspectives on contemporary cultural
representations, framed in a society deeply rooted in visual and technological assumptions. Students are expected to identify elements of visual syntax taking into account the panorama
of different cultural contexts.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 

1. História e origens da cultura visual
 1.1 Visualidade e “modos de ver”

 1.2 Estética, arte e gosto
 1.3 Realidade e perspetiva

 
2. Imagem, representação e comunicação

 2.1 Semiótica da fotografia
 2.3 Tecnologias visuais

 2.3 A linguagem do cinema
 2.4 Novos formatos visuais digitais

 
3. Análise e crítica das imagens 

 3.1 O determinismo do contexto cultural
 3.2 A utilização da visualidade pela política

 3.3 Metodologias e práticas
 

9.4.5. Syllabus:
 1. History and origins of visual culture

 1.1 Visuality and "ways of seeing
 1.2 Aesthetics, art and taste

 1.3 Reality and perspective
 

2. Images, representation and communication
 2.1 Semiotics of photography

 2.3 Visual Technologies
 2.3 The language of cinema

 2.4 New digital visual formats
 

3. Analysis and critique of images 
 3.1 The determinism of the cultural context
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3.2 Visual communication and politics
3.3 Methodologies and practices

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos da Unidade Curricular fornecem bases – conceptuais e empíricas – que permitem ao aluno adquirir competências para a leitura da realidade cultural, a partir de um ponto
de vista comunicacional. os alunos terão a oportunidade de estabelecer leituras e análises comparativas sobre a utilização de instrumentos comunicativos visuais em distintos
enquadramentos culturais. Por isso, serão explorados conceitos teóricos e identificadas opções metodológicas viáveis para trabalhos académicos nesta área.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the Curricular Unit provide bases - conceptual and empirical - that allow the student to acquire skills for reading the cultural reality, from a communicational point of view.
Students will have the opportunity to build perspectives and comparative analysis on the use of visual communicative instruments in different cultural contexts. Therefore, theoretical
concepts will be explored and feasible methodological options for academic work in this area will be identified.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem a exposição oral dos conteúdos teóricos e técnicos, a análise e discussão de materiais relevantes de natureza teórica e teórico-prática, a
organização de palestras com oradores convidados e a supervisão de exercícios práticos, individualmente ou em grupo. 
Os alunos podem optar por dois regimes de avaliação. No primeiro, relativo à avaliação contínua, os alunos deverão realizar uma frequência de avaliação de conhecimentos (50% da
classificação final) e um trabalho de grupo relativo a uma das matérias abordadas na aula, onde se denote a aplicação de conceitos teóricos e metodologias específicas nesta área (50%
da classificação final). O trabalho deverá seguir as normas de referenciação do DLAC e cumprir com os pressupostos de escrita científica e ética apresentados nas aulas. O acesso a
esta modalidade de avaliação supõe uma assiduidade mínima de 70% às aulas lecionadas
A realização do exame escrito supõe a ponderação de 100% da classificação final. 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies include oral presentation of theoretical and technical contents, analysis and discussion of relevant theoretical and theoretical-practical materials, organization
of lectures with invited speakers and supervision of practical exercises, individually or in groups. 
Students may choose between two types of assessment . In the continuous assessment, students must attend a frequency of knowledge assessment (50% of the final classification) and
a group work related to one of the subjects addressed in class, where the application of theoretical concepts and specific methodologies in this area is demonstrated (50% of the final
classification). The work must follow the DLAC reference standards and comply with the assumptions of scientific writing and ethics presented in class. The access to this modality of
evaluation supposes a minimum attendance of 70% of the lectured classes
The completion of the written exam corresponds to 100% of the final classification.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino recorre à exposição de conteúdos que promove a apresentação dos principais referenciais teóricos e contextuais da área. A análise de casos práticos, a
apresentação de exemplos concretos da realidade comunicacional, tendo como pano de fundo o contexto cultural, procura desenvolver a reflexão dos alunos e o debate na sala de aula.
A utilização de obras de referência, em articulação com estudos de caso, pretende, assim, concretizar os objetivos previstos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology uses the presentation of content that promotes the main theoretical and contextual references of the area. The analysis of practical cases, the presentation of
concrete examples of communicational reality, in the backdrop of cultural contexts, seeks to develop students' reflection and debate in the classroom. The use of reference works, in
conjunction with case studies, thus aims to achieve the objectives set.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Barthes, Roland (1989): A Câmara Clara. Lisboa: Edições 70.

