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ACEF/1920/1101791 — Guião para a auto-avaliação

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

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 PERA/1718/1101791

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2018-10-03

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._ponto 2_anexo_3CCult.pdf
 

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

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

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

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Does not apply.

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

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

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Does not apply.

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.
 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.
 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.

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?

 Não

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

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 Does not apply.
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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.
Culture Sciences

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR_3CCult_utad.pdf

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

1.6. Main scientific area of the study programme.
Culture 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:
226

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:
223

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
15

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Aumentar para 20.
As candidaturas ao Doutoramento em Ciências da Cultura têm aumentado e em 2019/2020 o número máximo de admissões foi atingido.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Increase to 20.
Applications for the PhD in Culture Sciences have increased and by 2019/2020 the maximum number of admissions were reached.

1.11. Condições específicas de ingresso.
NA

1.11. Specific entry requirements.
NA

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Polo I da Escola de Ciências Humanas e Sociais, Campus 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.
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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 - NA

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

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

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

Estudos Culturais EC 150 0
Estudos Culturais/Antropologia Social/Língua e Literatura
Materna/Filosofia EC/AS/LLM/FIL 0 30

(2 Items)  150 30  

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 doutoramento, é 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.

 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 CU they teach. Given that this is a PhD course,
research is encouraged from the beginning of classes 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 goals are operationalized through the implementation of the defined curriculum and programs of the respective
 curricular units and other complementary activities such as seminars, lectures, study visits, promotion of events.

 In the assessment method established for each curricular unit, criteria for measuring objectives' compliance are
 defined. The degree of fulfillment of the objectives is achieved through the implementation of this evaluation

 process and the analysis of results.
 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Na UTAD, um ECTS corresponde a 27 horas de trabalho. Há quatro unidades curriculares com 10 ECTS, e com 60 horas de contacto, sendo as restantes 210 horas para trabalho

individual do aluno. A UC Projeto de Tese tem 20 ECTS e 90 horas de contacto, ficando 450 horas para o trabalho individual.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 At UTAD, an ECTS corresponds to 27 working hours. There are four course units with 10 ECTS and 60 contact hours, with the remaining 210 hours for individual student work. The

UC Thesis Project has 20 ECTS and 90 contact hours, leaving 450 hours for individual work.

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.
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Orquídea Maria Moreira Ribeiro - Professora Auxiliar - Diretora do ciclo de estudos
Fernando Alberto Torres Moreira - Professor Catedrático - Vice-Diretor do ciclo de estudos

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

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

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

João Bartolomeu Rodrigues Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Fábio Fonseca Ribeiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira da
Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor História 100 Ficha submetida

Octavio José Rio do Sacramento Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Antropologia 100 Ficha submetida
José Barbosa Machado Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Carlos da Costa Assunção Professor Catedrático ou equivalente Doutor Linguística 100 Ficha submetida
Manuel Gonçalo Sá Fernandes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Maria da Conceição Azevedo Professor Catedrático ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida
Maria Luísa de Castro Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida
Levi Leonido Fernandes da Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Educação | Expressões Artísticas 100 Ficha submetida
Lina Sofia Matos Lourenço Gomes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Economia 100 Ficha submetida
Daniela Esperança Monteiro da Fonseca Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha submetida
     1400  

<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.
 14

3.4.1.2. Número total de ETI.
 14

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: 14 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 14 100

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 2 14.285714285714 14

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 14

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 14 100 14

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 14

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.
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/annexId/68609965-154b-3d5e-d2e8-5ddeff0d4d87
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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. 
28

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 32.1
Feminino / Female 67.9

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
Doutoramento 20
Doutoramento 1
Doutoramento 7
 28

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before the last year Último ano/ Last year Ano corrente / Current year
N.º de vagas / No. of vacancies 15 20 20
N.º de candidatos / No. of candidates 11 8 20
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 8 20
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 5 5 16
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 (Mestrado em Ciências da
Cultura), o doutoramento tem sido apelativo para estudantes estrangeiros, particularmente brasileiros, bem como para alunos vindos de outras instituições de ensino superior
nacional. 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 (Mestrado em Ciências da Cultura),
this Doctorate has been appealing to foreign students, particularly Brazilians, as well as to students coming from other national higher education institutions. It should also be noted
that many of these students are already in the labour market which translates into an 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 1 2 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 1 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e o resultado final (exclusivamente para cursos de
doutoramento). 

Dinâmicas coloniais e pós-coloniais: Os casos de Reis Ventura, Guilhermina de Azeredo e Castro Soromenho (2016) -Aprovado com 18 valores
 Memória e Cultura Local: Estudos de Caso Sobre os Espaços Culturais no Contexto de Ongs Brasileiras (2016) - Aprovado com 17 valores

 Museu da Língua Portuguesa: uma etnografia da interatividade em seu modelo de difusão cultural (2017) - Aprovado com muito bom por unanimidade
 Programa Cultura Viva: Investigação, Análise e Transformação (2018) - Aprovado por unanimidade

 Mulher, Cultura e Representação na Publicidade: A Identidade Cultural da Mulher Gaúcha Pós-Moderna a partir do Anuário Das Senhoras (2019) - Aprovado por unanimidade
 Cultura Organizacional nas Organizações Familiares (2019) - Aprovado

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
- Museum of the Portuguese Language: an ethnography of interactivity in its model of cultural diffusion (2017); very good

 - Local Memory and Culture: Case Studies on Cultural Spaces in the Context of Brazilian NGOs (2016); 17 points
 - Colonial and Postcolonial Dynamics: The cases of Reis Ventura, Guilhermina de Azeredo and Castro Soromenh o (2016); 18 points

 - Programa Cultura Viva: Research, Analysis and Transformation (2018) - Approved unanimously
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- Women, Culture and Representation in Advertising: The Cultural Identity of Postmodern Gaucho Women from the Anuário Das Senhoras (2019) - Approved unanimously
Organizational Culture in Family Organizations (2019) - Approved

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O curso tem como área científica fundamental as Ciências da Cultura, havendo UC optativas inscritas nesta e em outras áreas científicas.
O sucesso académico nas respetivas unidades curriculares do ciclo de estudos varia de acordo com o perfil dos alunos (quase todos trabalhadores-estudantes), de proveniência e
formação variada e com a disponibilidade destes em investir no curso - há alunos que concluem os dois semestres letivos dentro do prazo estipulado, enquanto outros optam por
fazer de forma mais demorada, sendo poucos os alunos que concluem o curso no prazo de três anos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The course has as fundamental area Cultural Sciences, having optional UC enrolled in this and other scientific areas.
Academic success in the curricular units of the study cycle varies according to the profile of the students (almost all student-workers), who are from varied academic backgrounds
and their availability to invest in the course - there are students who complete the two semesters within the stipulated time frame, while others choose to do it more slowly, with few
students completing the course within three years.

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). 
Não existem dados sobre desemprego neste ciclo de estudos disponíveis nas estatísticas da DGEEC.

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). 
There are no data on unemployment in this study cycle available in DGEEC statistics.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Não há informação disponível sobre empregabilidade neste curso. No entanto, através de informação recolhida diretamente dos alunos, a direção de curso concluiu que a
percentagem de alunos que não tem emprego ao ingressar no curso é muito baixa, cerca de 10% ou menos. Os alunos ingressam no curso por promoção pessoal e/ou profissional.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
There is no information available on employability in this course. However, through information collected directly from the students, course management found that the percentage of
students who are unemployed when entering the course is very low, about 10% or less. Students enter the course for personal and / or professional promotion.

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

CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar
Cultura, Espaço e Memória Bom Faculdade de Letras da Universidade do

Porto (FLUP) 3 -

CETRAD / Centre for Transdisciplinary Development
Studies Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

(UTAD) 3 -

CEL – Centro de Estudos em Letras / CEL – Center
for the Studies in Letters Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

(UTAD) 3 -

LabCom.IFP Bom Faculdade de Artes e Letras da Universidade
da Beira Interior (UBI) 1 -

Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos Muito Bom Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra 1 -

Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade Excelente Universidade do Minho 1 -
Instituto de Filosofia Muito Bom Universidade do Porto 1 -
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das
Artes (CITAR) Excelente Universidade Católica Portuguesa 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/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec
 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/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
A UTAD é um centro de criação, transmissão e difusão de ciência e tecnologia que através da articulação das vertentes ensino, investigação e prestação de serviços, se integra na
vida da sociedade. Neste quadro é missão da universidade promover a socialização do conhecimento por via da transmissão académica, da formação ao longo da vida, da

 transmissão para o tecido socioeconómico e da sua divulgação pública. Para a UTAD, um projeto educativo, científico e cultural deve ser, precisamente, uma abordagem tripartida
da realidade em que atua enquanto instituição.

 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.

 Other Events:
 - 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)

 - 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
- Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura(2019)

 

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

UTAD is a center for the creation, transmission and diffusion of science and technology that, through the articulation of teaching, research and service delivery, is integrated into the
life of society. In this context, it is the university's mission to promote the socialization of knowledge through academic transmission, lifelong learning,

 transmission to the socio-economic fabric and its public disclosure. For UTAD, an educational, scientific and cultural project must be precisely a tripartite approach to the reality in
which it operates as an institution.

 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, congresses, colloquia, exhibitions, workshops and thematic conferences on national, regional and local themes were held, involving not
only the students and teachers of the study cycle but also the academic community, invited by other institutions. national and international, and the local population. The faculty and
some students have participated in the International Reflection and Research Meetings, which take place annually, presenting their research work.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec
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- 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)
- 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
- Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura(2019)

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais, incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos
financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Os docentes do doutoramento 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 29.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 7

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 a maioria 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. 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 most 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. 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 there being a
sustained growth in the interest of foreign students to study at UTAD; 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

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos, questionários no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.
Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas,
por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.
Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.
Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.
Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

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

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students questionnaires in the information system to support
teaching (SIDE), about the curricular units and teaching.
These data, after statistical treatment, allows classifying UC and Teachers in Critical or Excellent. All results are provided to the Schools, by course and department. Internally, this
tool, among others, such as the analysis of school success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.
With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students enrolled, a number of students evaluated, the number of students
evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of school
achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD
) and the Study-Skills Program, according to identified needs.
At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
student is monitored properly.
These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins in diagnostic studies until the elaboration of an
Improvement Plan per course and respective implementation of the actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e 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

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.

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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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.

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 
O programa de doutoramento em Ciências da Cultura conta com um corpo docente qualificado, com doutorados em Cultura e Cultura Portuguesa, História, Antropologia, Ciências
da Educação, com reconhecimento internacional da atividade de formação e de investigação científica na área. O corpo docente inclui professores doutorados vinculados à
Universidade há mais de três anos, sendo que todos os docentes estão associados a centros de investigação, com a avaliação da FCT entre “Bom” e “Excelente” .

 A UTAD tem uma biblioteca razoável na área das Ciências da Cultura, com um investimento nos últimos 10 anos, através do Centro de Estudos em Letras e verbas de ensino. A
oferta do Curso de doutoramento em Ciências da Cultura revelou-se e confirmou-se como uma aposta de ensino forte junto de doutorandos internacionais, nomeadamente do Brasil,
visível no número de candidaturas apresentadas e confirmadas através da matrícula. 

 A inclusão de docentes do curso de doutoramento no CITCEM e o estabelecimento em curso de uma parceria entre a UTAD e esse centro de investigação, a que se acrescenta a
candidatura à atribuição de bolsas de investigação junto da FCT são outros aspetos dignos de realce, somados à possibilidade de participação em diversos eventos científicos

 organizados na ECHS como os Ciclos de Conferências em Ciências da Cultura, com periocidade regular, as Jornadas de Investigação em Ciências da Cultura e os Encontros
Internacionais de Reflexão e Investigação que permitem aos doutorandos a partilha dos trabalhos de investigação em desenvolvimento.

 Finalmente, a diversificada proveniência dos candidatos ao doutoramento quer em termos de formação académica quer em termos profissionais, bem como a crescente importância
e correspondente fator de potencial empregabilidade da área científica da Cultura são dois itens relevantes para o curso.

 Os objetivos de âmbito multidisciplinar garantem uma formação avançada que visa o exercício de profissões ligadas a vários sectores da Cultura.
 

8.1.1. Strengths 
The PhD program in Culture Sciences has a qualified faculty, with PhDs in Portuguese Culture and Culture, History, Anthropology, Educational Sciences, with international
recognition of training and scientific research activity in the area. The faculty includes PhD professors linked to the University for over three years, and all faculty members are
associated with research centers, with the FCT rating being “Good” and “Excellent”.

 UTAD has a reasonable library in the field of Cultural Sciences, with an investment over the last 10 years through the Center for Studies in Letters and teaching funds. The offer of the
PhD Course in Cultural Sciences was revealed and confirmed as a strong teaching bet with international doctoral students, namely from Brazil, visible in the number of applications
presented and confirmed through enrollment.

 The inclusion of PhD professors in CITCEM and the ongoing establishment of a partnership between UTAD and this research center, in addition to the application for the granting of
research grants to FCT are other noteworthy aspects, added by the possibility of participating in various scientific events

 organized at ECHS as the Conference Cycles on Cultural Sciences, with regular periodicity, the Research Days on Cultural Sciences and the International Reflection and Research
Meetings that allow doctoral students to share research work under development.

 Finally, the diverse background of doctoral candidates in terms of both academic and professional training, as well as the growing importance and corresponding potential
employability factor of the scientific area of   Culture are two relevant items for the course.

