
26/02/2021 ACEF/2021/0106087 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=676a548e-a096-86c1-ed5f-5ff6e676dba5&formId=5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6… 1/23

ACEF/2021/0106087 — 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.
 ACEF/1112/0106087

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-04-26

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._I.2_Sintese.acoes.de.melhoria.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 <sem resposta>

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A alteração realizada consistiu em: (1) uniformizar as unidades curriculares (UC), nomeadamente quanto ao número de

horas de contacto e quanto ao número de ECTS; (2) atualizar as designações das UC de língua estrangeira aplicando o
Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR); (3) corresponder aos interesses e necessidades dos
estudantes após auscultação dos mesmos e dos docentes, em particular quanto ao acréscimo do número de horas de
contacto nas UC de língua estrangeira (área fundamental do curso) e na UC de Estágio, bem como quanto ao alargamento
do leque de escolhas dos alunos nas UC de opção (sendo-lhes proporcionada, no novo plano de estudos, a frequência de
algumas UC ativas noutros cursos da UTAD).

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The change made consisted of: (1) standardizing the curricular units (CU), namely regarding the number of contact hours

and the number of ECTS; (2) updating the designations of foreign language CUs by applying the Common European
Framework of Reference for Languages (CEFR); (3) meeting the interests and needs of students after listening to them and
the teachers, in particular as to the increase in the number of contact hours in the foreign language CUs (the fundamental
area of the study program) and in the Internship CU, as well as in terms of widening the range of students' choices in the
optional CUs (in the new study plan, students may attend some UCs active in other UTAD study programs).

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
Não

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
<sem resposta>

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
<no answer>

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

Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Registaram-se um aumento significativo e uma grande diversificação quanto às entidades (empresas e instituições) para a
realização do estágio. Em especial, foram celebrados novos protocolos de cooperação institucional com entidades das
áreas de residência dos estudantes estagiários, tendo como objetivos principais: aumentar a oferta de estágio, dado o
aumento do número de estudantes estagiários e a sua diversidade de interesses, e permitir aos alunos o contacto com o
mercado de trabalho das suas áreas de residência e com diversas áreas socioprofissionais.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
There was a significant increase and a great diversification in terms of the entities (companies and institutions) hosting
internships. In particular, new institutional cooperation protocols were signed with entities in the areas of residence of the
trainee students, having in mind these main objectives: to increase the offer of internship, given the increasing number of
student trainees and their main interests, and to allow students to immerse themselves in the labor market in their areas of
residence and in several socio-professional areas.

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.):
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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.
Línguas e Relações Empresariais

1.3. Study programme.
Languages and Business Relations

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Regulamento_LRE.DR_2019.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Línguas Estrangeiras

1.6. Main scientific area of the study programme.
Foreign Languages

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

222

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:

345

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

<sem resposta>

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

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

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

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
65

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Provas de Ingresso para 2020-2021:
- Uma das seguintes provas: 13 Inglês; 18 Português.

1.11. Specific entry requirements.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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Entry Examinations for 2020-2021:
One of the following tests: 13 English; 18 Portuguese

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

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

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

1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf
1.15. Observações.

O 1.º ciclo de estudos de Línguas e Relações Empresariais da UTAD proporciona uma formação cultural de nível
universitário com as seguintes variantes: a prática de línguas estrangeiras, apoiada no conhecimento da civilização e
mentalidade dos países estrangeiros que a falam; domínio das técnicas e instrumentos modernos de comunicação
organizacional e interpessoal; e acesso a saberes específicos de base, indispensáveis à integração rápida no mundo das
empresas, administrações, instituições e organizações.
O futuro licenciado em Línguas e Relações Empresariais deverá, inter alia:
a) Ser capaz de resolver problemas no âmbito da sua área de formação e de construir e fundamentar a sua própria
argumentação;
b) Ser capaz de recolher, selecionar e interpretar a informação relevante, particularmente na sua área de formação, que o
habilite a fundamentar as soluções que preconiza e os juízos que emite, incluindo na análise os aspetos sociais,
científicos e éticos relevantes;
c) Comunicar informação, ideias, problemas e soluções, tanto a públicos constituídos por especialistas como por não
especialistas, em contextos plurilingues e inter e multiculturais;
d) Demonstrar competências que lhe permitam uma aprendizagem ao longo da vida com elevado grau de autonomia e de
pensamento crítico e criativo.

1.15. Observations.
UTAD's first cycle of studies in Languages and Business Relations provides cultural training at university level with the
following variants: practice of foreign languages, supported by knowledge of the civilization and mentality of the foreign
countries that speak it; expertness of modern techniques and tools for organizational and interpersonal communication;
and access to specific core knowledge, imperative for a rapid integration into the business world, administrations,
institutions and organizations.
The future graduate in Languages and Business Relations should, inter alia:
a) Be able to solve problems within the scope of their training and to build and support their own arguments;
b) Be able to collect, select and interpret relevant information, particularly in her/his area of expertise, enabling her/him to
substantiate the solutions s/he recommends and the judgments s/he issues, including in the analysis of relevant social,
scientific and ethical aspects;
c) Communicate information, ideas, problems and solutions, both to audiences made up of specialists and non-specialists;
d) Demonstrate skills that enable her/him to learn throughout their lives with a high degree of autonomy and with critical
and creative thinking.

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS* Observações / Observations

Línguas
Estrangeiras LE 72 12 Nos ECTS optativos, em alternativa, os estudantes

podem optar por UC de COM, CULT e TRAD
Comunicação COM 3 0 As UC de opção oferecidas em COM perfazem 15 ECTS
Cultura CULT 3 0 As UC de opção oferecidas em CULT perfazem 12 ECTS
Direito DIR 6
Economia ECON 9
Estágio EST 9
Gestão GEST 18
Informática INF 12
Linguística LING 24
Metodologia de
Investigação MI 6

Tradução TRAD 3 0 É oferecida 1 UC de opção com 6 ECTS
Turismo TUR 3
(12 Items)  165 15  

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.

 Na ficha de cada UC (FUC), disponibilizada no SIDE, o docente reflete sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem
e os objetivos da UC, de modo a evidenciar as aprendizagens que o aluno tem de alcançar e garantir a articulação entre
estes dois aspetos. No Questionário Pedagógico (QP), de preenchimento obrigatório, os alunos dão a sua opinião sobre
diferentes aspetos do funcionamento das UC, nomeadamente sobre a adequação das metodologias de ensino e de
aprendizagem. Os dados recolhidos no QP são tratados pelo Gesqua, que elabora um Relatório e o disponibiliza ao
Conselho Pedagógico (CP). O CP e o Diretor de Curso analisam dados sobre o funcionamento das UC, agregando
informação obtida nos QP, nos relatórios das UC (elaborados pelos docentes) e em fontes mais informais (e.g.,
representantes dos alunos nos órgãos), identificam áreas críticas e apresentam sugestões de melhoria. Cabe ao Diretor de
Curso, em articulação com os docentes, promover a melhoria do funcionamento das UC.