Benjamin, Walter (1992): Sobre Arte, Técnica, Linguagem e Política. Lisboa: Relógio D’Água.

Bounds, P. (1999): Cultural Studies: A student’s guide to culture, politics and society. Plymouth: Studymates.

Featherstone, Mike, (1993): “Postmodernism and the aestheticization of everyday life”. In: Lash, Scott e Friedman, Jonathan (ed.), Modernity and Identity, Oxford (Reino Unido) e
Cambridge (E.U.A.): Blackwell, pp. 265-290.

Huisman, D. (1997): A Estética. Lisboa: Edições 70.

Joly, M. (1999): Introdução à Análise da Imagem. Lisboa: Edições 70.

Pardal, L. & Correia, E. (1995): Métodos e técnicas de investigação social. Porto: Areal.

Sontag, Susan (1986): Ensaios Sobre Fotografia. Lisboa, Publicações D. Quixote.

Williams, K. (2003): Understanding Media Theory. Londres: Hodder Arnold.

Anexo II - Património Cultural e Lugares de Memória

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Património Cultural e Lugares de Memória

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cultural Heritage and Places of Memory.

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCult

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 66

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa - alteração da designação e de conteúdos

9.4.1.7. Observations:
 Opcional CU - change of name and contents
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 23 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Fernando Alberto Torres Moreira - 23 horas
Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta - 20 horas

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Conhecer as legislação nacional e internacional que concorre para o enquadramento legal do património cultural;
Refletir sobre Património cultural enquanto realidade viva na encruzilhada entre memória e criação;
Refletir sobre a preservação e valorização do património como factor de desenvolvimento;
Consciencializar os alunos para a adoção de práticas defensoras e promotoras do património;
Conhecer e dar a conhecer os lugares da memória
Aprofundar as manifestações indeléveis da cultura, e percebê-las como sinais identitários da memória coletiva.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To know the national and international legislation that contributes to the legal framework of the cultural heritage;
To reflect on Cultural Heritage as a living reality at the crossroads between memory and creation;
To reflect on the preservation and valuation of heritage as a development factor;
To make students aware of the need to adopt practices which defend and promote heritage;
To get to know and make known the places of memory
To deepen the indelible manifestations of culture, and to perceive them as identifying signs of collective memory.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Património cultural e memória
1.1. Património cultural material e imaterial
1.2. Identidade, Memória e Educação Patrimonial
2. Dos “Lugares de memória” de Pierre Nora aos novos lugares de memória no mundo digital
2.1. A construção e preservação de lugares de memória: exemplos.
2.2. Lugares de memória e políticas públicas
3. Patrimónios de influência portuguesa
3.1. Reflexões críticas sobre o espaço identitário

9.4.5. Syllabus:
1. Cultural Heritage and Memory 
1.1.Tangible and Intangible Cultural Heritage 
1.2 Identity, Memory and Heritage Education
2. From Pierre Nora's "Places of memory" to the new places of memory in the digital world
2.1 The construction and preservation of places of memory: examples.
2.2 Places of memory and public policies
3. Heritage of Portuguese influence
3.1 Critical reflections on the identity space

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os processos de ensino e aprendizagem combinam diferentes racionalidades – técnica, prática e crítica, tomando consciência que a formação é um processo complexo que exige um
equilíbrio entre conhecimentos (saber), capacidades (saber-fazer) e atitudes (saber-ser), sobre teorias e práticas. Assim, procura-se que os conteúdos sejam congruentes com os
objetivos da disciplina. 
Esta UC visa dotar os alunos de instrumentos teóricos para a compreensão do campo de estudos do Património e sua ligação com a Identidade, memória e lugares de memória.
Pretende-se que as sessões sejam vivamente participadas, em relação aos diferentes temas abordados. No final da UC, o aluno deverá ser capaz de refletir criticamente e aplicar
metodologias de investigação da área das Ciências da Cultura, aplicadas ao património cultural.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching and learning processes combine different rationalities - technical, practical and critical, taking into account that training is a complex process that requires a balance
between knowledge (knowing), skills (knowing how to do) and attitudes (knowing how to be), about theories and practices. Thus, it is sought that the contents are congruent with the
objectives of the discipline. 
This course aims to provide students with theoretical tools to understand the field of Heritage studies and its connection with Identity and memory. It is intended that the sessions will be
lively participated, in relation to the different topics covered. At the end of the CU, the student should be able to reflect critically and apply research methodologies from the Cultural
Sciences area, applied to cultural heritage.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
1. Uma vertente informativa de enquadramento conceptual e metodológico, baseada em exposições teóricas ou exploração de documentos e recolha de informação.
2. Uma vertente de reflexão e debate crítico baseada em trabalhos individuais, apresentações de resultados de leituras ou discussões de textos.
3. Participação, na medida do possível, em conferências, congressos e visitas virtuais a museus, galérias, espaços culturais.