 The multidisciplinary objectives guarantee advanced training aimed at the exercise of professions linked to various sectors of Culture.

8.1.2. Pontos fracos 
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro tem vindo a perder população jovem e os constrangimentos financeiros dificilmente proporcionam aos alunos a prossecução de estudos
além da licenciatura e mestrado. Este ano letivo os valores das propinas para os doutoramentos baixaram significativamente, situação que julgamos irá encorajar mais alunos a
continuar os estudos. Há dificuldade em formar novos doutores em Ciências da Cultura que vivam e trabalhem na região. O facto de muitos dos possíveis candidatos serem
docentes dos ensinos básico e secundário e não verem a obtenção do grau de Doutor reconhecida, de forma impressiva, em termos de progressão da sua carreira profissional, não
estimula a que haja uma maior procura do próprio programa. A crise vivida em Portugal nos últimos anos (e agora também no Brasil) levou a que alguns doutorandos atrasassem a
conclusão dos seus estudos ou suspendessem a matrícula no Doutoramento por dificuldades de ordem financeira, o que prejudica o programa Doutoral em termos de taxa de
sucesso mensurável. 

 A região de Trás-os-Montes e Alto Douro precisa de mais investimento na educação, na formação, na aquisição de competências e na aprendizagem ao longo da vida. A baixa
formação dos cidadãos da região onde o programa se insere condiciona também o acesso destes cidadãos à formação mais avançada. A oferta de programas de Doutoramento e
pós-graduações na região precisa de ser sustentada e desenvolvida, de forma permanente, para estimular a coesão social. 

 

8.1.2. Weaknesses 
The region of Trás-os-Montes and Alto Douro has been losing young population and the financial constraints do not give students the possibility of pursuiing studies beyond the
graduation and masters degree. It is difficult to train new PhDs in Culture Sciences who live and work in the region. The fact that many of the potential candidates are primary and
secondary education teachers and not to see the degree of doctor recognized in an impressive way in terms of career progression does not encourage a greater demand for the
program. The crisis experienced in Portugal in recent years (and also in Brazil) has led some doctoral students to delay the completion of their studies or to suspend enrollment in
the PhD due to financial difficulties, which undermines the Doctorate in terms of measurable success rate. 

 The Trás-os-Montes and Alto Douro region needs more investment in education, training, skills acquisition and lifelong learning. The low level of training of the citizens of the region
where the program is inserted also determines the access of these citizens to the most advanced training. The offer of doctoral and postgraduate programs in the region needs to be
sustained and developed, on a permanent basis, to stimulate social cohesion.

 

8.1.3. Oportunidades 
O Doutoramento em Ciências da Cultura da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem vindo a contribuir para uma sociedade mais inclusiva e inovadora, sublinhando o
papel da universidade na capacitação da promoção de sociedades inclusivas num Portugal e numa Europa que vive o Mundo em Mudança. A promoção da educação e a
aprendizagem ao longo da vida, tendo em conta as diversidades culturais e regionais, é uma das mais-valias do programa de doutoramento em Ciências da Cultura. Este
doutoramento tem conseguido atrair candidatos de várias regiões e de outros países e é uma resposta adequada a uma sociedade que continua a evidenciar lacunas na

 formação doutoral. O envolvimento dos cidadãos, das organizações da sociedade civil, das empresas e utilizadores da investigação e desenvolvimento são fatores determinantes
numa sociedade que se quer inclusiva. Torna-se urgente a promoção de políticas coordenadas de investigação e desenvolvimento no contexto da globalização. Uma ênfase especial

 na inovação social, na criatividade e compreensão do modo como todas as formas de inovação são desenvolvidas, constituem um dever das formações académicas avançadas, nas
quais se integra o Doutoramento em Ciências da Cultura. O património cultural e a identidade europeia, com recurso a novas tecnologias, a herança cultural, a memória, a
identidade, a integração e a interação e translação cultural são pilares do estudo das Humanidades, âmbito para o qual contribui o Doutoramento em Ciências da Cultura. Os
financiamentos nacionais e da União Europeia de suporte a áreas geográficas desfavorecidas podem ser um fator impulsionador da região e sedimentar a oferta científica ao nível
dos ciclos de estudo mais avançados na área das humanidades. O doutoramento em Ciências da Cultura, face à inexistência de outros doutoramentos com esta especialização e
configuração curricular no país, e particularmente na região norte, apresenta-se não só como uma mais valia para uma área de mercado de trabalho e criação de empresas em
crescimento (vide relatórios da União Europeia sobre a crescente importância económica da Cultura no espaço europeu), mas também como uma possibilidade de realização de
formação avançada para quem já tem emprego (escolas, museus, autarquias, indústrias criativas, etc.).

 Os novos Estatutos da UTAD publicados em 2016 contemplam a "Criação do Colégio Doutoral como unidade transversal de ensino de terceiro ciclo, de investigação e de formação
avançada" (Preâmbulo), " competindo-lhe coordenar e apoiar a atividade de ensino e investigação ao nível de cursos de terceiro ciclo e cursos de formação avançada" (Art.74º, nº 1),
estando entre as suas competências (Art. 76º, nº 3 b), nºs 4, 5): 4- "Promover e apoiar a autoavaliação dos ciclos de estudos sob a sua intervenção; 5- Promover a
interdisciplinaridade no seio da formação avançada na UTAD.

 O Regulamento do Colégio Doutoral da UTAD foi publicado com o n.º 510/2015 de 5 de agosto.
 

8.1.3. Opportunities 
The PhD in Culture Sciences at the Universdade de Trás-os-Montes and Alto Douro has been contributing to a more inclusive and innovative society, emphasizing the university's
role in promoting inclusive societies in Portugal and in a Europe that lives a ever-changing World. The promotion of education and lifelong learning, taking into account

 cultural and regional diversities, is one of the assets of the PhD program in Culture Sciences. This doctoral program has succeeded in attracting candidates from various regions and
from other countries and is an adequate response to a society that continues to show gaps in doctoral training. The involvement of citizens, civil society organizations, businesses

 and users of research and development are key factors in a society that wants to be inclusive. There is an urgent need to promote coordinated research and development policies in
the context of globalization. A special emphasis on social innovation, creativity and understanding of how all forms of innovation are developed is a duty of the advanced academic

 formations, in which the PhD in Culture Sciences is integrated. Cultural heritage and European identity, using new technologies, cultural heritage, memory, identity, integration and
cultural interaction and translation are pillars of the study of the Humanities, a field to which the Doctoral Program in Culture Sciences. National and European Union funding to

 support disadvantaged geographical areas can be a driving force for the region and to cement scientific offerings at the level of the most advanced study cycles in the humanities
field. The Doctorate in Culture Sciences, given the lack of other PhDs with this specialization and curricular configuration in the country, and particularly in the northern region,
presents itself not only as an added value for a labor market area and the creation of growing companies (see European Union reports on the growing economic importance of
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culture in Europe), but also as an opportunity for advanced training for those already in employment (schools, museums, local authorities, creative industries, etc.).
The new Statutes of UTAD published in 2016 contemplate the "Creation of the Doctoral College as a transverse unit of third-cycle education, research and advanced training"
(Preamble), "with the task of coordinating and supporting the teaching and research activity of third study cycle (Art.74, no. 1). Among its competences (Art. 76º, nº 3 b), paragraphs
4, 5 and 6) are: 4 -The promotion and support of the self-evaluation of the study cycles under its intervention, 5 -The promotion of the interdisciplinarity within the advanced training
in UTAD, 6 - To pronounce itself on all the subjects that are put to him by other organs of the University.
The Regulations of the UTAD Doctoral College were under no. 510/2015 of 5 August.

8.1.4. Constrangimentos 
A atual situação económica do país condiciona a permanência dos estudantes no ciclo de estudos, e tal condicionante provocou mesmo a suspensão da matrícula de alguns dos
alunos do programa de Doutoramento. A situação económica também impede que novos alunos aceitem o desafio de embarcarem no desenvolvimento da sua formação académica
A região de Trás-os-Montes e Alto Douro, para além do seu caráter de interioridade, é umas das menos povoadas e mais envelhecidas do país. O Doutoramento em Ciências da
Cultura também quer contribuir para uma região mais qualificada, inovadora e coesa, comum desenvolvimento suportado no acréscimo da competitividade, na criação de riqueza e
de postos de trabalho qualificados. Um outro constrangimento que vale a pena destacar é o facto de, comparativamente a outras áreas, haver um número pouco significativo de
revistas nacionais e internacionais com arbitragem científica e indexadas às bases de dados ISI e SCOPUS em Humanidades. Tal fator condiciona de forma decisiva os indicadores
internacionais de produção científica.

8.1.4. Threats 
The current economic situation of the country conditions the permanence of the students in the cycle of studies, and this condition contributes to the suspension of the enrollment
of some of the students of the Doctoral program. The economic situation also prevents new students from taking up the challenge of embarking on the development of their
academic education. The region of Trás-os-Montes and Alto Douro, besides its character of interiority, is one of the less populated and more aged of the country. The Doctorate in
Culture Sciences also wants to contribute to a more qualified, innovative and cohesive region, common development supported by the increase of competitiveness, the creation of
wealth and qualified jobs. Another drawback worth noting is the fact that, comparatively to other areas, there is a small number of national and international scientific refereed
journals indexed to the ISI and SCOPUS databases in the Humanities. This factor decisively influences the international indicators of scientific production.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
É objetivo do presente Doutoramento estimular o aumento da produção científica de docentes e doutorandos em publicações com arbitragem científica por pares, especialmente nas
bases de dados ISI e SCOPUS. 

 Os alunos procuram unidades curriculares mais adequadas à investigação que pretendem desenvolver; por isso, a implementação de uma alteração ao plano de estudos é proposta
para ser implementada como ação de melhoria.

8.2.1. Improvement measure 
It is the objective of this Doctorate to stimulate the increase of the scientific production of faculty and doctoral students in publications with peer scientific arbitration, especially in
ISI and SCOPUS databases.

 Students are looking for courses that are more suited to the research they want to develop; Therefore, the implementation of an alteration to the syllabus is proposed to be
implemented as an improvement action.

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta – Implementar a alteração do plano curricular – 1 ano.

 Média - aumentar a produção científica de docentes e doutorandos em publicações internacionais com arbitragem científica por pares, especialmente nas integradas em bases ISI e
SCOPUS. 

 Média: - Estimular a investigação de docentes com uma ligação mais direta às unidades curriculares do curso e cruzando com as linhas de investigação dos centros a que
pertencem.

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High - Implement change in the study plan - 1 year.

 Medium - increase the scientific output of faculty and doctoral students in peer-reviewed international publications, especially those integrated in ISI and SCOPUS databases.
 Average: - Encourage the research of the faculty with a more direct connection to the course's curricular units and crossing with the research lines of the centers in which they are

integrated.
 

8.1.3. Indicadores de implementação 
Substituição de algumas unidades curriculares optativas por outras mais adequadas à procura dos alunos e alteração do plano curricular. 

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

 Aumento do número de teses concluídas. 
 Ligação estreita com o CITCEM (centro de investigação a que pertencem 3 docentes da área predominante do curso) e outros centros de investigação. 

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Substitution of some optional curricular units with others that are more adequate to the students' needs and change of the curricular plan.

 Increase in the number of students enrolled in the study cycle.
 Increase of articles published in indexed scientific journals by faculty and doctoral students.

 Increased number of theses completed.
 Close liaison with CITCEM (research center in which 3 faculty of the predominant scientific area of the course are integrated) and other research centers.

 

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
O terceiro ciclo de estudos em Ciências da Cultura (3CCult) foi avaliado num processo PERA; apresenta-se, em consequência, uma reestruturação que acolhe as recomendações da
A3ES (nomeadamente a manutenção da componente letiva/horas de contacto) e responde a uma solicitação da vice-reitoria, alterando e reduzindo a carga horária e modificando, em
consequência, a tipologia das UCs.

 • A componente curricular destina-se, adicionalmente, à formação para a investigação, a construir uma matriz de análise dos problemas na área dos estudos culturais, a dotar os
alunos de preparação em métodos e técnicas de investigação na área, considerando as especificidades do programa (interdisciplinaridade, componente teórica sólida nas teses a
serem produzidas). 

 • Nesta proposta de reestruturação a carga horária é bastante reduzida, apresentando agora um total de 6h (1º sem) + 2h (2º sem), num total de 4 horas anuais (considerando 15
semanas de aulas), complementado por 70 horas semestrais de OT distribuídas pelas UCs. Contempla-se ainda a possibilidade de os alunos frequentarem como unidades
curriculares de opção, unidades curriculares de outros terceiros ciclos da ECHS, desde que tenham o mesmo número de ECTS e sejam validadas pela comissão de curso.

 • Note-se que o público-alvo do programa doutoral não são apenas ou sequer essencialmente os académicos; pelas suas características, o curso tem acolhido também profissionais
de proveniência heterogénea que, em regra, não têm experiência de investigação na área fundamental do mesmo e que raramente chegam com um problema/questão de
investigação identificado/a e muito menos bem delimitado/a do ponto de vista do estado da arte. 