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.

 In the form of each CU (in SIDE), the teacher reflects on the teaching and learning methodologies and the objectives of the
CU, in order to highlight the learning that the student has to achieve and ensure the articulation between these two
aspects. In the mandatory Pedagogical Questionnaire (QP), students give their opinion on different aspects of the
functioning of the CU, namely on the adequacy of teaching and learning methodologies. The data collected in the QP are
processed by GESQUA, which prepares a Report and makes it available to the Pedagogical Council (PC). The CP and the
Course Director analyze data on the functioning of the CUs, aggregating information from the QP, the CU reports (prepared
by the teachers) and from more informal sources (eg, student representatives). They also identify critical areas and present
improvement suggestions. It is the responsibility of the Course Director, in conjunction with the teachers, to promote the
improvement of the functioning of CUs.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
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Na ficha de cada unidade curricular (FUC), consta uma tabela onde se pode consultar a carga expectável de trabalho,
seguindo as indicações e paradigmas de Bolonha, estando expressas em ECTS e, de forma clara, quantas horas de
trabalho o aluno terá em carga letiva de contacto, bem como o número de horas de trabalho autónomo que se espera do
estudante para atingir os objetivos propostos para a respetiva UC (conforme o Manual de Qualidade do Gesqua). A partir
dos dados recolhidos através do Questionário Pedagógico e mediante a participação de representantes dos alunos na
Comissão de Curso, é possível a verificação de que a carga média de trabalho é ajustada aos ECTS previstos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
In the form of each curricular unit, there is a table where students can make themselves acquainted with the expected
workload, following the guidelines and paradigms of Bologna. It is clearly expressed in ECTS how many hours of work the
student will have regarding the contact teaching load, as well as the number of hours of autonomous work expected from
the student in order to achieve the objectives proposed for the UC (according to the GESQUA Quality Manual). From the
data collected through the Pedagogical Questionnaire and through the participation of student representatives in the
Course Committee, it is possible to verify that the average workload is adjusted to the expected ECTS.

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

Cabe ao docente da UC garantir que a avaliação seja feita em função dos objetivos de aprendizagem, através de um
constante feedback dos alunos que lhe permite ajustar as suas práticas. O Regulamento Pedagógico da UTAD privilegia a
avaliação contínua das aprendizagens, orientações que potenciam um acompanhamento sistemático das aprendizagens
efetivas dos alunos pelo docente. Por outro lado, cabe à Direção do Curso verificar as FUC, para, se necessário, discutir
com o docente os procedimentos adotados e este efetuar eventuais ajustamentos neste domínio. A dimensão instrumental
do Questionário Pedagógico permite  também monitorizar as opiniões dos alunos sobre a adequação da avaliação da
aprendizagem aos objetivos definidos, possibilitando ao docente uma análise reflexiva das suas práticas. Existe ainda o
Relatório da Unidade Curricular (RUC), de preenchimento obrigatório pelo docente, onde são analisados os resultados da
UC, possíveis problemas e estratégias de melhoria.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
It is the CU teacher’s responsibility to ensure that the assessment is made having into consideration the learning
outcomes, through constant feedback from students that allows teachers to adjust their practices. UTAD's Pedagogical
Regulation favors the continuous assessment; these guidelines enhance a systematic monitoring of students' effective
learning by the teacher. On the other hand, it is up to the Course Directorate to check the FCU, to, if necessary, discuss
with the teacher the procedures adopted and make any adjustments in this area. The instrumental dimension of the
Pedagogical Questionnaire also allows the monitoring of students' opinions on the adequacy of the learning assessment
to the defined objectives, allowing the teacher to reflectively analyze their practices. There is also the Course Unit Report
(CUR), which must be completed by the teacher, where the results of the CUs, potential problems and improvement
strategies are analyzed.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Os procedimentos para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do funcionamento do ciclo de

estudos promovem a identificação de possíveis áreas problemáticas e a resolução de dificuldades, favorecendo deste
modo a implementação de ações de melhoria atempadas. Neste processo, intervêm desde logo os órgãos institucionais - o
Gabinete de Gestão da Qualidade (Gesqua), o Conselho Pedagógico, a Direção do Departamento, a Direção do Curso, a
Comissão de Curso e o Núcleo de Estudantes de Línguas -, mas também todos os docentes (em particular, aquando do
preenchimento do Relatório da Unidade Curricular) e todos os estudantes (em particular, ao responderem aos
Questionários Pedagógicos, que integram questões sobre cada UC e cada um dos seus professores).

 Também é assinalável neste curso a cooperação entre os docentes. No caso das UC de língua estrangeira, promove-se
uma cooperação mais estreita, de modo a articular conteúdos programáticos, metodologias de trabalho e avaliação.

 

2.4 Observations.
 The procedures for collecting information, monitoring and periodic evaluation of the functioning of the study programme

promote the identification of possible problem areas and the resolution of difficulties, thus favoring the implementation of
timely improvement actions. In this process, the institutional offices - the Quality Management Office (Gesqua), the
Pedagogical Council, the Department Director, the Course Director, the Course Commission and the Language Students
Nucleus - are involved, but also all the teachers (in particular, when filling out the curricular unit report) and all students (in
particular, when answering the Pedagogical Questionnaires, which include questions about each UC and each of their
teachers).