Avaliação - contínua, em época normal, de recurso e especial
Elaboração de um trabalho escrito com componente téorica e componente prática (análise de caso) (+- 20 pp) (80%) e apresentação do mesmo (20%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
1. An informative aspect of conceptual and methodological framework, based on theoretical expositions or exploration of documents and information gathering.
2. A component of critical reflection and debate based on individual work, presentations of results of readings or discussion of texts.
3. Participation, as far as possible, in conferences, congresses and (virtual) visits to museums, galleries and cultural spaces.

Assessment - continuous, and in the three exam possibilities: normal, appeal and special .
Preparation of a written work with a theoretical and practical component (case analysis) (+- 20 pp) (80%) and its presentation (20%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino recorre à exposição de conteúdos que promove a apresentação dos principais referenciais teóricos e contextuais dos pontos 1 e 2. A análise e apresentação de
exemplos procura desenvolver a reflexão dos alunos e promover o debate na sala de aula. A utilização de recursos audiovisuais, participação em conferencias, leitura de textos,
investigação levada a cabo pelos alunos e a utilização de obras de referência, em articulação com estudos de caso, pretende, assim, concretizar os objetivos previstos, assim como
cimentar a reflexão entre o Património Cultural e os Lugares de Memória.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology uses the content exhibition that promotes the presentation of the main theoretical and contextual references of points 1 and 2. The analysis and presentation
of examples seeks to develop students' reflection and to promote debate in the classroom. The use of audiovisual resources, participation in conferences, reading texts, research carried
out by students and the use of reference works, in conjunction with case studies, thus aims to achieve the objectives set, as well as cementing the reflection between Cultural Heritage
and Places of Memory.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Choay, Françoise (1999): A alegoria do Património. Lisboa: Edições 70.
Candau, Joel (2014): Memoria e Identidade. Sao Paulo. Editora Contexto.
Rodrigues, Donizete (s/d): “Património cultural, Memória social e Identidade: uma abordagem antropológica”.Disponível em http://www.ubimuseum.ubi.pt/n01/docs/ubimuseum-n01-
pdf/CS3- rodrigues-donizete-patrimonio-cultural-memoria-social-identidade-uma%20abordagem-antropologica.pdf 
Peralta, Elsa (2000): Património e Identidade: os Desafios do Turismo Cultural. Disponível em https://revistas.rcaap.pt/antropologicas/article/view/932/734
Barranha, Helena (2016): Património cultural: conceitos e critérios fundamentais. IST Press e ICOMOS-Portugal



10/03/2021 ACEF/1920/0306122 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=dcc5bfd8-e5b5-d9ff-0289-5da5e90dc58c&formId=d6450308-929c-5b12-b3f4-5dae… 16/21

Alves, Fernanda; Soares, Luísa e Rodrigues, Cristina (org.) (2016): Estudos de Memória: Teoria e Análise cultural. Braga: Edições Humus
Nora, Pierre (2016): "Entre a memória e a história: a problemática dos lugares" In: Alves, Soares, Rodrigues, Estudos de Memória

Anexo II - Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Urban Dynamics and Cultural Representations

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCult

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 66

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 51 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta -15 horas

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A UC pretende apresentar aos mestrandos conteudos que demonstrem a importância da ligação entre cultura e cidade, salientando a importância das representações culturais e

dinâmicas urbanas e a pertinência da ligação aos Urban Studies. 
 Assim, pretende-se que os alunos:

 - desenvolvam competências nas dinâmicas entre cultura, cidade, representações culturais e espaços urbanos;
 - demonstrem capacidade crítica sobre os tópicos apresentados no programa;

 - revelem capacidade para realizar estudos comparativos no âmbito dos temas estudados; 
 - reflitam sobre a ligação entre cultura e cidade e as possibilidades criadas com as abordagens dos Urban Studies.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The UC intends to present to masters students contents that demonstrate the importance of the link between culture and city, highlighting the importance of cultural representations and

urban dynamics and the relevance of the link to Urban Studies. 
 Thus, it is intended that students

- develop skills in the dynamics between culture, city, cultural representations and urban spaces;
 - demonstrate critical capacity on the topics presented in the programme;

 - show ability to carry out comparative studies within the themes studied; 
 - reflect on the link between culture and city and the possibilities created with the Urban Studies approaches.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A cultura e a cidade nos Urban Studies

 1.1. As transformações da sociedade urbana: populações e fluxos migratórios
 1.2. Estudo de casos: Lisboa, Luanda, Madrid ...