 • Pelas razões apontadas, os estudantes entendem como uma mais-valia do curso a existência de uma componente letiva/horas de contacto no 1º ano a qual, exigindo esforço
suplementar da sua parte, é por eles reconhecida como essencial e necessária para a prossecução da sua investigação nos anos seguintes, para além de se instituir como fator de
atração do próprio curso. A existência da componente letiva é fundamental para que alunos estrangeiros possam validar o doutoramento nos países de origem.

 

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The third cycle of studies in Culture Sciences (3CCult) was evaluated in a PERA process; As a result, restructuring the study plan incorporates A3ES's recommendations (namely the
maintenance of the teaching component / contact hours) and responds to a request from the Vice-Rector, changing and reducing the workload and, consequently, modifying the CU
typology.

 • The curriculum component is also intended for research training, to build a matrix of problem analysis in the field of cultural studies, to provide students with preparation in
research methods and techniques in the area, taking into account the specificities of the program. (interdisciplinarity, solid theoretical component in the theses to be produced).

 • In this restructuring proposal the workload is very small, now totaling 6h (1st week) + 2h (2nd week), totaling 4 hours per year (considering 15 weeks of classes), complemented by
70 semester hours of OT distributed by the UCs. It is also possible for students to attend as optional curricular units, curricular units from other third cycles of ECHS, provided they
have the same number of ECTS and are validated by the course committee.

 • Note that the target audience of the doctoral program is not just or even essentially academics; Due to its characteristics, the course has also received professionals of
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heterogeneous origin who, as a rule, do not have research experience in the fundamental area of   the course and who rarely come up with a research problem / question that is much
less well-defined. from the state of the art.
• For these reasons, students see as an added value of the course the existence of a teaching component / contact hours in the 1st year which, requiring additional effort on their
part, is recognized by them as essential and necessary for the pursuit of its investigation in the following years, in addition to establishing itself as a factor of attraction of the course
itself. The existence of the teaching component is fundamental for foreign students to validate their doctorate in their countries of origin.

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Does not apply

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 168 12
(1 Item)  168 12  

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):
 does not apply

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)
Teorias da Cultura CCult 1 semester 243 35 9
História da Cultura: Práticas e
Representações CCult 1 semester 243 35 9

Culturas Africanas de Língua Portuguesa CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Cultura Portuguesa CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Antropologia Cultural CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Culturas de Língua Inglesa CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Pensamento Português CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Expansão, Contacto e Interculturalidade CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Diálogos Interculturais CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Cultura, Criatividade e Inovação CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
Culturas Digitais CCult 1 semester 162 30 6 Opção I ou Opção II
(11 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):
 does not aplly

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)
Seminário de Projeto de Tese em Ciências da
Cultura CCult 1 semester 810 60 30

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - não se aplica - 2º e 3º anos

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):
 does not apply

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 2º e 3º anos
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9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd and 3rd year

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
Tese de doutoramento em Ciências da
Cultura CCult 2 years 3240 120 120

(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Teorias da Cultura

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teorias da Cultura

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Theories of Culture

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 35

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
 UC do plano de estudos em vigor que se mantém.

 ECTS passam de 10 para 9 e as horas de contacto são reduzidas.

9.4.1.7. Observations:
 UC from the previous study plan. ECTS changed from 10 to 9 and contact hours were reduced.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 15TP + 10 S + 5 OT

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 João Bartolomeu Rodrigues - 5 S

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 -Adquirir competências de investigação avançadas em estudos culturais;

 -Promover uma atitude crítica em relação à noção de cultura 
 -Investigar linguagens e práticas culturais emergentes 

 -Examinar as transformações identitárias decorrentes dos processos de globalização (económicos, migratórios, mediáticos, tecnológicos etc.);
 -Questionar a cultura como um diálogo criativo permanente e evolutivo; 

 -Conhecer alguns textos teóricos e críticos centrais das Teorias da Cultura
 -Adquirir um conhecimento global da evolução da teoria cultural no espaço europeu e anglo-americano desde o século XVIII

 -Entender a importância das interferências culturais e da polifonia cultural numa época de globalização acelerada
 -Analisar as representações e produções culturais enquanto resultado dos processos sociais e das relações de poder

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Acquire advanced research skills in cultural studies;

 -Promote a critical attitude towards the notion of culture
 - Investigate emerging languages and cultural practices
 - Examine the identity changes resulting from globalization processes (economic, migratory, media, technological, etc.);

 - Question culture as a permanent and evolutionary creative dialogue;
 -Know some central theoretical and critical texts of Culture Theories

 - Acquire a global knowledge of the evolution of cultural theory in the European and Anglo-American space since the eighteenth century.
-Understand the importance of cultural interference and cultural polyphony in a time of accelerated globalization

 -Analyze cultural representations and productions as a result of social processes and power relations

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Cultura: Problematização do conceito 

 2. Estudos Culturais/Estudos de Cultura
 3. Cultura(s) e Identidade(s) cultural(ais)
 4. Memória, Património e herança cultural

 2.3. Discursos coloniais e pós-coloniais de cultura
 3. Território e Cultura

 3.1 Territorialidade da cultura: globalização, territórios e cultura
 5. Leituras e discursos contemporâneos da cultura: Casos práticos

9.4.5. Syllabus:
 1. Culture: Problematization of the concept

 2. Cultural Studies / Culture Studies
 3. Culture (s) and Cultural Identity (ies)

 4. Memory, Heritage and Cultural Heritage
 2.3. Colonial and Postcolonial Discourses of Culture

 3. Territory and Culture
 3.1 Territoriality of culture: globalization, territories and culture

 5. Contemporary readings and discourses of culture: Case studies

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 A cultura é um fator chave para o fortalecimento das identidades coletivas, seja na Europa ou no espaço lusófono, sendo um facilitador de uma maior integração entre os povos e as

nações através do desenvolvimento combinado entre tradição e modernidade.
 A combinação de diferentes metodologias de ensino / aprendizagem é a melhor estratégia para permitir a realização dos objetivos.



25/05/2021 ACEF/1920/1101791 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3fa1dbc4-277d-514f-b901-5da5f8393996&formId=cc95cc51-d394-54f0-388b-… 13/28

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Culture is a key factor for the strengthening of collective identities, whether in Europe or the Lusophone space, and facilitates greater integration between peoples and nations
through the combined development of tradition and modernity.
The combination of different teaching / learning methodologies is the best strategy for achieving the goals.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica; leitura, análise e discussão dos textos 
O regime de avaliação para o ano letivo 2019/2020 contemplará as seguintes modalidades:
1. Avaliação – Um trabalho individual – +- 30 páginas (100%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition; reading, analysis and discussion of texts
Evaluation for the academic year 2019/2020 will include the following modalities:
1. Evaluation - One individual work - + - 30 pages (100%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
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 perspectivas e possibilidades temáticas da criação de projetos no âmbito da cultura, bem como das metodologias e formas de intervenção através do
conhecimento cultural.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives and contents are fully correlated. The proposed contents are appropriate to the achievement of the CU objectives, allowing the student to explore the main
perspectives and thematic possibilities of the creation of projects in the field of culture, as well as the methodologies and forms of intervention through cultural knowledge.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bhabha, H. K. The location of Culture. London: Routledge, 1994.
Fleury, Laurent (2009): Sociologia da Cultura e das Práticas Culturais. São Paulo: Editora Senac.
Lazarus, Neil (2011): The Postcolonial Unconscious. Cambridge: Cambridge University Press. 
Mignolo, Walter D. (2000): Local Histories/Global Designs. Coloniality, Subaltern Knowledges, and Border Thinking. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Augé, Marc (2012): Não-Lugares. Introdução a uma antropologia da sobremodernidade. Lisboa: Letra Livre.
Assmann, Aleida (2011): Espaços da Recordação. Formas e Transformações da memória Cultural. Campinas: Editora Unicamp.
Cabello, Antonio Martib (2011): Sociología de la cultura. Una Breve Introducción. Madrid: Editorial Universitas, SA.
Cuche, Denys (1999): A Noção de Cultura nas Ciências Sociais. Lisboa: Fim de Século Edições.
Harris, Marvin (2000): Teorías sobre la cultura en la era posmoderna. Barcelona: Crítica.

Anexo II - História da Cultura: Práticas e Representações

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 História da Cultura: Práticas e Representações

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 History of Culture: Practices and Representations

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 243

9.4.1.5. Horas de contacto:
 35

9.4.1.6. ECTS:
 9

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa do plano de estudos em vigor que se mantém, passando a obrigatória.

 ECTS passam de 10 para 9 e as horas de contacto são reduzidas.

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU of the current curriculum that remains, becoming compulsory.

 ECTS change from 10 to 9 and contact hours are reduced.

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

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

 Does not apply

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Refletir sobre perspectivas da história da cultura portuguesa enquadradas numa perspectiva internacional.
 Desenvolver competências investigativas no âmbito da história da cultura

 Reconhecer diferentes estádios da história da cultura ocidental
 Selecionar documentação sobre temas propostos

 Analisar criticamente textos escolhidos
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Reflect on perspectives of the history of Portuguese culture framed in an international perspective.

 Develop investigative skills within the history of culture
 Recognize different stages of Western culture history

 Select documentation on proposed topics
 Critically analyze chosen texts

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. História da Cultura e História Cultural: reflexão em torno dos conceitos; 2. Grandes etapas da história da cultura ocidental – a matriz judaico-cristã. 3. Instituições de cultura: Igreja

e práticas culturais – o exemplo de O Livro das Confissões, de Martim Pérez; 4. História do livro e da leitura; a) Textos, Impressos e leituras: do texto manuscrito ao impresso –
práticas e modos de ler; b) A imprensa e o seu impacto no âmbito da história da cultura; 5. História da cultura e sociedade: a) a história da vida privada no Ocidente: o caso
português, época moderna; b) Representações culturais do império colonial português no período do Estado Novo; 6. História da Cultura e Globalização: do local ao global -
representações 'glocais'

9.4.5. Syllabus:
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1. History of Culture and Cultural History: reflection on the concepts; 2. Major stages in the history of Western culture - the Judeo-Christian matrix. 3. Cultural institutions: Church
and cultural practices - the example of The Book of Confessions, by Martim Pérez; 4. History of the book and reading; a) Texts, Prints and readings: from handwriting to print -
practices and ways of reading b) The press and its impact on the history of culture; 5. History of culture and society: a) the history of private life in the West: the Portuguese case,
modern era; b) Cultural representations of the Portuguese colonial empire in the Estado Novo period; 6. History of Culture and Globalization: From Local to Global - 'Glocal'
Representations

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
As práticas e representações da História Cultural que se propõem serão perspectivadas e analisadas sincrónica e diacronicamente no sentido de proporcionar uma visão dinâmica
da história cultural portuguesa (que se toma como exemplo) e sua interligação com a história cultural do Ocidente; pretende-se assim, cumprindo os objectivos enunciados,
contribuir para a construção de um perfil de profissional altamente qualificado e com as bases culturais sólidas que uma unidade curricular com estas características proporcionará.
A reflexão e desenvolvimento de competências investigativas autónomas a partir dos temas propostos para estudo e a interação dinâmica criada funcionam no sentido do
estabelecimento da coerência entre objectivos e conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The practices and representations of Cultural History that are proposed will be analyzed synchronously and diachronically in order to provide a dynamic view of Portuguese cultural
history (which is taken as an example) and its interconnection with the cultural history of the West; in order to fulfill the stated objectives, it is intended to contribute to the
construction of a highly qualified professional profile and with the solid cultural bases that a curricular unit with these characteristics will provide. The reflection and development of
autonomous research competences based on the themes proposed for study and the dynamic interaction created work towards establishing coherence between objectives and
content.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica de temas, Exploração de textos, apresentação e discussão de trabalho, debate. Participação, apresentação oral de um tema (25%); Monografia individual +/- 40 pp
(75%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of themes, Exploration of texts, presentation and discussion of work, debate. Participation, oral presentation of a theme (25%); Individual monograph +/- 40 pp
(75%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica dos temas visa o estabelecimento de conceitos básicos da História Cultural. A investigação individualizada, a apresentação dos trabalhos efectuados e
consequente partilha no âmbito da discussão em grupo traduzir-se-ão no cumprimento dos objectivos propostos de hermenêutica textual, avaliação e consequente desenvolvimento
de métodos e atitudes de pesquisa tendentes a um reconhecimento e a uma contínua problematização dos conteúdos propostos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposition of the themes aims to establish basic concepts of Cultural History. The individualized research, the presentation of the work carried out and consequent
sharing in the group discussion will be translated into the fulfillment of the proposed objectives of textual hermeneutics, evaluation and consequent development of research
methods and attitudes towards recognition and continuous problematization of the proposed contents.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ANSELMO, Artur (1997): Estudos da História do Livro. Lisboa: Guimarães Editores.
BERNARDINO, Teresa (1986). Sociedade e Atitudes Mentais em Portugal ( 1777 - 1810 ). Lisboa: INCM.
BURKE, Peter (2005): O Que é História Cultural? Rio de Janeiro: Zahar.
CHARTIER, Roger (1998): A História Cultural: Entre Práticas e Representações. Lisboa: Difel.
CURTO, Diogo Ramada (2009): Cultura Imperial e Projetos Coloniais. Campinas: UNICAMP.
FALCON, Francisco (2002): História Cultural - uma nova visão sobre a sociedade e a cultura. Brasil: Editora Campus.
MONTEIRO, Nuno (org.) & MATTOSO, José (Dir) (2011): História da Vida Privada A Idade Moderna. Lisboa: Círculo de Leitores.
MOREIRA, Fernando & MACHADO, José Barbosa (Ed.)(2013): O Livro das Confissões, de Martim Pérez (2 vols). Porto: Pena Perfeita.
NECHO, Ana Catarina (2016): A "melancolia" do poder: representações e imagens de D. Maria I, a Piedosa (1734-1799). Lisboa: Chiado Editora.