 Cooperation between teachers is also key in this course. In the case of foreign-language UCs, closer cooperation is
promoted, in order to articulate syllabus and work methodologies.
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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.
 Maria da Felicidade Araújo Morais, Professora Auxiliar, 100%

 Maria Natália de Sousa Pinheiro Amarante, Professora Auxiliar, 100%
 Timothy Leonard Koehnen, Professor Associado, 100%

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

Alice Maria Correia Vilela Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Microbiology 100 Ficha

submetida
Ana Catarina Rendim
Martiniano

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Gestão 30 Ficha

submetida

Ana Cristina Gomes da Rocha Assistente convidado
ou equivalente Doutor Estudos Ingleses Avançados 55 Ficha

submetida

Ana Paula Guiomar Mendes Leitor ou equivalente Licenciado Letras (Ensino de Inglês e
Alemão) 60 Ficha

submetida

Ana Paula Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Ana Sofia da Fonseca Lopes Assistente ou
equivalente Licenciado Direito 45 Ficha

submetida
Carlos Jorge Fonseca da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida
Carlos Manuel Machado dos
Santos

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências Empresariais /

Finanças 100 Ficha
submetida

Carlos Nogueira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Portuguesa 60 Ficha

submetida

Cátia Pinto Teixeira Leitor ou equivalente Mestre Literatura e linguística 55 Ficha
submetida

Edgar Alexandre da Cunha
Bernardo

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Sociologia 35 Ficha
submetida

Francisco José Silva Ferreira
Marinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

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

submetida
João Carlos de Carvalho
Franco

Assistente convidado
ou equivalente Doutor Gestão 40 Ficha

submetida
José Paulo Cerdeira Cleto
Cravino

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física/Didática da Física 100 Ficha

submetida

Luís Manuel de Oliveira Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Manuel Gonçalo Sá Fernandes Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Maria Adelaide Pinho
Montenegro Andrade

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida
Maria da Conceição Esteves
Aleixo

Assistente ou
equivalente Mestre Ensino 55 Ficha

submetida
Maria da Felicidade Araújo
Morais

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Linguística 100 Ficha

submetida
Maria Natália de Sousa
Pinheiro Amarante

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura 100 Ficha

submetida
Maria Olinda Rodrigues
Santana

Professor Associado
ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha

submetida

Maria Sofia Pimentel Biscaia Leitor ou equivalente Doutor Literatura 100 Ficha
submetida

Maria Teresa Couceiro da
Costa Sequeira e Sousa
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia 100 Ficha

submetida

Marlene da Conceição
Vasques Loureiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/78e8feac-9a78-525b-112f-5ffd8e665dfb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/432025c2-1dcd-bafb-6fc9-5fff2618679c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/3fba5f4a-ee91-6485-7c1a-5fff26e6d30b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/4482a6b7-5190-a938-7c34-5fff2779511e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/5dfa6d98-7e0b-9a7a-5942-5fff270897f9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/447147b2-ecf6-eed4-2073-5fff27593e00
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/25780940-0368-e7a5-d74b-5fff2711503f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/65b8ce49-af65-c235-8893-5fff27a8220c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/4789f3d7-3ed2-abe4-fe9f-5fff276c9ceb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/608fc159-20e2-6c12-35cf-5fff27a1e5ba
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/279829c8-748d-48d3-2d5d-5fff27423423
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/80d2a72a-28c3-7b31-65d5-5fff27896b52
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/42db6d33-6d01-2ce9-4eb6-5fff27412b81
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/1a75f1e5-e5ff-be02-d3f4-5fff2a17bbb9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/a37104b9-8fa3-7d0c-04ae-5fff2ab9ad3a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/c0681c1e-2666-8641-873e-5fff2ad2dc96
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/3e0ce5e3-9287-7611-40e3-5fff2a83e82d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/651f7ad3-62ef-12c6-47cb-5fff2a93e712
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/128c58c0-78ac-38f1-4b49-5fff2a5c5ccb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/94077515-12ae-86b6-2db8-5fff2aa50470
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/b32ff4b1-71e3-adc2-3cf8-5fff2a2c163b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/b5441985-0f79-b1ce-1948-5fff2a35d64f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/840ef87e-999d-6cb3-3126-5fff2a383c41
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/600ba2b4-0e18-7b06-bd36-5fff2a818287
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/annexId/5b22d2bb-1d59-6fb8-59e5-5fff2a9945fc


26/02/2021 ACEF/2021/0106087 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=676a548e-a096-86c1-ed5f-5ff6e676dba5&formId=5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6… 8/23

Ricardo Jorge e Silva Bento Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha

submetida

Rogério Gouveia Bessa Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Gestão 35 Ficha

submetida

Rolf Kemmler Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da linguagem 100 Ficha

submetida

Sónia Catarina Gomes Coelho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Susana de Fátima Póvoa Alves
Fontes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida

Tânia Cristina do Cima
Gonçalves

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Economia 55 Ficha
submetida

Timothy Leonard Koehnen Professor Associado
ou equivalente Doutor Administração educacional 100 Ficha

submetida
Veronique Nelly Paul Marie
Joukes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Sociais 100 Ficha

submetida

Xose Xerardo Pereiro Perez Professor Associado
ou equivalente Doutor Antropologia Sociocultural 100 Ficha

submetida
Elisa Maria Oliveira Gomes da
Torre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Medieval Portuguesa 100 Ficha

submetida

Maria da Conceição Teixeira
Varela

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Linguagem 25 Ficha
submetida

Carmen Manuela Pereira
Carneiro Lucas

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor
Ciências da Educação -
Didática e Desenvolvimento
Curricular

30 Ficha
submetida

Maria da Graça Ricardo Leitor ou equivalente Mestre Ensino de Inglês e Espanhol 75 Ficha
submetida

Fernando Jorge Loução Lima Leitor ou equivalente Licenciado Ensino de Português e
Francês 70 Ficha

submetida
     3125  

<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.
 39

3.4.1.2. Número total de ETI.
 31.25

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time
employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 24 76.8

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 Nº de docentes (ETI) / Staff % em relação ao total de ETI* / % relative
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qualified teaching staff number in FTE to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching
staff holding a PhD (FTE): 27 86.4

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the
study programme

19 60.8 31.25

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 31.25

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

22 70.4 31.25

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 31.25

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

As atividades de natureza técnica e administrativa são asseguradas por uma técnica superior adstrita à Estrutura de Apoio
Pedagógico (EAP) com dedicação exclusiva. Conta -se ainda com o apoio da assistente técnica afeta ao Departamento de
Letras, Artes e Comunicação (DLAC), também com dedicação exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Technical and administrative activities are carried out by a Senior Technician attached to the Estrutura de Apoio
Pedagógico (Pedagogical Support Structure - EAP) with exclusive dedication. There is also the support of the Technical
Assistant to the Departamento de Letras, Artes e Comunicação (Department of Letters, Arts and Communication - DLAC),
also with exclusive dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A funcionária da EAP é licenciada pré-Bolonha em Português-Inglês; a assistente técnica do DLAC concluiu o 12.º ano de
escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The EAP employee has a pre-Bologna Bachelor degree in Portuguese-English; the DLAC Technical Assistant completed
the secondary school (12th grade).