 2. A cidade: políticas culturais e dinâmicas criativas
 2.1. Criatividade urbana - projetos culturais, artísticos, arquitetónicos 

 3. Culturas urbanas
 3.1. Representações culturais da/na cidade

 3.2. Espaços urbanos – imaginários, manifestações e atividades culturais
 3.3. Estudo de casos 

 4. Paisagens urbanas e fluxos turísticos
 4.1. Consumo de cultura e cultura de consumo

 4.2. Cultura e sustentabilidade urbana

9.4.5. Syllabus:
 1. Culture and the city in Urban Studies

 1.1 The transformations of urban society: populations and migratory flows
 1.2 Case studies: Lisbon, Luanda, Madrid ...

 2. The city: cultural policies and creative dynamics
 2.1 Urban creativity - cultural, artistic, architectural projects 

 3. Urban cultures
 3.1 Cultural representations of/in the city

 3.2 Urban spaces - imaginaries, manifestations and cultural activities
 3.3 Case studies 

 4. Urban landscapes and tourist flows
 4.1 Consumption of culture and consumer culture 

 4.2 Culture and urban sustainability

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Os conteúdos da Unidade Curricular fornecem elementos que permitem ao aluno a aquisição de competências para a perceção de aspetos fundamentais dos estudos urbanos com

incidências nas dinâmica urbanas e representações culturais; a partir da leitura e apreciação de textos e documentos previamente selecionados, os alunos terão a oportunidade de
refletir sobre os conteúdos programáticos propostos, fazendo análises comparativas sobre as temáticas em discussão a partir dos materiais indicados. Por isso, serão explorados
conceitos teóricos e identificadas opções metodológicas viáveis para o desenvolvimento de trabalhos académicos a partir dos conteúdos propostos.
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9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the Curricular Unit provide elements that allow the student to acquire skills for the perception of key aspects of urban studies with incidence on urban dynamics and
cultural representations; from reading and appreciation of texts and documents previously selected, students will have the opportunity to reflect on the proposed syllabus, making
comparative analysis on the themes under discussion from the materials indicated. Therefore, theoretical concepts will be explored and feasible methodological options will be identified
for the development of academic work from the proposed contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem a exposição oral dos conteúdos teóricos, a leitura, análise e discussão de materiais relevantes de natureza teórica e teórico-prática, a organização
de palestras com oradores convidados e a orientação de trabalhos.
Promove-se a análise e a discussão crítica dos diferentes temas teóricos através de questões-aula e facilita-se a articulação de matérias com o suporte bibliográfico proposto pelos
docentes. Serão, em sessões específicas, utilizados estudos de caso e documentos de trabalho de forma a ilustrar e garantir uma melhor compreensão dos saberes e práticas
vinculadas aos Urban Studies com enfoque nas Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais.

Avaliação - contínua, em época normal, de recurso e especial
Elaboração de um trabalho escrito com componente téorica e componente prática (análise de caso) (+- 20 pp) (80%) e apresentação do mesmo (20%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The teaching methodologies include oral presentation of theoretical content, reading, analysis and discussion of relevant materials of theoretical and theoretical-practical nature, the
organization of lectures with guest speakers and the guidance of papers.
The analysis and critical discussion of the different theoretical topics is promoted through class questions and the articulation of subjects with the bibliographical support proposed by
the teachers is facilitated. In specific sessions, case studies and working papers will be used in order to illustrate and ensure a better understanding of knowledge and practices related
to Urban Studies with a focus on Urban Dynamics and Cultural Representations.