Anexo II - Antropologia Cultural

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Antropologia Cultural

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cultural Anthropology

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa do plano de estudos em funcionamento.Redução dos ECTS de 10 para 6 e redução das horas de contato.

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU from the current study plan. ECTS were reduced from 10 do 6 and so were the contact hours.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Pedro Gabriel Silva - 15 hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Octávio Sacramento - 15 hours

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 (i) apresentar e discutir os conceitos fundamentais da antropologia enquanto ciência social;

 (ii) construir uma reflexão densa sobre as principais perspetivas da antropologia;
 (iii) compreender as abordagens metodológicas da antropologia;

 (iv) desenvolver uma compreensão da evolução da disciplina nos seus diálogos com os momentos históricos.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 (i) discuss the key concepts of anthropology as a social science;

 (ii) construct a dense reflection on the major perspectives of anthropology;
 (iii) understand the methodological approaches of anthropology;

 (iv) understand the dialogical evolution of the discipline in face of historical changes.
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9.4.5. Conteúdos programáticos:
Módulo 1: A antropologia: história, métodos e perspetivas:
1. A antropologia como ciência social
2. Conceitos fundamentais
3. Perspetivas teóricas
4. O trabalho de campo etnográfico
Módulo 2. Cultura e globalização
1. A vida doméstica: família, parentesco e residência
2. Economia e sistemas sociais
3. Patrimonialização e mercantilização da cultura 
4. Dinâmicas transnacionais e cosmopolitismo cultural
5. Antropologia, viagens e literatura
Módulo 3. Antropologia portuguesa e ibérica
1. Da etnologia nacional(ista) à antropologia da nação em Portugal
2. Novos primitivos na velha Europa: o Mediterrâneo como objeto da antropologia anglo-saxónica 
3. Crítica e rotura epistemológica: a re-emergência da antropologia ibérica contemporânea 

9.4.5. Syllabus:
Module 1: Anthropology: history, methods and perspectives
1. Anthropology as a social science
2. Fundamental concepts
3. Theoretical perspectives
4. Ethnographic fieldwork
Module 2: Culture and globalisation
1. The domestic life: family, kinship and residence
2. Economy and social systems
3. Heritage and commodification of culture
4. Transnational dynamics and cultural cosmopolitism
5. Anthropology, travelling and literature
Module 3: Portuguese and Iberian anthropology
1. From national(ist) ethnology to the anthropology of Nation in Portugal
2. New primitives in old Europe
3. Critique and epistemological rupture: the (re)emergence of contemporary Iberian anthropology

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos propostos são adequados à concretização dos objetivos da unidade curricular, permitindo ao aluno aceder a um nível muito elevado de compreensão das principais
perspetivas e temáticas da antropologia cultural, bem como das metodologias e formas de intervenção social através da mobilização do conhecimento antropológico.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed contents are appropriate to achieve the objectives of the course, allowing students to access to a very high level of understanding of the key themes and perspectives
of cultural anthropology, as well as the methods and forms of social intervention by the mobilisation of anthropological knowledge.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas presenciais. Acompanhamento tutorial. Realização, apresentação e discussão de trabalhos, projeção e debate de documentários.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Lessons in classroom. Tutorial Monitoring. Implementation, presentation and discussion of papers, projection and debate of documentals.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A combinação de diferentes metodologias de ensino/aprendizagem é a melhor estratégia para permitir a concretização dos objetivos definidos. Em concreto, as lições em sala de
aula articuladas com o apoio tutorial e discussão de trabalhos elaborados pelos alunos facilitará a estes a construção de um “olhar” antropológico sobre o mundo social.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The combination of different methods of teaching / learning is the best strategy to enable the achievement of objectives. Specifically, the lessons in the classroom articulated with
tutorial support and discussion of papers prepared by students to facilitate the construction of such a anthropological "look" about the social world.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ALMEIDA, Miguel Vale de (2004), Outros destinos: ensaios de antropologia e cidadania. Porto, Campo das Letras.
GEERTZ, Clifford (2001), Nova luz sobre a antropologia. Rio de Janeiro, Jorge Zahar.
HARRIS, Marvin (1979b), El desarrollo de la teoría antropologíca: una história de las teorías de la cultura. Madrid,Siglo XXI de España.
HARRIS, Marvin (1987), Cultural anthropology. Nova Iorque, Harper & Row.
LAYTON, Robert (1997), An introduction to theory in anthropology. Cambridge, Cambridge University Press.
LEAL, João (2006), Antropologia em Portugal, Lisboa, Livros Horizonte.
MEILLASSOUX, Claude (1997), L’économie de la vie. Lausanne, Page2.
HALL, Stuart (1992), A identidade cultural na pós-modernidade, Rio de Janeiro, DP&A Editora
Silva, Pedro Gabriel (2013). No Rasto da Draga. Castro Verde, 100 Luz Editora
Sacramento, Octávio (2019), Metáforas térmicas: turistas europeus no Nordeste brasileiro narrando a intimidade. Etnográfica, 23(2), pp. 335-357.

Anexo II - Cultura Portuguesa

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cultura Portuguesa

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Portuguese Culture

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa do Plano de Estudos em vigor; ECTS reduzem de 10 para 6; as horas de contato foram reduzidas.

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU of the current study plan; ECTS change from 10 to 6; contact hours were reduced.
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9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Fernando Alberto Torres Moreira

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
não se aplica.
Does not apply.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
- Reconhecer e caracterizar criticamente diferentes estádios da Cultura Portuguesa
- Desenvolver atitudes de investigação e métodos de trabalho apropriados de pesquisa e problematização no âmbito da disciplina
- Analisar documentos relevantes para a problematização e compreensão da Cultura Portuguesa
- Avaliar diferentes teorizações e pontos de vista no âmbito dos temas propostos.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
- Recognize and critically characterize different stages of Portuguese Culture
- Develop research attitudes and appropriate research and problem-working methods within the discipline
- Analyze documents relevant to the problematization and understanding of Portuguese Culture
- Evaluate different theorizations and points of view within the proposed themes

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Formação de Portugal: a construção de uma identidade nacional; 2. A Expansão - o paradigma mental do Quinhentismo português: a) a dilatação da fé e do império - dos
primeiros contactos ao ideal da Expansão nos textos da época; b) a dilatação da civilização e da cultura: curiosidade e sensibilidade perante o Outro; c) Viajantes e cronistas de
Quinhentos; d) "Os Lusíadas", síntese do paradigma mental de Quinhentos. 3. Cultura e mentalidade no Portugal Moderno; Iluminismo em Portugal: pombalismo e despotismo
ilustrado; movimentos literários e instituições culturais; sociedade e atitudes mentais. 4. Inquisição e cultura nos séculos XVI-XVIII: Inquisição e poder político; Inquisição e
Ilustração.

9.4.5. Syllabus:
1. Formation of Portugal: the construction of a national identity; 2. Expansion - the mental paradigm of Portuguese Philosophy: a) the expansion of faith and empire - from the first
contacts with the ideal of Expansion in the texts of the time; b) the dilation of civilization and culture: curiosity and sensitivity before the Other; c) Travelers and chroniclers of Five
Hundred; d) "Os Lusíadas", synthesis of the mental paradigm of Five Hundred. 3. Culture and mentality in Modern Portugal; Enlightenment in Portugal: pombalism and enlightened
despotism; literary movements and cultural institutions; society and mental attitudes. 4. Inquisition and culture in the XVI-XVIII centuries: Inquisition and political power; Inquisition
and Enlightment.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos propostos serão perspetivados e analisados sincrónica e diacronicamente no sentido de proporcionar uma visão dinâmica da Cultura Portuguesa, com
vista a uma compreensão, reconhecimento e problematização sistemática; pretende-se, assim, cumprindo os objetivos enunciados, contribuir para a construção de um perfil de
profissional altamente qualificado e com as bases culturais sólidas que uma unidade curricular com estas características proporcionará. A reflexão e desenvolvimento de
competências investigativas autónomas a partir dos temas propostos para estudo e a interação dinâmica criada funcionam no sentido do estabelecimento da coerência entre
objetivos e conteúdos.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The proposed program contents will be prospected and analyzed synchronously and diachronically in order to provide a dynamic view of the Portuguese Culture, with a view to a
systematic understanding, recognition and problematization; it is intended to fulfill the stated objectives, to contribute to the construction of a highly qualified professional profile
and with the solid cultural bases that a curricular unit with these characteristics will provide. The reflection and development of autonomous investigative competences based on the
themes proposed for study and the dynamic interaction created work towards establishing coherence between objectives and contents.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Exposição teórica de temas; Exploração de textos, apresentação e discussão de trabalhos, acompanhamento tutorial.
Participação, apresentação oral de um tema; Monografia individual +/- 40 pp 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical exposition of themes: Exploration of texts, presentation and discussion of works, tutorial accompaniment.
Participation, oral presentation of a theme; Individual monograph +/- 40 pp

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica dos temas visa o estabelecimento de conceitos básicos da cultura portuguesa. A investigação individualizada, a apresentação dos trabalhos efetuados e
consequente partilha no âmbito da discussão em grupo traduzir-se-ão no cumprimento dos objetivos propostos de hermenêutica textual, avaliação e consequente desenvolvimento
de métodos e atitudes de pesquisa tendentes a um reconhecimento e a uma contínua problematização dos conteúdos propostos.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposition of the themes aims to establish basic concepts of Portuguese culture. The individualized research, the presentation of the work carried out and
consequent sharing in the group discussion will be translated into the fulfilment of the proposed objectives of textual hermeneutics, evaluation and consequent development of
research methods and attitudes towards recognition and continuous problematization of the proposed contents.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
CROWLEY, Roger (2016): Conquistadores - Como Portugal criou o primeiro império global. Lisboa: Editorial Presença.
CUNHA, Norberto (2001). Elites e Académicos na Cultura Portuguesa Setecentista. Lisboa: INCM.
CURTO, Diogo Ramada (2009): Cultura Imperial e Projetos Coloniais. Campinas: UNICAMP
MATTOSO, José (1983). Religião e Cultura na Idade Média Portuguesa. Lisboa: Imprensa Nacional.
MATTOSO, José (1983). O essencial sobre A Formação da Nacionalidade. Lisboa: INCM.
PAIVA, José Pedro & MAROCCI, Giuseppe (2013): História da Inquisição Portuguesa 1536-1821. Lisboa: Esfera dos Livros.
QUADROS, António (1989). A ideia de Portugal na Literatura Portuguesa. Lisboa: Fundação Lusíada.
REAL, Miguel (2010): Introdução à Cultura Portuguesa. Lisboa: Planeta. 
SARAIVA, António José (2019): Inquisição e Cristãos-novos. Lisboa: Gradiva.
SERRÃO, Joel (1960). Temas de Cultura Portuguesa. Lisboa: Ed. Ática.

Anexo II - Culturas Africanas de Língua Portuguesa

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Culturas Africanas de Língua Portuguesa

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Portuguese-speaking African Cultures

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30
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9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
Unidade Curricular Optativa do plano de estudos em vigor que se mantém; ECTS reduzidos de 10 para 6; Horas de Contato reduzidas. Tipologia passa de TP a S.