5. Estudantes
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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. 
176

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 37.5
Feminino / Female 62.5

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 77
2º ano curricular 52
3º ano curricular 47
 176

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 40 48 65
N.º de candidatos / No. of candidates 271 254 275
N.º de colocados / No. of accepted candidates 42 48 65
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 51 54 73
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 140.6 141.5 142.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 149.9 149.9 156.2

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A maior parte dos alunos que frequenta o curso de LRE (quase 60% nos dois últimos anos, segundo dados disponíveis na
página da Direção-Geral do Ensino Superior) concorreu para este curso como a sua 1.ª opção no Concurso Nacional de
Acesso.

 Quanto às localidades de residência, os quatro distritos de origem de maior número de estudantes de LRE são, por ordem
decrescente, Porto, Vila Real, Braga e Viseu.

 O curso é frequentado por alguns estudantes já integrados no mundo do trabalho, que procuram valorizar-se
profissionalmente por meio desta licenciatura.

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Most of the students who take the LRE course (almost 60% in the last two years, according to data available on the page of
the Direção-Geral do Ensino Superior) applied for this course as their first option in the National Access Competition.

 As for the places of residence, the four home districts with the largest number of LRE students are, in descending order,
Porto, Vila Real, Braga and Viseu.

 The course is attended by some students already integrated into the labor world, who seek to enhance themselves
professionally through this degree.
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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 32 27 39
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 24 21 35
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 5 2 4

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 2 2 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica.

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

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
A taxa de aprovação nas unidades curriculares (UC) de LRE é elevada. Segundo o Relatório do Sucesso Escolar em 2019-
2020 (elaborado pelo Gesqua), a percentagem de alunos avaliáveis foi de 97%, foram avaliados 90% e destes obtiveram
aprovação 96%; a percentagem de UC com taxa de aprovação igual ou superior a 90% foi de 94%. Verificou-se ainda que a
taxa de aprovação é superior, em todos os anos, no 2.º semestre; além disso, comparando os 3 anos do curso, verifica-se
que a taxa de aprovação é progressivamente mais elevada. Em 2019-2020, 94% das UC de LRE têm taxa de aprovação
igual ou superior a 90%, não se notando diferenças significativas entre as diversas áreas científicas do ciclo de estudos.

 Nos Relatórios das Unidades Curriculares (elaborados pelos responsáveis pelas UC), a maior parte dos professores
destaca a qualidade dos elementos de avaliação: na maior parte das UC, considera-se que os elementos de avaliação
foram de qualidade Elevada, seguindo-se algumas UC em que os docentes os classificaram como de qualidade Muito
Elevada.

 

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

The pass rate in the LRE curricular units (CU) is high. According to the 2019-2020 School Success Report (prepared by
Gesqua), the percentage of evaluable students was 97%, 90% were assessed and 96% of them were approved; the
percentage of UC with an approval rate equal to or greater than 90% was 94%. It was also found that the approval rate is
higher, in all years, in the second semester; in addition, comparing the 3 years of the course, it appears that the pass rate
is progressively higher. In 2019-2020, 94% of LRE CUs have an approval rate equal to or higher than 90%, with no
significant differences being noted between the different scientific areas of the study programme.

 In the reports of the curricular units (prepared by those responsible for the CU), most teachers highlight the quality of the
evaluation elements: in most CUs, the evaluation elements are considered to be of high quality, followed by some CUs
which the teachers classified as Very High quality.

 

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). 
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Segundo os dados da DGEEC com data de junho de 2020, dos 125 diplomados em LRE entre 2014-2015 e 2017-2018,
encontravam-se registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) como desempregados em dezembro
de 2019 só 8 pessoas, a que corresponde uma taxa de empregabilidade de cerca de 94%.
Fonte: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1202&codc=9196. 

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies,
indicating the year and the data source). 

According to data from DGEEC dated June 2020, of the 125 graduates in Languages and Business Relations between 2014-
2015 and 2017-2018, only 8 individuals were registered in the Institute for Employment and Professional Training (IEFP) as
unemployed in December 2019, corresponding to an employability rate of around 94%. 
Source: http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1202&codc=9196

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Temos conhecimento, por contacto informal com os alunos, de que alguns diplomados em LRE prosseguem os seus
estudos em cursos de 2.º ciclo, na UTAD ou em outras universidades, principalmente nas áreas de gestão, economia,
línguas e comunicação.
Alguns estudantes de LRE frequentam o curso como estudantes-trabalhadores (com trabalho a tempo inteiro ou parcial),
servindo o curso como meio para melhorar e valorizar a sua situação profissional.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
We are aware, through informal and sporadic contacts, that some LRE graduates are pursuing second cycle studies in the
areas of management, economics and communication, mainly.
Some LRE students attend the course as student workers (with full-time or part-time work), the course being a means to
improve and enhance their professional situation.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de estudos
integrados/ No. of integrated study
programme’s teachers

Observações
/
Observations

Centro de Estudos em Letras Bom Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro 4 Não se

aplica/NA

CELGA-ILTEC Excelente Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra 1 Não se

aplica/NA
Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento (CETRAD)

Bom Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro 9 Não se

aplica/NA

Centro de Química - Vila Real
(CQVR) Muito Bom Universidade de Trás-os-Montes

e Alto Douro 1 Não se
aplica/NA

Centro de Estudos de Teatro (CET) Muito Bom Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa 1 Não se

aplica/NA

Instituto de Filosofia Muito Bom Faculdade de Letras da
Universidade do Porto 1 Não se

aplica/NA
Centro de Línguas, Literaturas e
Culturas (CLLC) Muito Bom Universidade de Aveiro 1 Não se

aplica/NA

Centro em Rede de Investigação em
Antropologia (CRIA) Muito Bom

NOVA FCSH, ISCTE-IUL,
Universidade de Coimbra,
Universidade do Minho

1 Não se
aplica/NA

Centro de Investigação
Transdisciplinar Cultura, Espaço e
Memória (CITCEM)

Bom Faculdade de Letras da
Universidade do Porto 1 Não se

aplica/NA

Centro de Investigação Didática e
Tecnologia na Formação de
Formadores (CIDTFF)

Muito Bom Universidade de Aveiro 1 Não se
aplica/NA

Centro Geociências - CGEO Bom Universidade de Coimbra 1 Não se
aplica/NA

LabCom - Comunicação & Artes Muito Bom Universidade da Beira Interior 1 Não se
aplica/NA

CEHUM - Centro de Estudos
Humanísticos da Universidade do
Minho

Muito Bom Universidade do Minho 1 Não se
aplica/NA
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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/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1
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/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1
6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)
área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