Assessment - continuous, in regular, appeal and special seasons
Preparation of a written work with theoretical and practical component (case analysis) (+- 20 pp) (80%) and presentation of the same (20%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino recorre à exposição de conteúdos com base na bibliografia e documentação elencadas no início do semestre com vista a incentivar uma reflexão sobre os
diferentes pontos e subpontos elencados no programa.
A dinâmica das aulas teórico-práticas assente em leituras e discussão de textos-chave para a UC procurará o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes e o estímulo do
debate de ideias na sala de aula, procurando-se assim atingir as metas de aprendizagem previstas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology will be based on the exposition of contents based on the bibliography and documentation listed at the beginning of the semester in order to encourage
reflection on the different points and subpoints listed in the programme.
The dynamics of theoretical and practical classes based on readings and discussion of key texts for the UC will seek the development of critical thinking of students and the stimulation
of debate of ideas in the classroom, thus seeking to achieve the learning goals envisaged.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Park, R. E. A (1973): cidade: Sugestões para a investigação do comportamento humano no meio urbano. In: VELHO, O.G (Org.), O Fenômeno urbano. Rio de Janeiro: Zahar..
Scott, A. J. (1997): The Cultural Economy of Cities. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.
Disponível em: <http://spartan.ac.brocku.ca/~dvivian/planningcommittee/boggs/Cultural_
Economy_07112016553026229.pdf>. 
Myers, G. African Cities(2011): Alternative Visions of Urban Theory and Practice. London: Zed Books.
Ribeiro, Orquídea e Moreira, Fernando (2018): “Luanda: Dinâmicas Urbanas e Representações Culturais”. In: Itinerários – Revista de Literatura, nº 46, jan-jun 2018: 187-201. Disponível
em https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/12236.
Hannigan, John & Richards Greg (2017):The Sage Handbook of New Urban Studies. London: Sage.
Erdi-Lelandais, Gülçin (2014): Henri Lefebvre and Urban Studies. Cambridge Scholars Publishing.
Latham, Alan et al (2009):Key Concepts in Urban Geography. Sage.

Anexo II - Projetos Culturais e Iniciativas Comunitárias

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Projetos Culturais e Iniciativas Comunitárias

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cultural Projects and Community Initiatives

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCult

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 66

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC obrigatória

9.4.1.7. Observations:
 Mandatory CU

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 26 horas

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta - 20 horas

 Alexandre Sousa Guedes - 20 horas

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Dotar os alunos de metodologias e ferramentas apropriadas para a elaboração de projetos culturais: 

 a) Ter a capacidade de elaborar análises originais, redigir textos complexos e transmitir de forma correcta e acessível, para públicos diversificados, os resultados de uma investigação
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acerca da criação de projectos culturais;
b) Ser capaz de reflectir sobre as actuais condições de produção de projectos culturais em Portugal;
c) Desenvolver trabalhos originais sobre práticas de cultura que incluam informação passível de ser aplicada em projectos de criação e de produção;
d) Adquirir as competências necessárias na área das práticas e projetos culturais e das iniciativas comunitárias;
e) Promover a valorização de projetos culturais de iniciativa comunitária e valorização das regiões do interior;
f) Conhecer os contributos que o turismo de base e iniciativa comunitária podem aportar para melhorar a conservação dos recursos naturais e culturais promovendo o desenvolvimento
local.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
To equip students with methodologies and appropriate tools for the development of cultural projects: 
(a) Have the ability to elaborate original analyses, write complex texts and transmit in a correct and accessible way, to diversified audiences, the results of an investigation about the
creation of cultural projects;
b) To be able to reflect on the current conditions of production of cultural projects in Portugal
c) To develop original work on cultural practices that include information that may be applied in creation and production projects;
d) To acquire the necessary skills in the area of cultural practices and projects and community initiatives;
e) To promote the valorization of cultural projects of community initiative and the enhancement of the interior regions;
f) To get to know the contributions that community-based tourism and community initiatives can make to improving the conservation of natural and cultural resources and promoting
local development.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1: Projetos culturais e iniciativas comunitárias
1. Políticas culturais e projetos culturais 
2. O sector cultural: políticas e tendências atuais
3. Do projeto à realização de um “projeto cultural”
3.1. Projetos culturais: criação, conceção e avaliação
3.2. Financiamentos 
3.3. Estratégias para a comunicação da cultura
4. Estudo de casos
Módulo 2:Turismo de Base e Iniciativa Comunitária
1. O conceito de turismo de base e iniciativa comunitária
2. Planeamento e gestão estratégica de base e iniciativa comunitária
3. Formas de participação em turismo de base e iniciativa comunitária
4. Estratégias de desenvolvimento turístico de base e iniciativa comunitária 
Modulo 3: Iniciativas Comunitárias
1. Cultura e comunidade
2. Iniciativas comunitárias na cultura no quadro europeu
2.1. Programa Europa Criativa
2.2. Horizonte 2030
3. Iniciativas comunitárias e desenvolvimento territorial
3.1. Estudo de casos