9.4.1.7. Observations:
Optional CU of the current study plan that is part of the proposed new study plan; ECTS were changed from 10 to 6; Contact hours were reduced; Typology changed from TP to S.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 20 hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta - 10 hours

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
• enquadrar a teoria e a investigação produzida nesta área;
• problematizar a relação entre as culturas africanas em língua portuguesa 
• reconhecer manifestações de identidade cultural na escrita
• identificar bibliografia crítica sobre os temas estudados
• sedimentar os conteúdos referentes à metodologia e técnicas de investigação no âmbito das Ciências da Cultura 
• produzir leituras críticas em contexto transdisciplinar
• incrementar o interesse pelas culturas de língua portuguesa
• analisar manifestações culturais no contexto da lusofonia;
• analisar leituras críticas de textos narrativos, ensaísticos e teóricos, em contexto transdisciplinar.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
• contextualize the theory and research produced in this area;
• problematize the relationship between African cultures in Portuguese
• recognize manifestations of cultural identity in writing
• identify critical bibliography on the topics studied
• sediment the contents related to methodology and research techniques within the scope of the Cultural Sciences
• produce critical readings in a transdisciplinary context
• increase interest in Portuguese-speaking cultures
• analyze cultural manifestations in the context of lusophony;
• Analyze critical readings of narrative, essayistic and theoretical texts in a transdisciplinary context.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Textos coloniais e anti-coloniais 
1.1. Os estudos coloniais
2. Representações do mundo colonial português
2.1. Julião Quintinha - Como se faz um colonial
2.2. Reis Ventura - Cidade e Muceque
2.3. Guilhermina de Azeredo - Brancos e negros
2.4. Castro Soromenho - textos de Calenga e Nhari
2.5 Maria Archer, Amalia de Proença Norte, Carlos Selvagem
3. Pós-colonialidade e representações culturais - Leituras contemporâneas
3.1. Henrique Teixeira de Sousa, Ó Mar de Túrbidas Vagas
3.2. João Paulo Borges Coelho - Campos de Trânsito 
3.3. Virgem Margarida
3.4. Ondjaki, Os transparentes
3.5. Oxalá Cresçam Pitangas

9.4.5. Syllabus:
1. Colonial and anti-colonial texts
1.1. The colonial studies
2. Representations of the Portuguese colonial world
2.1. Julião Quintinha - Como se faz um colonial
2.2. Reis Ventura - Cidade e Muceque
2.3. Guilhermina de Azeredo - Brancos e negros
2.4. Castro Soromenho - texts from Calenga and Nhari
2.5 Maria Archer, Amalia de Proença Norte, Carlos Selvagem
3. Postcoloniality and cultural representations - Contemporary readings
3.1. Henrique Teixeira de Sousa, Ó Mar de Túrbidas Vagas
3.2. João Paulo Borges Coelho - Campos de Trânsito 
3.3. Virgem Margarida
3.4. Ondjaki, Os transparentes
3.5 Oxalá Cresçam Pitangas

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O presente programa visa proporcionar aos estudantes um conhecimento dos temas dominantes na escrita de autores africanos paradigmáticos de três dos países africanos de
língua portuguesa promovendo, em simultâneo, uma reflexão crítica sobre os modos de representação da realidade africana e dos processos de autorrepresentação na escrita em
língua portuguesa.
Privilegiando quer uma abordagem sincrónica quer diacrónica, procurar-se-á dar conta da especificidade das literaturas e culturas de cada país (a diferença de Cabo Verde, por ex.)
Este estudo e análise será acompanhado (sempre que se justificar)de uma contextualização histórico-cultural dos textos estudados ao longo do semestre.
Os conteúdos programáticos permitem concretizar os objetivos propostos que proporcionam uma visão panorâmica das culturas africanas de língua portuguesa em espaços e
paisagens coloniais e pós-coloniais, permitindo uma comparação e a problematização da relação entre as culturas africanas em língua portuguesa.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This program aims to provide students with a knowledge of the dominant themes in the writing of paradigmatic African authors from three of the Portuguese-speaking African
countries while promoting a critical reflection on the modes of representation of the African reality and the self-representation processes in writing in the Portuguese language.
Favoring both a synchronic and diachronic approach, we will try to account for the specificity of the literatures and cultures of each country ( Cape Verde, for example).
This study and analysis will be accompanied (whenever appropriate) by a historical-cultural contextualization of the texts studied throughout the semester.
The syllabus allows to achieve the proposed objectives that provide a panoramic view of African cultures of Portuguese language in colonial and postcolonial spaces and
landscapes, allowing a comparison and problematization of the relationship between African cultures written in the Portuguese language.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas, com exposição dos conteúdos programáticos pelo docente e aulas mais práticas, com leituras, análises e comentário de textos narrativos e de textos críticos
relativos à matéria exposta, que poderão assumir a forma de debates ou de trabalhos realizados individualmente ou em grupo.
Sessões de orientação tutorial, com acompanhamento personalizado e sistemático dos trabalhos desenvolvidos pelos estudantes, desde que o número de estudantes inscritos
permita este tipo de acompanhamento.
Aulas com exposição de conteúdos, análise de textos; leitura, análise e apresentação de textos teóricos por parte dos alunos.
Elaboração de um trabalho final para avaliação.
Trabalho escrito +/- 30 páginas (100%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes, with exposition of the contents by the teachers and more practical classes, with readings, analysis and commentary of narrative texts and critical texts
related to the exposed subject, which may take the form of debates or works performed individually or in groups.
Tutorial sessions, with personalized and systematic monitoring of the work developed by students, provided that the number of students enrolled allows this type of follow-up.
Lessons with content exposition, text analysis; reading, analysis and presentation of theoretical texts by students.
Elaboration of a final work for evaluation.
Written work +/- 30 pages (100%)
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.

A metodologia de trabalho escolhida permite consciencializar para outras realidades através da leitura e análise de textos
teóricos para enquadramento e textos práticos de diferentes épocas e diferentes escritores dos países africanos de língua portuguesa com vista a reconhecer as manifestações de
identidade cultural na escrita e a ligação entre percurso conceptual e a sua aplicação aos textos primários.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The chosen work methodology allows to raise awareness of other realities through reading and analyzing texts to contextualize
theoretical frameworks and practical texts from different eras and writers from Portuguese-speaking African countries to recognize the manifestations of cultural identity in writing
and the link between the conceptual path and its application to primary texts.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
ASHCROFT, B.; GRIFFITHS, G.; TIFFIN, H. The empire writes back: theory and practice in post-colonial literatures. London: Routledge, 1989.
Jerónimo, Miguel Bandeira. Livros Brancos, Almas Negras. A ‘missão civilizadora’ do colonialismo português c. 1870-1930. Lisboa: ICS, 2010.
COUTO, Mia. E se Obama fosse Africano? E outras Interinvenções. Lisboa: Caminho, 2009.
PERES, P. Transculturation and Resistance in Lusophone African Narrative. Gainesville (Fl.): University Press of Florida, 1997.
LEITE, A. M. Literaturas africanas e formulações pós-coloniais. Lisboa: Colibri, 2003.
CHAVES, R. Angola e Moçambique: Experiência Colonial e Territórios Literários. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty. Pode o subalterno falar? Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
Mata, Inocência (2016): “Deslocamentos Imperiais e Percepções de Alteridade: O caso da Literatura Colonial Portuguesa”. In: ABRIL, Vol. 8, n° 16, 1° sem., jul.: 89-102.

Anexo II - Culturas de Língua Inglesa

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Culturas de Língua Inglesa

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Cultures in the English Language

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 UC optativa que surge da fusão das UC de Cultura Inglesa e Cultura Norte-Americana.

9.4.1.7. Observations:
 Optional UC that arises from the merger of the English Culture and North American Culture CU.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 30 hours

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

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Reconhecer e problematizar a complexidade do conceito de cultura, nomeadamente o seu carácter dinâmico e de constante transformação;

 Conhecer os variados contextos geográficos da língua, literatura e cultura inglesas
 Ler e analisar de textos teóricos de escritores e críticos do século XX;

 Refletir o modo como a cultura africana influenciou e influencia as literaturas produzidas nos países de expressão
 inglesa;

 Compreender os conceitos de colonial, pós-colonial, commonwealth;
 Assinalar os pontos de contacto e as oposições entre as diferentes culturas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 Recognize and problematize the complexity of the concept of culture, namely its dynamic and constantly changing character;

 Know the varied geographical contexts of English-speaking language, literature and culture;
 Read and analyze the theoretical texts of writers and critics of the twentieth century;

 Reflect on how African culture has influenced and influences the literatures produced in the countries of English expression;
 Understand the concepts of colonial, postcolonial and commonwealth;

 Point out contact points and oppositions between different cultures.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. O Reino Unido: passado e presente.

 Conceito de Englishness. Século XVIII e XIX e as artes.
 Cultura Inglesa Contemporânea

 2. Os anos vinte, tempo de contrastes: o progresso económico e tecnológico, conservadorismo e inovação;
 A crise de 1929 e a Grande Depressão da década de trinta: a economia e a sociedade americanas em tempos de crise

 Anos 30 e 40. A Renascença de Harlem. A visibilidade da comunidade negra e de outras comunidades minoritárias e/ou de margem.
 3. Outras Realidades,Outros Territórios

 Colonialismo e pós-colonialismo
 Do Império à Commonweath of Nations

 Culturas Pós-Coloniais de Língua Inglesa
 

9.4.5. Syllabus:
 1. The United Kingdom: Past and Present.

 Englishness - the concept. 18th and 19th century and the arts.
 Contemporary English Culture

 2. The twenties, a time of contrasts: economic and technological progress, conservatism and innovation;
 The 1929 Crisis and the Great Depression of the Thirties: The American Economy and Society in Times of Crisis

 1930s and 40s. The Harlem Renaissance. The visibility of the black community and other minority and / or marginal communities.
 3. Other Realities, Other Territories

 Colonialism and postcolonialism
 From Empire to Commonweath of Nations

Postcolonial Cultures of English Language
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 O estudo de textos de vários autores de língua inglesa permitem demonstrar a relevância das culturas de língua inglesa tanto no plano estético-literário com no plano cultural e

político. Na sua diversidade, os textos a ser estudados fornecem
 uma adequada cobertura do século XX.

 Para conduzir os alunos a uma reflexão e a uma questionação sobre aspectos centrais e inerentes à pluralidade cultural serão feitas referências a diversos textos escritos e
audiovisuais que facilitem o enquadramento das diferentes culturas de língua inglesa.

 Os estudantes deverão adquirir competências que lhes possibilitem perspectivar diferentes noções que lhes permitam questionar ocorrências do domínio da história, da cultura e do
pensamento político do mundo de língua inglês.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Studying texts by various English-speaking authors allows us to demonstrate the relevance of English-speaking cultures both aesthetically-literary and culturally and politically. In

their diversity, the texts to be studied provide
 adequate coverage of the twentieth century.

 In order to lead students to a reflection and a question about central aspects inherent to cultural plurality, references will be made to various written and audiovisual texts that
facilitate the framing of different cultures of the English language.

 Students should acquire skills that enable them to perspective different notions that allow them to question occurrences of mastery of the history, culture and political thinking of the
English-speaking world.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 Exposição teórica de temas , Acompanhamento tutorial. Realização, apresentação e discussão de trabalhos.

 Participação, apresentação oral de um tema (25%); Monografia individual +/- 30 páginas (75%)

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 Theoretical exposition of themes, Tutorial accompaniment. Accomplishment, presentation and discussion of works.

 Participation, oral presentation of a theme (25%); Individual monograph +/- 30 pages (75%)

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A proposta de organização do trabalho pedagógico privilegia a participação ativa dos

 alunos na gestão das tarefas e atividades, como forma integradora do processo ensino-aprendizagem. O tratamento dos conteúdos explora um conjunto diversificado de textos
adaptados às competências gerais e comunicativas mais diretamente relacionadas com a cultura que se pretende desenvolver. 

 A exposição teórica dos temas pressupõe a possibilidade de reconhecer e caracterizar criticamente a cultura
 americana. A investigação individualizada, a apresentação dos trabalhos efetuados e consequente partilha no
 âmbito da discussão em grupo traduzir-se-ão no cumprimento dos objetivos propostos de hermenêutica textual,

 avaliação e consequente desenvolvimento de métodos e atitudes de pesquisa tendentes a uma contínua
 problematização dos temas propostos.

 Os objetivos de aprendizagem são concretizados através dos conteúdos programáticos em que o explorar de uma variedade de conceitos visa levar os alunos a refletir sobre
aspetos chave no domínio da cultura, ampliando, assim, a sua competência plurilíngue e consciência intercultural.

 

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 The proposed organization of pedagogical work privileges the active participation of

 students in the management of tasks and activities, as an integrating form of the teaching-learning process. The treatment of the contents explores a diverse set of texts adapted to
the general and communicative competences more directly related to the culture to be developed.

 The theoretical exposition of the themes presupposes the possibility of critically recognizing and characterizing
 the cultures involved. The individualized research, the presentation of the work done and the consequent sharing in the

 group discussion will result in the fulfillment of the proposed objectives of textual hermeneutics,
 evaluation and consequent development of research methods and attitudes towards a continuous

 problematization of the proposed themes.
 Learning objectives are realized through the syllabus in which exploring a variety of concepts aims to lead students to reflect on key aspects in the field of culture, thereby expanding

their plurilingual competence and intercultural awareness.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 Thiong'o, Ngugi wa (1986) Writers in Politics. London: Heinemann.

 Ashcroft, Bill (2001): On Post-colonial futures. Transformations of Colonial Culture. London: Continuum.
 Ashcroft, Bill, Helen Tiffin and Gareth Griffiths (1995): The Post-Colonial Studies Reader. London: Routledge.

 Ashcroft, Bill, et al. eds. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures. London, Routledge, 1989.
 Chabal, Patrick (2009): Africa. The Politics of Suffering and Smiling. London: Zed Books.

 Katrak, Ketu H. (2006): Politics of the Female Body. Post colonial women writers of the third world. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 Campbell, Neil e Alasdair Kean. American Cultural Studies: An introduction to American Culture. London/New York: Routledge, 1997.