A UTAD é um centro de criação, transmissão e difusão de cultura, ciência e tecnologia que, através da articulação das
vertentes ensino, 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. Existe neste Departamento (DLAC) e nesta
Escola (ECHS) uma experiência consolidada de ensino graduado e pós-graduado, uma vez que estão em funcionamento
cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento nas diferentes áreas fundamentais do ciclo de estudos. Ao nível da
prestação de serviços à comunidade, tem havido por parte do DLAC e da ECHS uma resposta às solicitações externas,
dando corpo à missão e aos objetivos da Instituição. O curso de Línguas e Relações Empresariais promove a aquisição de
competências diversificadas, desde as línguas estrangeiras, às áreas de gestão, marketing, finanças, economia,
informática e direito, permitindo aos seus futuros profissionais ter uma formação e uma visão mais abrangentes,
correspondendo às necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Este curso contribui para o
desenvolvimento regional e local, pois prepara profissionais com uma formação diversificada e polivalente.
Através do Gabinete de Formação (GFORM), a UTAD oferece, à comunidade em geral e também aos seus alunos e
docentes, diversas ações de formação, palestras e workshops, nomeadamente no âmbito das línguas estrangeiras.
Os docentes do curso e os estudantes têm participado em encontros, congressos, colóquios, exposições, workshops e
conferências temáticas ligados a temas nacionais, regionais e locais, nomeadamente no Programa de Soft Skills (GForm),
nos Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação (organizados pelo DLAC) e nas Jornadas de Línguas
(promovidas pelo Núcleo de Estudantes de Línguas).

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 dissemination of culture, science and technology that, through the
articulation of teaching, research and service provision, is integrated into the life of society. In this context, it is the
university's mission to promote the socialization of knowledge through academic diffusion, through lifelong training,
through transmission to the socio-economic environment and its public dissemination. In this Department (DLAC) and in
this School (ECHS), there is a consolidated experience of graduate and post-graduate education, since we have operating
undergraduate, Master’s, and doctoral courses in the different fundamental areas of the study cycle. In terms of providing
services to the community, DLAC and ECHS have responded to external requests, giving form to the institution's mission
and objectives. The Languages and Business Relations course promotes the acquisition of diverse skills, from foreign
languages, to the areas of management, marketing, finance, economics, information technology and law, allowing future
professionals to have a more comprehensive training and vision, corresponding to the needs of an increasingly
demanding labor market. This course contributes to regional and local development, as it prepares professionals with a
diverse and versatile background.
Through the Training Office (Gabinete de Formação - GFORM), UTAD offers to the community in general and also to its
students and teachers, several training actions, lectures and workshops, namely in the scope of foreign languages.
Course teachers and students have participated in meetings, congresses, colloquia, exhibitions, workshops and thematic
conferences linked to national, regional and local themes, namely in the Soft Skills Program (GForm), in the International
Reflection and Research Meetings (Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação, in DLAC ) and in the Language
Days (promoted by the Nucleus of Language Students).

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

O corpo docente deste curso participa em várias parcerias, cooperando em pontos de interesse comum no âmbito do
ensino e da investigação. A nível nacional e internacional, salienta-se a participação nos projetos: Fostering and
Assessing Critical Thinking and Creativity in Higher Education (OCDE); CRITHINKEDU – Critical Thinking Across the
European Higher Education Curricula (Erasmus+); Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux do Laboratoire
d'Histoire des Théories Linguistique (Univ. Paris Diderot); ROLD (Revitalizing Older Linguistic Documentation) do ACLC da
Univ. de Amesterdão; Património Cultural da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal: Valorização e Inovação - GEOARPAD;
Projeto de I&D DOUROTUR – Tourism and technological innovation in the Douro; Bodies in Transit 2 (Univ. de Huelva);
Tourism and technological innovation in the Douro (cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional);
SCReLProg (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming).

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 teachers of this course participate in several partnerships, and therefore cooperate in points of common interest on
teaching and research. At national and international level, the following projects should be highlighted: Fostering and
Assessing Critical Thinking and Creativity in Higher Education (OECD); CRITHINKEDU -Critical Thinking Across the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1
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European HE Curricula Erasmus+; Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux of the Laboratoire d'Histoire des
Théories Linguistique (Univ. Paris Diderot); ROLD (Revitalizing Older Linguistic Documentation) from ACLC of Univ.
Amsterdam; Cultural Heritage of the Galicia-Northern Portugal Euroregion: Valorization and Innovation - GEOARPAD;
DOUROTUR R&D Project - Tourism and technological innovation in the Douro; Bodies in Transit 2 (Uni. of Huelva and U. of
Vigo); Tourism and technological innovation in the Douro (co-financed by the European Regional Development Fund);
SCReLProg (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming).

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 5.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1.5
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). 12.5

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). 
O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) disponibiliza informações sobre programas nacionais e
internacionais e apoia a realização de candidaturas.

 Na rede Erasmus+, destacam-se aqui alguns exemplos de protocolos. Espanha: Univ. da Coruña, Univ. de Santiago de
Compostela, Univ. de Castilla-La Mancha, Univ. de Oviedo e Univ. de Valladolid. França: Université Paris Ouest Nanterre La
Défense, Université de Picardie Jules Verne e Université de Poitiers. Alemanha: Universität Rostock, Universität des
Saarlandes e Universität Osnabrück. Polónia: Univ. de Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-
Bialej), Adam Mickiewicz University in Poznań, Univ. de Gdańsk e Kazimierz Pułaski University of Technology and
Humanities in Radom. Hungria: University of Pannonia (Veszprém). República Checa: Univerzita Palackého v Olomouci.

 Mediante os interesses manifestados por docentes e alunos, podem ser estabelecidos novos protocolos de cooperação
com outras universidades.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) provides information on national and international programs
and supports applications.