9.4.5. Syllabus:
Module 1: Cultural projects and community initiatives
1. Cultural policies and cultural projects 
2. The cultural sector: current policies and trends
3. From the project to the realization of a "cultural project"
3.1 Cultural projects: creation, conception and evaluation
3.2 Funding 
3.3 Strategies for the communication of culture
4. Case studies
Module 2: Basic Tourism and Community Initiative
1. The concept of grassroots tourism and community initiative
2. Strategic planning and management of grassroots and community initiative
3. Forms of participation in basic tourism and community initiative
4. Grassroots tourism development and community initiative strategies 
Module 3: Community Initiatives
1. Culture and community
2. Community initiatives in culture in the European framework 2.1.
2.1 Creative Europe Programme
2.2. Horizon 2030
3. Community initiatives and territorial development
3.1 Case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A metodologia de ensino recorre à exposição de conteúdos que promove a apresentação dos principais referenciais teóricos e contextuais da área. 
Os objetivos e conteúdos estão inteiramente correlacionados. Os conteúdos propostos são adequados à concretização dos objetivos da unidade curricular, permitindo ao aluno explorar
as principais perspetivas e possibilidades temáticas da criação de projetos no âmbito da cultura, bem como das metodologias e formas de intervenção através do conhecimento
cultural.
A utilização de obras de referência, em articulação com estudos de caso, pretende, assim, concretizar os objetivos previstos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The teaching methodology resorts to the exposure of contents that promotes the presentation of the main theoretical and contextual references of the area. 
Objectives and contents are fully correlated. The proposed contents are appropriate to achieve the objectives of the course unit, allowing students to explore the main thematic
perspectives and possibilities of project creation in the field of culture, as well as methodologies and forms of intervention through cultural knowledge.
The use of reference works, in conjunction with case studies, thus aims to achieve the proposed objectives.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Será privilegiada uma metodologia expositiva ao longo das sessões letivas recorrendo a apresentações em Powerpoint organizadas por área programática. Promove-se a análise e a
discussão crítica dos diferentes temas teóricos através de questões-aula e facilita-se a articulação de matérias com o suporte bibliográfico proposto pelos docentes. Serão, em sessões
específicas, utilizados estudos de caso e documentos de trabalho de forma a ilustrar e garantir uma melhor compreensão dos saberes e práticas vinculadas aos projetos culturais de
iniciativa comunitária.

Avaliação - contínua, em época normal, de recurso e especial
Elaboração de um trabalho escrito com componente téorica e componente prática (análise de caso) (+- 20 pp) (80%) e apresentação do mesmo (20%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
An expositive methodology throughout the teaching sessions using Powerpoint presentations organized by programmatic area will be used. The analysis and critical discussion of the
different theoretical themes will be promoted through class questions and the articulation of subjects with the bibliographical support proposed by the teachers will be facilitated. In
specific sessions, case studies and working documents will be used in order to illustrate and ensure a better understanding of knowledge and practices related to cultural projects of
community initiative.

Assessment - continuous, in normal, appeal and special seasons
Preparation of a written work with a theoretical and practical component (case analysis) (+- 20 pp) (80%) and its presentation (20%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A compromisso programático será assegurado através de uma articulação plena da exposição em aula e suporte bibliográfico principal proposto pelo docente de forma a permitir ao
discente a apreensão e análise das dimensões teóricas e conceptuais relacionadas com os projetos culturais e as estratégias das iniciativas comunitárias.
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Será privilegiada a discussão de artigos e casos para evidenciar as possibilidades de aplicação prática dos preceitos gerais subjacentes aos três módulos do programa.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The programmatic commitment will be ensured through a full articulation of the exposure in class and main bibliographic support proposed by the teacher in order to allow the student to
grasp and analyse the theoretical and conceptual dimensions related to cultural projects and strategies for community initiatives.
The discussion of articles and cases will be privileged to highlight the possibilities of practical application of the general precepts underlying the three modules of the program.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Dangi, T. & Jamal, T. (2016). An Integrated Approach to “Sustainable Community-Based Tourism”. Sustainability, 8(5), 47.; https://doi.org/10.3390/su8050475.
Ndivo, R. & Cantoni, L. (2005). Rethinking local community involvement in tourism development. Annals of Tourism Research. 57, 275-278. https://doi.org/10.1016/j.annals.2015.11.014.
Goldbard, Arlene (2006): New Creative Community. The Art of Cultural Development. NYU Press.
Santos, Maria de Lourdes Lima dos e Pais, José Machado (2010): Novos Trilhos Culturais Práticas e Políticas. ICS.
Ascher,. William e Heffron, John M. (2010): Cultural Change and Persistence. New Perspectives on Development. Palgrave Macmillan.
Isidoro, Ana Margarida, Saldanha, Sílvia Diogo de, Caetano, Joaquim e Simões, Maria Manuel (2013): Manual de Organização e Gestão de Eventos. Edições Sílabo.
Raeff, Catherine (2006): Always Separate, Always Connected. Dependence and Interdependence in Cultural Contexts of Development. Routledge.