 Bigsby, Christopher (ed.); The Cambridge Companion to Modern American Culture. Cambridge: Cambridge University Press, 2006

Anexo II - Expansão, Contacto e Interculturalidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Expansão, Contacto e Interculturalidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Expansion, Contact and Interculturality

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Unidade Curricular de Opção I ou Opção II

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Manuel Gonçalo de Sá Fernandes - S 7,5 + OT 7,5

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Carlos da Costa Assunção - S 7,5 + OT 7,5

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
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- Conhecer o objeto de estudo e a metodologia de investigação da recém-criada disciplina de historiografia linguística missionária e colonial;
- Estudar as línguas autóctones da América latina, África e Ásia, em particular dos países missionados pelo Padroado Português;
- Desenvolver estudos sobre as primeiras descrições gramaticais e lexicográficas das línguas indígenas do Brasil, África (Angola, Moçambique e Guiné Bissau) e Ásia (Índia, China,
Japão, Vietname e Timor Leste);
- Estudar as miscigenações linguísticas e culturais em países em que existem crioulos de base lexical portuguesa, como Cabo Verde, Guiné Bissau, São Tomé e Príncipe, Índia,
Malaca e China;
- Analisar as interinfluências linguísticas e culturais dos povos objetos de estudo;
- Participar em encontros científicos, divulgando os resultados da investigação;
- Produzir textos científicos que possam integrar publicações de reconhecido mérito portuguesas e / ou estrangeiras, nomeadamente revistas indexadas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
-Be familiar with the object and the research methodology of the newly created discipline of historiography of missionary (and colonial) linguistics;
- Study the indigenous languages of Latin America, Africa and Asia, in particular those countries missioned by missionaries of Portuguese Patronage;
-Develop studies on the first grammatical and lexicographical descriptions of the indigenous languages of Brazil, Africa (Angola, Mozambique and Guinea Bissau) and Asia (India,
China, Japan, Vietnam and East Timor);
-Analyze the linguistic and cultural miscegenation in countries where there are creoles of Portuguese lexical base, such as Cape Verde, Guinea Bissau, São Tomé and Príncipe, India,
Malacca and China;
- Observe the linguistic and cultural interinfluences of the studied people;
- Participate in scientific conferences, disseminating their research outcomes;
- Write scientific texts that may integrate publications of recognized Portuguese and/or foreign merit, namely indexed journals.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
A expansão marítima portuguesa; O papel dos missionários portugueses no estudo e descrição das línguas nativas do “Novo Mundo”; Concílios Provinciais de Goa (1567, 1575,
1585, 1592 e 1606) e de Lima (1551, 1567 e 1583); A construção do objeto da historiografia linguística missionária; Primeiras descrições gramaticais das línguas gramaticais gerais
do Brasil, de Angola e de Mina: Tupinambá, Quimbundo e Mina-Jeje; Primeiras descrições (gramaticais e lexicográficas) de línguas orientais — Malaiala, Concani, Tamil, Hindustani,
Japonês, Anamita (Vietnamita) e Tonquinês, Chinês e Tétum — e africanas — Emakua, Ronga, Cinyanja, Kicongo, Umbundo, Nyaneka, Ganguela, etc. —; Crioulos de Guiné-Bissau,
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe (Angolar), Índia (Indo-Português), Malaca (Papia Kristang) e Macau (Patuá), etc.

9.4.5. Syllabus:
The Portuguese maritime expansion; The role of Portuguese missionaries in the study and description of the native languages of the "New World"; Provincial Councils of Goa (1567,
1575, 1585, 1592 and 1606) and of Lima (1551, 1567 and 1583); The construction of the object of the historiography of missionary linguistics; First grammatical descriptions of the
general languages of Brazil, Angola and Mina: Tupinambá, Kimbundo and Mina-Jeje; First descriptions (grammatical and lexicographical) of oriental languages — Malaiala, Konkani,
Tamil, Hindustani, Japanese, Anamita (Vietnamese) and Tonkinese, Chinese and Tetum - and African languages - Emakua, Ronga, Cinyanja, Kicongo, Umbundo, Nyaneka, Ganguela,
etc.. — Creoles of Guinea-Bissau, Cape Verde, São Tomé and Príncipe (Angolar), India (Indo-Portuguese), Malacca (Papia Kristang) and Macau (Patuá), etc. 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A Historiografia Linguística Missionária e Colonial é uma disciplina linguística ainda pouco estudada no âmbito dos estudos linguísticos portugueses. Contudo, é de extrema
importância para o conhecimento das línguas nativas de tradição oral dos povos colonizados pelos portugueses, recuperando não só as línguas faladas por esses povos, mas
inclusive a história dessas mesmas línguas, algumas das quais desaparecidas ou em vias de desaparecimento. Resgatar essas obras e desenvolver estudos originais sobre essas
primeiras descrições gramaticais das línguas nativas permitirá também conhecer melhor a sua história e cultura, a história da língua portuguesa e compreender a interinfluência que
umas tiveram nas outras.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Historiography of Missionary and Colonial Linguistics is a linguistic discipline that has not yet been studied in the context of Portuguese linguistic studies. However, it is extremely
important for the knowledge of the native languages of oral tradition of the peoples colonized by the Portuguese, recovering not only the languages spoken by these peoples, but
also the history of these same languages, some of which have disappeared or are in the process of disappearing. Rescuing these works and developing original studies on these first
grammatical descriptions of native languages will also allow us to better understand their history and culture, the history of the Portuguese language and understand the
interinfluence that they had on each other.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas de seminário (15) decorrerão com aplicação de diversos métodos pedagógicos, com relevo para o expositivo, ativo, indutivo e dedutivo. Valorizar-se-á também o recurso a
meios audiovisuais e a pesquisa pela internet, individual ou através de videoprojeções, com explanações e debates, considerando a aprendizagem por projeto, com trabalho
individual. O docente será sempre o de facilitador, motivador, especialista técnico e avaliador, tendo como objeto as competências adquiridas pelos alunos. Os alunos serão
avaliados pela apresentação oral do trabalho realizado (25%) e pelo trabalho de investigação produzido (75%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The seminar classes (15) will take place with the application of various pedagogical methods, with emphasis on the expository, active, inductive and deductive. It will also be valued
the use of audiovisual media and research on the Internet, individual or through video projections, with explanations and discussions, considering learning by project, with individual
work. The professor will always be the facilitator, motivator, technical expert and evaluator, having as object the competences acquired by the students. The students will be
evaluated by the oral presentation (25%) and the research outcomes produced (75%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Porque se trata de um Doutoramento, a orientação pedagógica deve centrar-se no desenvolvimento das competências de pesquisa dos doutorandos, de modo a integrar mais
investigadores jovens em centros de investigação. Embora seja um programa demasiado extenso em termos temporais e espaciais e, por isso, ambicioso e de difícil execução, a
participação ativa dos estudantes é de extrema importância. O cumprimento do programa fica, por isso, dependente do número de estudantes que frequente esta Unidade Curricular,
mas não seria aconselhável nem pedagogicamente conveniente que toda a informação seja apresentada unicamente pelo professor. Efetivamente, o ensino deve ser ministrado
tendo em consideração os resultados de aprendizagem dos estudantes e, por isso, grande parte destes conteúdos programáticos devem ser investigados pelos doutorandos,
sempre com o apoio e orientação do docente, particularmente nas horas de seminário (15 horas) e nas horas de atendimento, fora das horas de contacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Being a PhD, the pedagogical guidance should focus on the development of the research skills of doctoral candidates, in order to integrate more young researchers into research
centers. Although it is a program too long in time and space and therefore ambitious and difficult to implement, the active participation of students is extremely important.
Compliance with the program is therefore dependent on the number of students attending this curricular unit, but it would not be advisable or pedagogically convenient for all
information to be presented by the professor alone. In fact, teaching should be provided considering students' learning outcomes and, therefore, most of this program content
should be researched by doctoral students, always with the support and guidance of the professor, particularly during the hours of the seminar (15 hours) and the attendance hours,
outside the contact hours.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Assunção, Neto & Fernandes. 2019. “The first Portuguese-Chinese dictionary.” Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 29 (1): 49-70. 
Brásio. 1953-1988. Monumenta Missionaria Africana. Lisboa: AGU / APH.
Fernandes & Assunção. 2017. “First codification of Vietnamese by 17th-century missionaries”. Histoire Épistémologie Langage, 39.1: 155-176. 
Fernandes & Assunção. 2018. “First Grammatical Encoding of Japanese Politeness”. Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi, 13(1). 187-203. 
Fernandes. 2015. “The first known grammar of the (Kahenda-Mbaka) Kimbundu (Lisbon 1697) and Álvares’ Ars Minor (Lisbon 1573)”. Africana Linguistica 21: 213–232.
Fernandes. 2019. “Missionary and Subsequent Traditions in Africa”. Cambridge World History of Lexicography. Cambridge: CUP: 658-681.
Fonseca. 2006. Historiografia linguística portuguesa e missionária. Lisboa: Colibri.
Zwartjes. 2011. Portuguese missionary grammars in Asia, Africa and Brazil, 1550–1800. Amsterdam: John Benjamins. 

Anexo II - Diálogos Interculturais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Diálogos Interculturais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Intercultural Dialogues

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 1 semester
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9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Optativa do 1º e do 2º semestre; UC nova.

9.4.1.7. Observations:
 Optional CU, 1st or 2nd semester, New CU.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - S + OT = 10

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 João Bartolomeu Rodrigues - S + OT = 10

 Susana Maria Magalhães Pimenta - S + OT = 10

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Compreender a noção de diálogo intercultural

 - Estimular a compreensão pluri e multidisciplinar da Cultura em contextos vários
 - Enunciar os contributos para a reflexão sobre o diálogo entre Culturas (documentos da UNESCO)

 - Perceber o papel da UNESCO no setor cultural
 - Refletir sobre competências interculturais

 - Analisar o diálogo intercultural enquanto aproximador de culturas
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Understand the notion of intercultural dialogue

 - Stimulate multi-disciplinary and multi-disciplinary understanding of culture in various contexts.
 - State the contributions to the reflection on the dialogue between cultures (UNESCO documents)
 - Contextualize UNESCO's role in the cultural sector

 - Reflect on intercultural competences
 - Analyze intercultural dialogue as a culture rapproachment

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Diálogo intercultural 

Educação Intercultural
 Competências Interculturais

 O fator de identidade na competência intercultural
 Comunicação Intercultural

 Dinâmicas identitárias e mestiçagens 
 O pluralismo nas sociedades contemporâneas e a diversidade cultural 

 Entre centros e periferias: deslocalizações culturais 
 

9.4.5. Syllabus:
 Intercultural Dialogue

 Intercultural Education
 Intercultural Skills

 The identity factor in intercultural competence
 Intercultural Communication

 Identity dynamics and mestiçage
 Pluralism in contemporary societies and cultural diversity

 Between centers and peripheries: cultural relocations

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 O diálogo intercultural é entendido como um processo que compreende uma troca de opiniões aberta e respeitosa entre indivíduos e grupos com diferentes origens étnicas,

culturais, religiosas e linguísticas, com base na compreensão e respeito mútuos. Exige a liberdade e a capacidade de cada um se expressar, bem como a vontade e a capacidade de
ouvir as opiniões dos outros. O diálogo intercultural contribui para a integração política, social, cultural e económica e a coesão de sociedades culturalmente diversas.

 Os objetivos de aprendizagem propostos permitem concretizar os conteúdos programáticos de uma forma coerente e englobalizante.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 Intercultural dialogue is understood as a process that comprises an open and respectful exchange of views between individuals and groups with different ethnic, cultural, religious

and linguistic backgrounds and heritage, on the basis of mutual understanding and respect. It requires the freedom and ability to express oneself, as well as the willingness and
capacity to listen to the views of others. Intercultural dialogue contributes to political, social, cultural and economic integration and the cohesion of culturally diverse societies.

 The proposed learning objectives allow to achieve the syllabus in a coherent and comprehensive way.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 A tipologia das aulas é de Seminário e Orientação Tutorial. As aulas de seminário (15) decorrerão com aplicação de diversos métodos pedagógicos, destacando-se o expositivo por

parte do professor, mas estimulando-se a participação dos doutorandos com vista ao desenvolvimento de capacidades de investigação.
 Os alunos serão avaliados pela apresentação oral do trabalho realizado (25%) e pelo trabalho de investigação produzido (75%).

 

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 The typology of the classes is Seminar and Tutorial Orientation. The seminar classes (15) will take place with the application of various pedagogical methods, highlighting the

expository method by the teacher, but encouraging the participation of doctoral students in order to develop research skills.
 Students will be evaluated by oral presentation of the work performed (25%) and the research work produced (75%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 A orientação pedagógica deve centrar-se no desenvolvimento das competências de pesquisa dos doutorandos. O ensino deve ser ministrado tendo em consideração os resultados

de aprendizagem dos estudantes e, por isso, grande parte destes conteúdos programáticos, depois de apresentados, devem ser investigados e desenvolvidos pelos doutorandos,
sempre com o apoio e orientação do docente, particularmente nas horas de seminário (15 horas), nas horas de orientação tutorial, e nas horas de atendimento, fora das horas de
contacto.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 Pedagogical guidance should focus on the development of research skills of doctoral students. Teaching should be delivered with students' learning outcomes in mind and,

therefore, much of this syllabus, once presented, should be researched and developed by doctoral students, always with the support and guidance of the teacher, particularly during
the contact hours of the seminar (15 hours), tutorial hours, and office hours..

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 UNESCO (2013): Competencias Interculturales. Marco Conceptual e Operativo. Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768

 UNESCO (2017).Diversity, Dialogue and Sharing. Disponível em https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219768
 Aman, Robert (2018): Decolonising Intercultural Education: Colonial Differences, the Geopolitics of Knowledge, and Inter-Epistemic Dialogue. Routledge.

 Deardorff, Darla K. (ed.) (2009) The SAGE handbook of intercultural competence. London: Sage Publications.
 Mendes, José Manuel Oliveira (2005): O desafio das identidades. In: Boaventura Sousa Santos (org.) Globalização, Faltalidade ou Utopia. Porto: Edições Afrontamento.

 Deardorff , D.K. (2011). Promoting understanding and development of intercultural dialogue and peace: A comparative
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analysis and global perspective of regional studies on intercultural competence. Report of the State of the Arts and and Perspectives on Intercultural Competences and Skills,
UNESCO.