 In the Erasmus+ network, here are some examples. Spain: Univ. da Coruña, Univ. from Santiago de Compostela, Univ. from
Castilla-La Mancha, Univ. Oviedo and Univ. of Valladolid. France: Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Université de
Picardie Jules Verne and Université de Poitiers. Germany: Universität Rostock, Universität des Saarlandes and Universität
Osnabrück. Poland: Univ. by Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej), Adam Mickiewicz
University in Poznań, Univ. of Gdańsk and Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. Hungary:
University of Pannonia (Veszprém). Czech Republic: Univerzita Palackého v Olomouci.
According to the interests of teachers and students, new cooperation protocols can be established with other universities.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os resultados dos estudantes do curso são bastante positivos, o que decorre da conjugação de diversos fatores, entre os

quais há a destacar: a média de entrada dos estudantes deste curso é alta, tendo vindo a aumentar gradualmente, e a
maior parte deles concorreu a este curso como 1.ª opção, o que configura um quadro motivacional favorável; predominam
no curso as UC de tipologia prático-laboratorial, o que favorece a criação de turmas de menor dimensão, a utilização de
metodologias e estratégias de trabalho cooperativo, bem como o acompanhamento e o feedback constantes ao progresso
dos estudantes; a aposta na avaliação contínua e na exigência de assiduidade promove nos estudantes atitudes de maior
responsabilização e compromisso com a sua formação pessoal; a relação de proximidade entre os estudantes, a Direção
de Curso e os docentes propicia um ambiente de confiança e respeito mútuos, criando maior solidariedade na
prossecução de objetivos comuns, num ambiente favorável ao pensamento crítico e criativo; o Núcleo de Estudantes de
Línguas, que tem uma excelente relação com a Comissão de Curso e os órgãos representativos dos estudantes na
Universidade, promove eficazmente a integração dos novos alunos e mobiliza as diversas apetências e sinergias dos
estudantes para projetos como as Jornadas de Línguas e as atividades do Dia Aberto da UTAD.

 A baixa mobilidade de estudantes pode dever-se a constrangimentos decorrentes da situação socioeconómica das
famílias dos Estudantes – a UTAD é a universidade portuguesa pública com maior taxa de estudantes com bolsas de
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estudo (i.e., estudantes que necessitam de apoio financeiro). No futuro, é previsível que a pandemia Covid-19 também
afete negativamente a predisposição para a mobilidade internacional, quer de docentes, quer de estudantes. 

6.4. Eventual additional information on results.
The results of the students of the course are very positive, which arises from the combination of different factors, which
the following ones stand out: the average number of students entering this course is high, having gradually increased, and
most of them applied for it as their first option, which provides a positive motivational framework; the CUs of practical and
laboratorial type prevail in the course, which favours the functioning of smaller classes, the use of methodologies and
strategies of cooperative work, as well as constant monitoring and feedback on the students' progress; the focus on
continuous assessment and the demand of attending classes promotes students’ attitudes of greater responsibility and
commitment to their personal training; the close relationship between the students, the Course Director and the teachers
provides an environment of mutual trust and respect, creating greater solidarity in the pursuit of common goals, in an
environment favourable to critical and creative thinking; the Language Students’ Nucleous (Núcleo de Estudantes de
Línguas), which has an excellent relationship with the Course Directorate and the student representative bodies at the
University, effectively promotes the integration of new students and mobilizes the diverse preferences and synergies of
students for projects such as Language Days (Jornadas de Línguas) and Open Day activities (Dia Aberto da UTAD).
The low mobility of students may be due to constraints arising from the socioeconomic situation of the students' families -
UTAD is the public Portuguese university with the highest rate of students on scholarships (i.e., students who need
financial support). In the future, it is expected that the Covid-19 pandemic will also negatively affect the predisposition for
international mobility, both for teachers and students.

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.
 Sim

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).

 7.1.2._RAC de LRE 2019-2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas
avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

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. 

<no answer>

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. 

<sem resposta>

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

<no answer>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e6d69f1/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização
e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

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

<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
<sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

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

<no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
<sem resposta>

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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 
- A formação científica oferecida pelo curso corresponde, no essencial, à adotada nas melhores universidades
portuguesas e europeias.

 - As áreas propostas pelo curso são de grande atualidade e relevância para o desenvolvimento regional e nacional.
 - Formação adequada ao mercado de trabalho e à continuação para 2.º ciclo de estudos.

 - Relação com a vertente empresarial e contacto com o mercado de trabalho, designadamente por meio do estágio.
 - Corpo docente qualificado nas diversas áreas do ciclo de estudos, com reconhecimento internacional da atividade de

formação e de investigação científica. 
 - O corpo docente inclui professores doutorados vinculados à Universidade há mais de cinco anos.

 - Contratação de um docente de Alemão ao abrigo do emprego científico.
 - A média de entrada e o elevado número de alunos que optam por este ciclo de estudos como primeira opção são bons

indicadores da reputação que ele tem no contexto do Ensino Superior.
 - Existência de um Núcleo de Estudantes de Línguas (NEL), que fomenta a participação ativa dos alunos e melhora a

articulação com a Direção de Curso.
 - Organização das Jornadas de Línguas, evento que possibilita aos alunos uma troca de ideias e experiências acerca da

formação e do mercado de trabalho. 
 - Reuniões regulares com representantes dos alunos e com os docentes do curso.

 - Relação de proximidade entre os alunos e os professores do curso.
 - Existência de um mecanismo de garantia da qualidade (GESQUA) que permite monitorizar o processo de ensino e de

aprendizagem, desde a fase de diagnóstico até à implementação de ações de melhoria, quando necessário.
 

8.1.1. Strengths 
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- The scientific training offered by the course corresponds, essentially, to that adopted in the best Portuguese and
European universities.
- The areas proposed by the course are highly up-to-date and relevant to regional and national development.
- Adequate training for the job market and the pursuit of the second cycle of studies.
- Relationship with the business world and contact with the labor market, namely through the internship.
- Qualified teaching staff in the various areas of the study cycle, with international recognition for training and scientific
research.
- The teaching staff includes Ph.D Professors linked to the University for more than five years.
- Hiring a German teacher under scientific employment.
- The average entrance and the high number of students who choose this cycle of studies as the first option are good
indicators of the reputation it has in the context of Higher Education.
- Existence of a Language Students Nucleus, which promotes the active participation of students in academic activities
and improves interaction with the Course Directorate.
- Organization of Language Days, an event that allows students to exchange ideas and experiences about training and the
labor market. 
- Regular meetings with students' representatives and the teaching staff.
- Close relationship between students and teachers of the cycle of studies.
- Existence of a quality assurance mechanism (GESQUA) that enables the teaching and learning process to be monitored,
from a diagnostic phase to the implementation of improvement actions, when necessary.

8.1.2. Pontos fracos 
- Dificuldades financeiras para abertura de concursos para contratar docentes de carreira, sobretudo na área das línguas
estrangeiras.
- Falta de um espaço de estudo para os estudantes no polo I da ECHS.
- Alguns estudantes revelam maiores dificuldades nas UC da área da Economia e Finanças, por falta de bases do ensino
secundário, dado que são oriundos maioritariamente da área das Humanidades.
- Conjuntura económica desfavorável.

8.1.2. Weaknesses 
- Financial difficulties in opening competitions to hire career teachers, especially in the area of foreign languages.
- Lack of a study space for students at ECHS pole I.
- Some students show greater difficulties in CUs in the area of Economics and Finance, due to the lack of core knowledge
in these subjects in secondary education, given that they come mostly from the Humanities area.
- Unfavorable economic environment.