Anexo II - Cultura Portuguesa Contemporânea

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cultura Portuguesa Contemporânea

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Contemporary Portuguese Culture

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCult

9.4.1.3. Duração:
 1 semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 66

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fernando Alberto Torres Moreira - 66 horas

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 A unidade curricular de Cultura Portuguesa Contemporânea intenta impulsionar junto dos mestrandos o conhecimento dos pensadores e temas mais importantes da cultura portuguesa

no período contemporâneo. Os conteúdos da disciplina, organizados numa perspetiva transdisciplinar, visam percecionar a cultura portuguesa no contexto global da história intelectual
europeia. Assim, pretende-se que os alunos i) desenvolvam competências que facilitem a compreensão da realidade política e social; ii) demonstrem capacidade crítica fundamentada
sobre a realidade cultural portuguesa contemporânea; iii) revelem capacidade para fazer análises comparativas no âmbito dos temas estudados; iiii) sejam competentes em matéria de
exposição e transmissão de conhecimentos adquiridos

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The curricular unit of Contemporary Portuguese Culture aims to promote among the students the knowledge of the most important thinkers and themes of Portuguese culture in the

contemporary period. The contents of the course, organized in a transdisciplinary perspective, aim to perceive the Portuguese culture in the global context of European intellectual
history. Thus, it is intended that students i) develop skills that facilitate the understanding of political and social reality; ii) demonstrate critical capacity on the contemporary Portuguese
cultural reality; iii) show ability to make comparative analysis within the studied themes; iiii) be competent in the exposure and transmission of knowledge acquired.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. A cultura romântica e a busca das raízes identitárias: i) o romantismo português e a mitologia nacional, fundacional e histórica; 

 ii). A estética realista ou a ilusão da literatura como espelho da vida;
 iii) Conferências do Casino Lisbonense e Ultimatum Inglês: efeitos político-culturais 

2. Integralismo Lusitano de António Sardinha, Saudosismo Universalista de Teixeira de Pascoaes e Modernismo Cosmopolita de Fernando Pessoa; 
 2.1. Política cultural do Estado Novo: a tríade Deus, Pátria e Família e o novo conceito de Nação (ex.: a Exposição do Mundo Português); 

 3. A cultura portuguesa como problema; 
 3.1. A problemática da identidade cultural portuguesa: um tema do passado, um tema do presente; 

 3.2. Conceitos interpretativos internos e externos - modernidade e tradição, ortodoxia e heterodoxia, centro e periferia; 3.2.1. As reflexões de Eduardo Lourenço, José Gil, Guilherme de
Oliveira Martins, Boaventura Sousa Santos, Miguel Real.

 4. Cultura portuguesa e globalização.
 

9.4.5. Syllabus:
 1. Romantic culture and the search for identity roots:

 i) Portuguese romanticism and national, foundational and historical mythology; 
 ii). The realist aesthetic or the illusion of literature as a mirror of life; 

 iii) Conferences of the Casino Lisbonense and the English Ultimatum: political and cultural effects 
2. Lusitanian Integralism by António Sardinha, Universalist Saudosism by Teixeira de Pascoaes and Cosmopolitan Modernism by Fernando Pessoa; 

 2.1. Cultural policy of the New State: the triad God, Homeland and Family and the new concept of Nation;
 3. The Portuguese culture as a problem; 

 3.1. The problem of Portuguese cultural identity: a theme of the past, a theme of the present; 
 3.2. Internal and external interpretative concepts - modernity and tradition, orthodoxy and heterodoxy, centre and periphery; 