Anexo II - Cultura, Criatividade e Inovação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Cultura, Criatividade e Inovação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Culture, Creativity and Innovation

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 6

9.4.1.7. Observações:
 Nova Uc Optativa

9.4.1.7. Observations:
 New Optional UC

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Daniela Esperança Monteiro da Fonseca - 15 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 de Cultura, Criatividade e Inovação apresenta, de modo objetivo e sustentado, as diversas técnicas de criação, enquanto ferramentas de trabalho bem como todos os conceitos

relativos às questões da Cultura, da relação da Cultura com os Media e das cidades criativas e das indústrias culturais como temas de grande relevância atual. 
 A unidade curricular de Cultura, Criatividade e Inovação tem, por isso, como objetivo primordial evidenciar os fundamentos metodológicos e práticos das técnicas criativas e dos

conceitos associados às novas formas de promoção dos eventos culturais, da conceção da cidade como lugar criativo, e de divulgação de iniciativas públicas/privadas em que a
Cultura emerge como principal eixo de análise. Os alunos deverão estar aptos a utilizar qualquer técnica criativa com o intuito de resolver problemas e criar ou modificar estratégias
culturais que se apresentem obsoletas. Devem ainda, fruto da capacidade criativa e inventiva, chegar a processos de inovação.

 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 The Culture, Creativity and Innovation curricular unit presents, in an objective and sustained way, the various creative techniques, as working tools as well as all the concepts related

to issues of Culture, the relationship between Culture and the Media and creative cities and cultural industries as themes of great relevance today.
 

The curricular unit of Culture, Creativity and Innovation has, therefore, as its main objective to highlight the methodological and practical foundations of the creative techniques and
concepts associated with the new forms of promotion of cultural events, the conception of the city as a creative place, and the dissemination of public/private initiatives in which
Culture emerges as the main axis of analysis. Students should be able to use any creative technique in order to solve problems and create or modify cultural strategies that are
obsolete. They should also, as a result of their creative and inventive capacity, arrive at innovation processes.

 

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Introdução 

 1.1 Conceitos. Cultura, Criatividade e Inovação
 2. Cultura 

 2.1. Problematização dos conceitos e institucionalização da cultura (UNESCO)
 2.2. Cultura e identidade cultural nas sociedades contemporâneas

 2.3. Cultura na era da globalização e das novas tecnologias
 2.4. As transformações da sociedade e da cultura contemporâneas pela comunicação, informação e tecnologia.

 2.5. A cultura e os media em Portugal
 

3. Criatividade e Inovação 
 3.1. Métodos e técnicas criativas 

 3.2. Portugal criativo
 3.3. Textos e contextos da criatividade: perspetivas críticas e dialógicas 

 4. Indústrias culturais e criativas 
 4.1. Setores das indústrias criativas em Portugal e no mundo

 4.2. Experiências-piloto de políticas de indústrias criativas 
 4.3. Da UNESCO (1978) ao Conselho da Europa de 1980 e à Política cultural da França (anos 80) 

 4.4. Cidades criativas: conceitos e aplicabilidade
 

9.4.5. Syllabus:
 1. Introduction 

 1.1 Concepts. Culture, Creativity and Innovation
 2. Culture 

 2.1 Problematization of concepts and institutionalization of culture (UNESCO)
 2.2 Culture and cultural identity in contemporary societies

 2.3 Culture in the age of globalisation and new technologies
 2.4. changes in contemporary society and culture through communication, information and technology.

 2.5. Culture and the media in Portugal
 3. Creativity and Innovation 

 3.1 Creative methods and techniques 
 3.2 Creative Portugal

 3.3 Texts and contexts of creativity: critical and dialogical perspectives
 4. Cultural and creative industries 

 4.1 Sectors of the creative industries in Portugal and in the world
 4.2 Policy pilot schemes for creative industries 

 4.3 From the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (1978) to the Council of Europe of 1980 and the French Cultural Policy (1980s) 
 4.4 Creative cities: concepts and applicability

 

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 Enquanto espaço de reflexão e sendo, na sua essência, uma área transdisciplinar, a cultura potencia o confronto de saberes e sua consequente articulação nas Ciências Humanas e

Sociais. Cultura, Criatividade e Inovação procura assim responder a uma necessidade de problematização contínua da Cultura e da sua ligação ao mundo dos media (órgãos de
imprensa como produtores e difusores culturais), bem como refletir sobre a economia da cultura e a importância dos media possuem nesse contexto. 

 Os conteúdos programáticos foram elaborados tendo presentes os objetivos pretendidos e as competências esperadas. Estão organizados numa sequência lógica e de forma
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articulada com os objetivos definidos. Os estudantes terão a oportunidade de trabalhar um projeto, procurando integrar os conteúdos selecionados e desenvolver as competências
conjeturadas.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
As a space for reflection and being, in its essence, a transdisciplinary area, culture enhances the confrontation of knowledge and its consequent articulation in the Human and Social
Sciences. Culture, Creativity and Innovation thus seeks to respond to a need for continuous problematization of Culture and its connection to the world of media (press organs such
as cultural producers and broadcasters), as well as reflect on the economy of culture and the importance of the media have in this context. 
The syllabus was developed taking into account the intended objectives and the expected competences. They are organised in a logical sequence and articulated with the defined
objectives. Students will have the opportunity to work on a project, seeking to integrate the selected contents and develop the conjugated competences.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Para lá da exposição teórica no lançamento das temáticas, os doutorandos induzem os princípios teóricos ou recebem os esquemas conceptuais para dedução e análise prática,
comparando, recorrendo a exposições ou aulas participadas, trabalhando individualmente ou em grupo.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Beyond the theoretical exposition in the launch of the themes, the doctoral students induce the theoretical principles or receive the conceptual schemes for deduction and practical
analysis, comparing, using exhibitions or participated classes, working individually or in groups.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A exposição teórica visa o estabelecimento da identificação e problematização dos temas propostos. As aulas/seminário assentam na exposição, na promoção da investigação
individualizada, na realização/apresentação dos trabalhos efetuados e consequente partilha no âmbito da discussão em grupo o que se traduzirá no cumprimento dos objetivos
propostos e conteúdos, avaliação e consequente desenvolvimento de métodos e atitudes de pesquisa tendentes a um reconhecimento e a uma contínua problematização dos
conteúdos propostos.
As metodologias utilizadas visam essencialmente o desenvolvimento de competências mais do que saberes memorizados, expondo os estudantes à investigação básica e aplicada
tornando-os consumidores inteligentes de pesquisa, capazes de posteriormente a aplicarem a situações reais e concretas na sua vida profissional futura.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The theoretical exposition aims to establish the identification and problematization of the proposed topics. The classes/seminars are based on the exhibition, the promotion of
individualized research, the realization / presentation of the work done and consequent sharing within the group discussion which will translate into the achievement of the proposed
objectives and content, evaluation and consequent development of methods and attitudes of research tending to a recognition and continuous problematization of the proposed
content.
The methodologies used are essentially aimed at developing skills rather than memorised knowledge, exposing students to basic and applied research, making them intelligent
consumers of research, capable of subsequently applying it to real and concrete situations in their future professional lives.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Jay, Ross (2000): The Ultimate Book of Business Creativity, Capstone, s.l. 
Ricarte, José M. (1998): Creatividad y comunicación persuasiva (2ª ed.). Bellaterra: Universitat de Barcelona. 
Santos, R. (2007): Indústrias culturais. Imagens, valores e consumos. Lisboa: Edições 70.
Storey, John (2003): Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization. London: Blackwell.
Tolstói, Lev (2013): O que é a arte?. Lisboa: Gradiva
Davies, Rosamund e Sigthorsson, Gauti (2013): Introduction to the creative industries. From theory to pratice. Los Angeles: Sage.
Hartley, John (ed.) (2005): Creative Industries. Oxford: Blackwell Publishing.
Hesmondhalgh, David (2002): The Cultural Industries. London: Sage.
Moeran, Brian and Pedersen, Jesper Strandgaard (2011): Negotiating Values in the Creative Industries: Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press.
Hall, Stuart (2004). A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A.

Anexo II - Culturas Digitais

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Culturas Digitais

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Digital Cultures

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 30

9.4.1.6. ECTS:
 ECTS

9.4.1.7. Observações:
 Nova UC optativa.

9.4.1.7. Observations:
 New optional CU.

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Fábio Fonseca Ribeiro - 25 hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 José Barbosa Machado - 5 hours

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 - Caracterizar os conceitos que sustentam a teoria da Cibercultura, contextualizando-os em função do seu contexto histórico;

 - Descrever a articulação entre tecnologia, sociedade, e comunicação e cultura de um ponto de vista interdisciplinar;
 - Problematizar a condição tecnológica da contemporaneidade, identificando as transformações e os impactos provocados pelas tecnologias digitais;

 - Refletir acerca da redefinição da perceção do Humano, de um ponto de vista físico, cognitivo, social, comunicativo e cultural.
 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 - Characterizing the concepts of the Cyber culture Theory, thus contextualizing to their specific moments; 

 - Describing the articulation between technology, society, communication and culture, following an interdisciplinary approach;
 - Questioning the present technological conditions, its impacts and shifts;

 - Discussing the redefinition of the Human by the technologies, from both physical, cognitive, social, communicative and cultural points of view.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Materialização das Culturas Digitais

 Cibercultura: A mediatização técnica da experiência
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Velocidade e Interfaces
O sujeito como produto do design da informação

2. Mediatização da cibercultura:
Literatura, cinema e as imagens da técnica digital
Utopias e Distopias
A ficção científica como teoria crítica

3. Cibercultura e estudos culturais
Novos valores, novas práticas culturais
A visão de cibercultura dominante
A sociabilidade contemporânea e o ciberespaço

4. Recursos da cibercultura:
Trajeto histórico da World Wide Web
Representações culturais no ciberespaço
Sites, Redes sociais, blogues, Youtube

9.4.5. Syllabus:
1. The Materialization of Digital Culture
Cyber Culture: The mediation of the technical experience
Speed and interfaces 
Human as the product of information design
2. The Mediatisation of Cyber Culture:
Literature, cinema and digital techniques 
Utopias and dystopias 
Scientific Fiction as a Critical Theory
3. Cyber culture and cultural studies
New values, new cultural practices
The dominant cyber culture view
Contemporary sociability and cyberspace
4. Cyber culture Resources:
World Wide Web Historical highlights
Cultural representations in cyberspace
Sites, Social Networking, Blogs, Youtube

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Esta Unidade Curricular visa dotar os alunos de instrumentos teóricos e práticos para a compreensão da cultura como reflexo do contexto cibernético e digital vigente. No final
desta UC, os alunos devem ser capazes de refletir criticamente sobre as diferentes implicações da cultura digital, desenvolvendo um pequeno projeto interativo e digital.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This Curricular Unit aims to provide students with theoretical and practical tools for understanding culture as a reflection of the current cyber and digital context. By the end of this
course, students should be able to critically address the different implications of digital culture by developing a small interactive digital project.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão lecionadas em regime teórico-prático. Cada sessão será organizada de modo a que os alunos possam investir na leitura e interpretação dos conteúdos
programáticos. Na sala de aula, com recurso ao computador e à internet, os alunos vão poder desenvolver tarefas individuais e em grupo tendo em vista o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem definidos.
Avaliação contínua: em regime individual, realização de uma recensão crítica escrita ou apresentação de um livro pertence às referências bibliográficas da disciplina (50% da nota
final); em grupo, criação de um pequeno projeto digital cultural (50% da nota final).
Avaliação final: trabalho escrito (100%).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be taught in a theoretical-practical regime. Each session will be organized so that students can invest in reading and interpreting the syllabus. In the classroom, using
computers and the internet, students will be able to develop individual and group tasks in order to meet the defined learning objectives.
Continuous evaluation: on an individual basis, a written critical review or presentation of a book belongs to the course's bibliographic references (50% of the final grade); in group,
creation of a small digital cultural project (50% of the final grade).
Final evaluation: by written work (100%).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Exposição e discussão das matérias programadas, a partir de textos escolhidos e de estudos de caso que ilustrem os temas em discussão. Realização de trabalhos sobre as
matérias lecionadas, na sala de aula, que incentivem a participação dos alunos, de um ponto de vista individual e em grupo.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Exposition and discussion of the programmed subjects, from selected texts and case studies that illustrate the topics under discussion. Conducting work on the subjects taught in
the classroom that encourage student participation, from an individual and group point of view.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Bell, D. (2005). An Introduction to Cyberculture. Londres: Routledge.
Britto, R. (2009). Cibercultura sob o olhar dos estudos culturais. São Paulo: Paulinas Editora.
Caune, J. (2012). Cultura e Comunicação. Convergências teóricas e lugares de mediação. São Paulo: Editora Unesp.
Jenkins, H., Ito, M. & Boyd, D. (2016). Participatory Culture in a Networked Era. A Conversation on Youth, Learning, Commerce and Politics. Cambridge e Malden: Polity.
Lévy, P. (2010). Cibercultura. São Paulo: Editora 34.
Pires, H.; Curado, M.; Ribeiro, F. & Andrade, P. (2017). Cibercultura: circum-navegações em redes transculturais de conhecimento, arquivos e pensamento. Braga, Famalicão: CECS -
Universidade do Minho; Húmus.
Poynter, R. (2010). The Handbook of Online and Social Media Research: Tools and Techniques for Market Researchers. Nova Iorque: Wiley
Rodrigues, A. D. (2010). Comunicação e cultura. A experiência cultural na era da informação. Lisboa: Editorial Presença.