8.1.3. Oportunidades 
- Abertura de duas vagas para a contratação de um docente de Inglês e um de Espanhol.
- Possibilidade de emprego em áreas diretamente relacionadas com o curso - instituições públicas e privadas, agências de
turismo e de viagens, companhias aéreas, postos de turismo, comércio, indústria e serviços.
- Aumento dos contactos de empresas nacionais, regionais e locais com congéneres estrangeiras.
- Crescente procura de cursos do ensino superior por parte de profissionais que pretendem obter uma sólida formação na
área das línguas estrangeiras aplicadas ao contexto empresarial.
- Know-how da UTAD na área das novas tecnologias, que pode contribuir para um melhoramento contínuo das plataformas
utilizadas, quer para a divulgação/promoção externa, quer para o apoio às atividades letivas e pedagógicas.
- Estágio curricular nas empresas da região de residência dos estudantes proporciona melhores oportunidades de
emprego aos alunos.
- Presença na UTAD de iniciativas de apoio ao empreendedorismo, especialmente através do Gabinete de Inserção na Vida
Ativa (GAIVA).
- Tecido económico diversificado de organizações do terceiro setor, com necessidade de apoio e expectativas face à UTAD
(economia social, solidariedade, cultura, desporto, lazer, etc.).
- Tecido empresarial em que predominam unidades produtivas cuja dimensão aponta para a preferência por quadros mais
polivalentes, em que a formação de largo espectro melhor se adequa.
- Boas oportunidades para parcerias com o mundo empresarial e organismos da administração pública (estágios) no
sentido de potenciar a empregabilidade.
- Este curso contribui para o desenvolvimento regional e local pois preenche as necessidades das pequenas e médias
empresas, fornecendo-lhes profissionais com uma formação diversificada e polivalente.
- A formação do curso insere-se numa área com potencial para a criação de riqueza e de valor acrescentado.
- Os licenciados em LRE estão aptos a prosseguir para outros ciclos de estudo na UTAD ou em outras instituições de
ensino superior nacionais e internacionais.
- Implementação generalizada de sistemas de gestão de qualidade na instituição, permitindo a crescente
responsabilização de todos os envolvidos no processo de ensino/aprendizagem.
- Os mecanismos de garantia da qualidade (Gesqua), desenvolvidos pela UTAD de acordo com os referenciais da A3ES,
permitem refletir sobre questões estratégicas.
- Existência do Programa de Tutoria/Mentoria e do Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso
Escolar, para acompanhamento dos estudantes, especialmente no 1.º ano do curso, que, entre outros objetivos, visam
combater o insucesso e o abandono escolares.
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- Existência de oferta formativa para atualização do corpo docente e não docente. 
- Campus bem organizado, Biblioteca Central espaçosa e agradável com bons locais para estudar.

8.1.3. Opportunities 
- Opening of two vacancies for hiring an English teacher and one Spanish teacher.
- Possibility of employment in areas directly related to the course - public and private institutions, travel agencies, airlines,
tourist offices, commerce, industry and services.
- Increased contacts between national, regional and local companies with foreign counterparts.
- Increasing demand for higher education courses by professionals who want to obtain sound training in the field of
foreign languages applied to the business context.
- UTAD's know-how in the area of new technologies, which contributes to a continuous improvement of the platforms used,
both for the dissemination / external promotion, and to support teaching and pedagogical activities.
- Curricular internship at companies in the students’ region of residence provides better employment opportunities to the
students.
- Presence in UTAD of initiatives to support entrepreneurship, especially through the Gabinete de Inserção na Vida Ativa
(Office for Inclusion in Active Life - GAIVA).
- Diversified economic framework of third sector organizations, in need of support and with expectations regarding UTAD
(social economy, solidarity, culture, sport, leisure, etc.).
- Business network in which production units predominate, whose dimension points to the preference for more versatile
staff, in which the formation of a broad spectrum is best suited.
- Good opportunities for partnerships with the business world and public administration organizations (internships) in
order to enhance employability.
- This course contributes to regional and local development as it fulfills the needs of small and medium-sized enterprises,
providing them with diversified and versatile training.
- The training offered by this course is part of an area with the potential to create wealth and added value.
- LRE graduates are able to proceed to other study cycles, at UTAD or at other national and international higher education
institutions.
- Widespread implementation of quality management systems in the institution, allowing the increasing responsibility of
everyone involved in the teaching / learning process.
- The quality assurance mechanisms (Gesqua), developed by UTAD in accordance with the A3ES benchmarks, allow us to
reflect on strategic issues.
- Existence of the UTAD Tutoring/Mentoring Program and the "The Permanent Observatory of Early School Leaving and
Promotion of School Success", to monitor students, especially in the first year of the course, which, among other
objectives, aim to fend off school failure and dropout rates.
- Existence of training offerse to update the teaching and non-teaching staff.
- Well-organized campus, spacious and pleasant Central Library with good places to study.

8.1.4. Constrangimentos 
- Localização da Instituição no Interior Norte, uma das regiões menos povoadas e mais envelhecidas.
- A situação de crise financeira que Portugal atravessa, agravada com as repercussões da pandemia Covid-19, tem
consequências também ao nível do 1.º ciclo em LRE.
- A crise económica pode levar alguns alunos a abandonar a licenciatura por falta de recursos financeiros.
- Limitações conjunturais no emprego jovem.
- Constrangimentos na elaboração de horários devido ao reduzido número de salas, mas que a Instituição tem conseguido
ultrapassar.
- Constrangimentos financeiros que poderão vir a limitar seriamente a renovação, atualização e manutenção do hardware e
do software informáticos, o que poderá limitar a manutenção do curso na dianteira das metodologias de ensino assistidas
por computador, dificuldade que assume maior relevância num contexto em que frequentemente é necessário fazer a
transmissão online da aula presencial.
- Constrangimentos quanto ao número de alunos envolvidos em programas de mobilidade, dado que as bolsas são
consideradas reduzidas e as dificuldades das famílias em adiantarem os montantes necessários são crescentes.
- A localização geográfica da UTAD dificulta a captação de apoio de embaixadas ou órgãos afins para cofinanciamento de
docentes de língua estrangeira.
- Tendência generalizada para o aumento do número de estudantes por turma, o que pode prejudicar o processo de
ensino-aprendizagem.