 3.2.1. The reflections of Eduardo Lourenço, José Gil, Guilherme de Oliveira Martins, Boaventura Sousa Santos, Miguel Real.
 4. Portuguese culture and globalization.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
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Os conteúdos da Unidade Curricular fornecem elementos que permitem ao aluno a aquisição de competências para a perceção de aspetos fundamentais da cultura portuguesa
contemporânea; a partir da leitura e apreciação de textos e documentos previamente selecionados, os alunos terão a oportunidade de refletir sobre a evolução da cultura portuguesa na
época contemporânea, fazendo análises comparativas sobre a utilização desses materiais culturais em diferentes enquadramentos históricos, políticos e sociais. Por isso, serão
explorados conceitos teóricos e identificadas opções metodológicas viáveis para trabalhos académicos nesta área.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents of the Course Unit provide elements that allow the student to acquire skills for the perception of key aspects of contemporary Portuguese culture; from reading and
appreciation of texts and documents previously selected, students will have the opportunity to reflect on the evolution of Portuguese culture in contemporary times, making comparative
analysis on the use of these cultural materials in different historical, political and social contexts. Therefore, theoretical concepts will be explored and feasible methodological options for
academic work in this area will be identified.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As metodologias de ensino incluem a exposição oral dos conteúdos teóricos e técnicos, a análise e discussão de materiais relevantes de natureza teórica e teórico-prática, a
organização de palestras com oradores convidados e a supervisão de exercícios práticos, individualmente ou em grupo. 

Os alunos podem optar por dois regimes de avaliação: 
a) avaliação contínua: realização de uma pequena monografia (cerca de 20 pp) que deverá seguir as normas de referenciação do DLAC, cumprir com os pressupostos de escrita
científica e ética apresentados nas aulas, e demais regulamentação interna. 
b) a realização do exame escrito, numa das épocas definidas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies include oral presentation of theoretical and technical contents, analysis and discussion of relevant theoretical and theoretical-practical materials, organisation
of lectures with guest speakers and supervision of practical exercises, individually or in groups. 

Students can choose between two assessment regimes: 
a) continuous assessment: completion of a short monograph (about 20 pages) that must follow the DLAC referencing standards, comply with the assumptions of scientific and ethical
writing presented in class, and other internal regulations. 
b) The written exam, in one of the defined periods.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A metodologia de ensino recorre à exposição de conteúdos pelo uso da principal bibliografia e documentação elencadas. A reflexão sobre diferentes momentos da realidade cultural
portuguesa na época contemporânea será acompanhada por uma hermenêutica textual e documental que procurará o desenvolvimento do pensamento crítico dos estudantes e o
estímulo do debate de ideias na sala de aula, assim se procurando atingir as metas de aprendizagem previstas.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The teaching methodology resorts to the exposure of content by the use of the main bibliography and documentation listed. The reflection on different moments of the Portuguese
cultural reality in the contemporary era will be accompanied by a textual and documentary hermeneutics that will seek the development of critical thinking of students and the stimulation
of the debate of ideas in the classroom, thus seeking to achieve the learning goals envisaged.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Appadurai, A. (1996): Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Barrento, João (2001): A Espiral Vertiginosa: ensaios sobre cultura contemporânea. Lisboa: Ed. Cotovia
Giddens, A. (1992): As Consequências da Modernidade. Oeiras: Celta. 
Gil, José (2005): Portugal Hoje. O medo de existir. Lisboa: Relógio D’Água.
-----(2009): Em busca da Identidade. Lisboa: Relógio d’Água.
Portela, Artur (1982): Salazarismo e Artes Plásticas. Lisboa: ICLP.
Real, Miguel (2007): A Morte de Portugal. Porto: Campo da Letras.
Saraiva, António José (s/d): Para a História da Cultura Portuguesa. Lisboa: Bertrand
Silva, Augusto S. & Jorge, Vitor O. (Orgs) (1993): Existe uma cultura portuguesa? Porto: Edições Afrontamento.
Tavares, M. J. Ferro (Coord) (1990): Sociedade e Cultura Portuguesas, vol II. Lisboa: Universidade Aberta.
Tengarrinha, José (1989): História da Imprensa Periódica Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Fábio Fonseca Ribeiro

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fábio Fonseca Ribeiro

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - Alexandre Sousa Guedes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Alexandre Sousa Guedes

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - Orquídea Maria Moreira Ribeiro

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - Daniela Esperança Monteiro da Fonseca

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Daniela Esperança Monteiro da Fonseca

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo III - Fernando Alberto Torres Moreira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
Fernando Alberto Torres Moreira

9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

Anexo III - Manuel Gonçalo Sá Fernandes

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Gonçalo Sá Fernandes

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - José Barbosa Machado

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Barbosa Machado

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - João Bartolomeu Rodrigues

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Bartolomeu Rodrigues

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo III - Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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