Anexo II - Seminário de Projeto de Tese em Ciências da Cultura

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Seminário de Projeto de Tese em Ciências da Cultura

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Thesis Project Seminar in Cultural Sciences

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

9.4.1.3. Duração:
 1 semester

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 810

9.4.1.5. Horas de contacto:
 60

9.4.1.6. ECTS:
 30
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9.4.1.7. Observações:
 Mudança da designação de Projeto de Tese para Seminário de Projeto de Tese em Ciências da Cultura. Passa de 20 ECTS para 30 ECTS, reduzindo-se as horas de contacto de 90

para 60 com tipologia S + OT (30+30)

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Orquídea Maria Moreira Ribeiro - 30 hours

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Fernando Alberto Torres Moreira -10 hours

 José Barbosa Machado - 5 hours
 Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães Pimenta- 5 hours

 Manuel Gonçalo Sá Fernandes - 5 hours
 João Bartolomeu Rodrigues 5 hours

 Daniela Esperança Monteiro da Fonseca - 5 hours
 Fábio Fonseca Ribeiro - 5 hours

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Refletir concretamente sobre um problema de investigação;

 Identificar os quadros teóricos apropriados adequados ao tratamento de uma problemática de investigação;
 Contribuir para o conhecimento dos procedimentos metodológicos necessários à investigação;

 Contribuir para o conhecimento dos procedimentos teóricos e de revisão da literatura necessários à investigação;
 a) Ser capaz de refletir sobre a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade dos estudos culturais;

 b) Elaborar um projeto de investigação em Ciências da Cultura.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 To reflect concretely on a research problem;
 Identify the appropriate theoretical frameworks appropriate to the treatment of a research problem;

 Contribute to the knowledge of the methodological procedures required for research;
 Contribute to the knowledge of the theoretical procedures and literature review needed for research;

 a) To be able to reflect on the transdisciplinarity and interdisciplinarity of Cultural Sciences;
 b) To elaborate a research project in Cultural Sciences.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 1. Enquadramento: Investigação em Estudos Culturais/Ciências da Cultura: especificidades.

 2. Construção de um Projeto de investigação
 2.1Opções Metodológicas

 2.1.1.Metodologia Qualitativa, Quantitativa e Mista
 2.2 Layout do Projeto – conteúdos

 2.3A escolha do tema e a pesquisa inicial
 2.3.1Do problema à hipótese.

 2.3.2Objetivos
 2.3.4Da hipótese à conclusão. As estratégias de verificação

 2.3.5.O planeamento de um projeto de investigação: o quadro teórico, o estado da arte e a revisão da literatura,
 a escolha da metodologia, a coleta e a análise dos dados, a escrita da tese (normas de estilo do DLAC)

 2.3.6.Estudos de Caso. Entrevistas e Inquéritos. Recolha de histórias de vida.
 2.3.7.(De)Limitações do estudo

 3. Reflexão sobre problemas de investigação – dos teóricos à prática
 4. Sem fronteiras – a transdisciplinaridade e a interdisciplinaridade em Cultura

9.4.5. Syllabus:
 1. Background: Research in Cultural Studies / Cultural Sciences: Specificities.

 2. Building a Research Project
 2.1 Methodological Options

 2.1.1.Qualitative, Quantitative and Mixed Methodology
 2.2 Project Layout - Contents

 2.3The choice of theme and initial research
 2.3.1 From problem to hypothesis.

 2.3.2 Objectives
 2.3.4 From hypothesis to conclusion. Verification Strategies

 2.3.5.The planning of a research project: the theoretical framework, the state of the art and the literature review,
 choice of methodology, data collection and analysis, thesis writing (DLAC style norms)

 2.3.6. Case Studies. Interviews and Surveys. Collection of life stories.
 2.3.7 Study (De)Limitations

 3. Reflection on research problems - from theorists to practice
 4. Without Borders - Transdisciplinarity and Interdisciplinarity in Culture

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 A área da Cultura tornou-se nas últimas décadas, um espaço de reflexão inter, multi e transdisciplinar único, pelo

 confronto de saberes e desafio de elaboração de uma visão articulada das Ciências Humanas e Sociais sobre a
 própria Cultura.

Ao estudar, analisar criticamente e avaliar teorias e ideias na área das Ciências da Cultura/Estudos Culturais
 pretende-se conceber, projectar, adaptar e realizar investigação na área em questão que remete para a

 transdisciplinaridade, interculturalidade e transculturalidade.
 Refletir sobre um problema de investigação tem procedimentos vários que são abordados nos conteúdos

 programáticos com vista à elaboração de um projeto de tese em Ciências da Cultura.
 Os objectivos e conteúdos estão inteiramente correlacionados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 The area of Culture has become, in the last decades, a unique inter, multi and transdisciplinary space for reflection,

 confrontation of knowledge and the challenge of elaborating an articulated vision of the Human and Social Sciences on the
 own Culture.

 When studying, analyzing critically and evaluating theories and ideas in the area of Cultural Sciences / Cultural Studies
 The aim is to design, design, adapt and carry out research in the area in question, which

 transdisciplinarity, interculturality and transculturality.
 Reflecting on a research problem has several procedures that are addressed in the contents

 program for the elaboration of a thesis project in Cultural Sciences.
 The objectives and contents are fully correlated.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 1. De ensino/aprendizagem: os alunos induzem os princípios teóricos ou recebem os esquemas conceptuais para

 dedução e análise prática, comparando, recorrendo a exposições ou aulas participadas, trabalhando
 individualmente ou em grupo.

 2. Da avaliação contínua, baseada num trabalho escrito e na apreciação da participação nas aulas.
 Avaliação: Apresentação de um projeto de investigação, segundo o layout fornecido com o mínimo de 40páginas

 e apresentação oral – 100%

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 1. Teaching / learning: Students induce theoretical principles or receive conceptual

 practical analysis, comparing, using exhibitions or participated classes, working
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individually or in groups.
2. Continuous evaluation, based on written work and the assessment of participation in classes.
Evaluation: Presentation of a research project, according to the layout provided with a minimum of 40 pages
and oral presentation - 100%

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A investigação em Ciências da Cultura abrange um vasto campo de trabalho trans e interdisicplinar, e deve-se
apoiar num trabalho de pesquisa exaustivo sobre as temáticas a abordar nas diferentes propostas de projetos.
Refletir sobre as considerações teóricas e o estado da arte é relevante para a investigação em Ciências da
Cultura, assim como a apresentação de propostas dos diferentes itens em discussão por parte dos alunos sobre o
trabalho em curso é pertinente e contribui para a produtividade escrita. A elaboração de um projeto de
investigação deve ser consistente, identificando os objetivos, justificando o tema, delimitando o estudo e
apresentando um diálogo atualizado entre a teoria e o estado da arte. Os conteúdos, objetivos, exposição e
apresentação de conteúdos contribuem para o conhecimento dos procedimentos metodológicos e aperfeiçoamento
das considerações teóricas e de estado da arte.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Research in Cultural Sciences encompasses a vast trans and interdisciplinary field of work, and
support a thorough research on the themes to be addressed in the different project proposals.
Reflecting on theoretical considerations and the state of the art is relevant for research in
Culture, as well as the presentation of proposals of the different items being discussed by the students about the
ongoing work is relevant and contributes to written productivity. The elaboration of a project of
research should be consistent, identifying the objectives, justifying the theme, delimiting the study and
presenting an up-to-date dialogue between theory and the state of the art. The contents, objectives, exposure and
contents contribute to the knowledge of methodological procedures and
theoretical considerations and state of the art.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Correia, Ana Maria Ramalho e Anabela Mesquita. Mestrados e Doutoramentos. Vida Ecoómica. 2014
de Laine, Marlene (2000): Fieldwork, Participation and Practice. Ethics and Dilemmas in Qualitative Research. London: Sage.
Quivy, R., e Campenhoudt, Luc van (1992): Manual de Investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Espirito Santo, Paula do (2010): Introdução à metodologia das Ciências Sociais. Génese, Fundamentos e Problemas. Lisboa: Edições Sílabo, Lda.
Hadorn, Gertrude Hirsch et al (eds.) (2008): Handbook of Transdisciplinary Research. Basel, Switzerland: Springer.
Denzin, Norman K. and Lincoln, Yvonna S.(2018): The SAGE Handbook of Qualitative Research. Sage Publications.
Ribeiro, Gabriel Mithá (2018): Novo Manual de Investigação. Do rigor à originalidade: como fazer uma teses no século XXI. Lisboa: Contraponto.

Anexo II - Tese de doutoramento em Ciências da Cultura

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Tese de doutoramento em Ciências da Cultura

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Doctorate Thesis In Cultural Sciences

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

9.4.1.3. Duração:
 2 years

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 3240

9.4.1.5. Horas de contacto:
 90

9.4.1.6. ECTS:
 120

9.4.1.7. Observações:
 Não se aplica

9.4.1.7. Observations:
 Does not apply

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

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Todos do curso, dependendo das teses a desenvolver.

 All faculty, according to the themes of the proposed thesis.

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta Unidade Curricular tem como objetivo a realização de uma tese de doutoramento com contribuição original

 assinalável. O formando adquirirá uma sólida formação em Ciências da Cultura, devendo exibir conhecimentos avançados bem como contribuir para o seu avanço através de
publicações em conferências e revistas internacionais da especialidade.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This curricular unit aims to enable the development of a doctoral thesis with a remarkable original contribution.

 The student will acquire a solid background in Cultural Sciences and should display advanced knowledge and contribute to their advancement through publications in international
conferences and journals.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 Variável, de acordo com o tema da Tese de Doutoramento. Esta Unidade Curricular consiste em trabalho de

 investigação, realizado maioritariamente de forma individual sob o acompanhamento direto do orientador e
 monitorização da Comissão Científica do Curso. A identificação e caraterização do problema a tratar são feitas

 ainda durante a componente curricular. Este modelo implica que o conteúdo programático, entendido como o
 corpo de conhecimento que o estudante deve adquirir ao longo da formação, varia de estudante para estudante,

 dependa do tema e do problema a tratar durante a realização da tese.

9.4.5. Syllabus:
 Varies according to the subject of PhD Thesis. This Curricular Unit consists of undertaking research work, mostly

 individually under the direct supervision of the thesis supervisor and under monitoring by the Scientific Committee
 of the Course. The identification and characterization of the problem to be addressed are done during the curricular
 component. This model implies that the syllabus, understood as the body of knowledge the students have to

 acquire and master during his/her education, varies from student to student, and depends on the theme and
 problem to be addressed during the thesis elaboration.
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A coerência dos objetivos da UC com os conteúdos programáticos dependerá sempre do projeto de investigação
individual, apresentado e aprovado pelo Conselho Científico da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The coherence of the CU’s objectives in relation to the syllabus always depend on the individual research project
presented to and approved by the Cientific Council of the School for Humanities and Social Sciences.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Acompanhamento tutorial. A Tese de Doutoramento é objeto de apreciação e discussão pública por um júri
nomeado pelo Conselho Científico da Escola de Ciências Humanas e Sociais, devendo o respetivo júri incluir
Professores externos à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de acordo com o respetivo Regulamento.
Durante a realização da Tese os progressos do estudante serão reportados em relatórios a submeter regularmente
à Comissão Diretiva que na sua apreciação aferirá do bom andamento dos trabalhos e fará recomendações ao
estudante e respetivo orientador se verificarem desvios do plano de trabalhos que possam comprometer o sucesso
do formando nesta Unidade Curricular.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Tutorial support will be provided. The Ph.D. thesis will be appreciated and discussed by a jury to be nominated by
the scientific council of the School for Humanities and Social Sciences. Some of the members of the juri will be
selected from outside the University of Trás-os-Montes e Alto Douro, as prescribed by the respective Regulation.
During the 3 years conducting to the PhD thesis, progress will be evaluated through reports submitted regularly to
the Course’s Scientific Committee. This will evaluate the student's progress and will make recommendations to the
student and respective supervisor, if there are delays on the work plan that might compromise the successful
conclusion of the Thesis.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os objetivos da UC a desenvolver no projeto de investigação, aprovado pelo Conselho Científico da ECHS, terão
sempre em consideração a tipologia da orientação tutorial.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The objectives of the CU to be developed in the research project that is to be approved by the Scientific Council of
the ECHS will always take into consideration the specificities of tutorial support.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Varia
Não se aplica
Does not apply.

9.5. Fichas curriculares de docente

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 - 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 - 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 - 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

 
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 - 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 - 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 - Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/3dd43f9c-0329-810e-3c24-5dace9881b72
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/584819a9-8760-6414-55c7-5deed0cee0dc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/45db71a7-246b-5f3d-5e62-5deed0c825a8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/ab48f2e8-224d-86da-9ab4-5deed0577464
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/afdb0510-0aaf-db77-507b-5deed03dbac9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/6aea49b8-06b4-2223-2c86-5deed0513987
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/cc95cc51-d394-54f0-388b-5dace992a5ec/questionId/c59b4f70-74fb-99c5-8b7e-5da6f427e8c0/annexId/1b99cb36-256c-e150-a60f-5deed9ef141a
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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

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 - Octávio José Rio Do Sacramento

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Octávio José Rio Do Sacramento

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

 
Anexo III - Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira da Silva

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira da Silva

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

 
Anexo III - Carlos da Costa Assunção

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos da Costa Assunção

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