8.1.4. Threats 
- Location of the institution in the Interior North, one of the least populated and most aging regions.
- The situation of financial crisis that Portugal is going through, worsened with the repercussions of the Covid-19
pandemic.
- The economic crisis may lead some students to leave university due to lack of financial resources.
- Structural limitations from an economic standpoint regarding youth employment.
- Constraints in the elaboration of students’ schedules due to the reduced number of classrooms, a problem that the
institution has managed to overcome.
- Financial constraints that may seriously limit the renewal, updating and maintenance of computer/multimedia hardware
and software, which may limit the maintenance of the course ahead on computer-assisted teaching methodologies; this
difficulty assumes greater relevance in the current context, in which it is often necessary to make the face-to-face class
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available online.
- Constraints regarding the number of students involved in mobility programs, given that the scholarships are considered
to be insufficient and families face increasing difficulties in advancing the necessary capital.
- UTAD's geographic location makes it difficult to attract support from embassies or similar organizations to co-finance
foreign language teachers.
- Widespread tendency to increase the number of students per class, which can harm the teaching-learning process.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Dinamizar a participação de organizações externas em aulas abertas, seminários, palestras e workshops no âmbito das
UC do curso.

 - Envidar esforços para a criação de um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS. 
 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+.

 - Promover a criação de turmas com um número de alunos mais ajustado quer à tipologia de cada UC, quer às áreas
científicas de formação (por exemplo, no caso das UC de Economia e Finanças).

 - Aumentar a oferta de UC de opção, alargando o leque de escolha dos estudantes, de forma a melhor corresponder a
interesses de formação diversificados.

 - Reforçar a partilha de recursos e UC com outros cursos de grau similar das diversas unidades orgânicas da UTAD.
 - Promover o aumento da produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares, em

revistas indexadas, nomeadamente nas bases de dados ISI e SCOPUS.
 - Para as UC de língua estrangeira, pugnar pela contratação de docentes falantes nativos das línguas que lecionam e/ou

com forte ligação aos países que têm esses idiomas como língua oficial. A UTAD deve apostar seriamente em docentes
com este perfil, porquanto podem alavancar a internacionalização do curso (e, por extensão, da UTAD), a participação de
estudantes e docentes em programas de mobilidade e a concretização de parcerias ao nível de bolsas, estágios e
atividades culturais.

8.2.1. Improvement measure 
- To promote the participation of external organizations in open classes, seminars, lectures and workshops within the UC
of the course.

 - To make efforts to create a place of study for students, at Polo I of ECHS.
 - To encourage students and teachers to participate in mobility programs, such as ERASMUS+.

- To promote the creation of classes with a number of students that is more appropriate both to the typology of each CU,
and to the scientific areas of training (for example, in the case of Economics and Finance).

 - To increase the offer of optional CUs, expanding the range of students' choice, in order to better meet the diverse training
interests.

 - to reinforce the sharing of resources and CUs with other courses of similar degree from the different organic units of
UTAD.

 - To promote the increase in the scientific production of teachers in publications with peer reviewing, in indexed journals,
namely in the ISI and SCOPUS databases.

 - For foreign language UCs,to strive to hire teachers who are native speakers of the languages they teach and/or have a
strong connection to countries that have these languages as their official language. UTAD must seriously invest in
teachers with this profile, as they can leverage the internationalization of the course (and, by extension, of UTAD), the
participation of students and teachers in mobility programs and the establishment of partnerships at the level of
scholarships, internships and cultural activities.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
ALTA (1 ANO)

 - Promover a criação de turmas com um número de alunos mais ajustado à tipologia da UC e às áreas científicas de
formação (por exemplo, Economia e Finanças).

 - Aumentar a oferta de UC de opção, alargando o leque de escolha dos estudantes.
 - Para as UC de língua estrangeira, pugnar pela contratação de docentes falantes nativos dessas línguas e/ou com forte

ligação aos países que têm esses idiomas como língua oficial.
 

MÉDIA 
- Dinamizar a participação de organizações externas em aulas abertas, seminários, palestras e workshops no âmbito das
UC do curso. (2 ANOS)

 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+. (2 ANOS)
 - Promover a produção científica em publicações com arbitragem científica por pares e em revistas indexadas (ISI e

SCOPUS). (3 ANOS)
- Envidar esforços para a criação de um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS. (2 ANOS)

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
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HIGH
- To promote the creation of classes with a number of students more adequate to the type of UC and to the scientific areas
of training (for example, Economics and Finance). (1 YEAR)
- to increase the offer of optional CUs, expanding the range of students' choice. (1 YEAR)
- For foreign-language CUs, to strive to hire teachers who are native speakers of those languages and/or have a strong
connection to countries that have these languages as their official language. (1 YEAR)

MEDIUM
- to promote the participation of external organizations in open classes, seminars, lectures and workshops within the CU of
the study program. (2 YEARS)
- To encourage students and teachers to participate in mobility programs, such as ERASMUS +.(2 YEARS)
- To promote scientific production in publications with scientific peer review and indexed journals (ISI and SCOPUS). (3
YEARS)
- To make efforts to create a place of study for students, in Polo I of ECHS. (2 YEARS)

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Diminuição do número de alunos por turma quer nas UC de línguas estrangeiras, quer nas de áreas científicas em que os
alunos revelam menor domínio de conhecimentos de base (e.g., Economia e Contabilidade).
- Criação/Disponibilização de novas UC de opção.
- Realização de eventos, ao nível do curso ou das UC, que favoreçam o contacto com diferentes entidades externas
(palestras, aulas abertas, entre outros).
- Aumento do número de estudantes e docentes em programas de mobilidade internacional.
- Realização de ações de divulgação dos programas de mobilidade junto dos docentes e estudantes, em colaboração com
o GRIM.
- Aumento de artigos publicados por docentes em revistas científicas indexadas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Decrease of the number of students per class, either in the foreign languages UCs, or in the scientific areas where
students manifest gaps in basic knowledge (e.g., Economics and Finance).
- Creation / Availability of new optional CUs.
- Holding events, at the course or CU level, that favor contact with different external entities (lectures, open classes, among
others).
- Increase the number of students and teachers in international mobility programs.
- Carrying out actions to publicize mobility programs among teachers and students, in collaboration with GRIM.
- Increase in the number of scientific papers published in indexed scientific journals.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>

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



26/02/2021 ACEF/2021/0106087 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=676a548e-a096-86c1-ed5f-5ff6e676dba5&formId=5bdf335a-b2f9-c8fd-948b-5ffd8e… 21/23

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
<no answer>

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
<sem resposta>

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
<no answer>

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>
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9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

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

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
 <sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
 <no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
 <sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
 <no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
 <sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>
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