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ACEF/2021/0406107 — 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/1415/0406107

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2017-04-28

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.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.
 Not applicable

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.
 Not applicable

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.
 No tocante à componente infraestrutural de apoio à lecionação do ciclo de estudos foram efetuadas melhorias,

nomeadamente a construção de camarins e balneários adstritos ao estúdio para a higiene e troca de roupa após os
exercícios práticos. De salientar que o material luminotécnico e de som para o Estúdio de Teatro (sala 00.1) e para a Sala
de Drama, bem como a aquisição de uma teia, conforme sugestão da CAE, está já cabimentado e alguns materiais já foram
adquiridos. Ainda a este nível, reforçou-se a parceria com o Departamento de Desporto da UTAD e o Teatro Municipal de
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Vila Real, no sentido de colmatar algumas carências pontuais a nível técnico e logístico. No contexto pandémico e tendo
em conta as indicações da DGS, as salas afetas à licenciatura foram reforçadas com um sistema de ventilação “saudável”.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Regarding the infrastructural component supporting the teaching of the study cycle, improvements were made, namely the
construction of dressing rooms and changing rooms attached to the studio, for hygiene and change of clothes after the
practical exercises. Technical lighting and sound equipment for the Theatre Studio (room 00.1) and the Drama Room, and
the acquisition of a web as suggested by CAE have already been budgeted for and some materials have already been
acquired, Still at this level, the partnership with the Sports Department of UTAD and the Municipal Theatre has been
reinforced, in order to overcome some occasional technical and logistic shortcomings. In the pandemic context and taking
into account the indications of the DGS, the rooms allocated to the study cycle were reinforced with a “healthy” ventilation
system. 

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.
As alterações em termos de parcerias nacionais centram-se exclusivamente nas parcerias com instituições ligadas ao
Estágio de Inserção Profissional e ao Projeto Artístico. Estão em curso negociações e elaboração de projetos com
companhias de teatro fora do âmbito regional e, numa perspetiva internacional, com Espanha, França e Polónia. As
parcerias em questão têm como objetivo a troca de experiências artísticas, a possibilidade de intercâmbio de espetáculos
e de workshops e de eventuais formações em conjunto.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The changes in terms of national partnerships focus exclusively on partnerships with institutions linked to the
professional insertion internship and the Artistic Project. Negotiations and elaboration of projects with theatre companies
outside the regional scope and, from an international perspective, with Spain, France and Poland, are in progress. The
partnerships in question are aimed at the exchange of artistic experiences, the possibility of exchanging shows and
workshops and possible joint training.

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.
Não se registaram alterações a esse nível.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
There were no changes at this level.

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.
O Regulamento de Estágio, em vigor desde 2017, com posteriores alterações significativas aprovadas em setembro de
2019, permite aos estudantes uma permanência mais longa na instituição acolhedora e a possibilidade de escolher o seu
coordenador de entre todos os docentes da Escola de Ciências Humanas e Sociais, afetados à licenciatura. Tem havido
um sucessivo estreitamento das relações entre os coordenadores e as respetivas instituições de acolhimento no que diz
respeito à troca de materiais e experiências. O regulamento do Projeto Artístico permite o contacto artístico com
elementos de várias instituições dentro da sua especialidade criativa.
Foi aumentado o leque de instituições não só em termos de especialização artística (escolas, companhias de teatro,
dança, música, produtoras televisivas, bibliotecas e centros culturais) mas também em perímetros geográficos extensivos
a Aveiro, Bragança, Viana do Castelo, Leiria, Lisboa, Porto, Braga e Faro.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Internship Regulation, in force since 2017, with subsequent significant changes approved in September 2019, allows
students a longer stay at the host institution and the possibility to choose their coordinator from among all the teachers of
the School of Humanities and Social Sciences, assigned to the degree. There has been a successive strengthening of
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relations between the coordinators and the respective host institutions with regard to the exchange of materials and
experiences. The Artistic Project regulation allows artistic contact with elements from various institutions within their
creative speciality.
The range of institutions was increased not only in terms of artistic specialisation (schools, theatre, dance and music
companies, television production companies, libraries and cultural centres) but also in geographical perimeters extending
to Aveiro, Bragança, Viana do Castelo, Leiria, Lisbon, Porto, Braga and Faro.

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.
Teatro e Artes Performativas

1.3. Study programme.
Theatre and Performing Arts

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR TAP 2020.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Interpretação

1.6. Main scientific area of the study programme.
Acting

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

212

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:

210

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:

219

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
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13th):
6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
23

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Not applicable.

1.11. Condições específicas de ingresso.
A licenciatura em Teatro e Artes Performativas exige como pré-requisito específico aproveitamento a uma das seguintes
três provas: 09 Geografia, 11 História e 18 Português. Rege-se pelas condições gerais de admissão a um ciclo de estudos
em geral. No caso do Concurso Especial de Acesso e Ingresso dos Candidatos das Vias Profissionalizantes de Nível
Secundário, a referida licenciatura, no cumprimento do Regulamento n.º 864/2020, de 13 de outubro de 2020, admite alunos
de cursos artísticos especializados e cursos artísticos especializados de nível secundário na área da música. Os critérios
de admissão são gerais e constantes do supra referido Regulamento.

1.11. Specific entry requirements.
The first cycle in Theater and Performing Arts requires, as a specific prerequisite, the successful completion of one of the
following three tests: 09 Geography, 11 History and 18 Portuguese. It is ruled by the general conditions for admission to a
study cycle in general. In the case of the Special Competition for Access and Admission of Candidates from Secondary
Vocational Tracks, this degree, in compliance with Regulation no. 864/2020, of 13 October 2020, admits students from
specialized artistic courses and specialized artistic courses at secondary level in the area of music. The admission criteria
are general and set out in the aforementioned Regulations.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
As aulas decorrem, respetivamente, no Pólo I da ECHS, com instalações específicas no piso -1, no Teatro de Vila Real
(Oficina das Artes e outros espaços protocolados), no Edifício da Biblioteca Central (Serviços Audiovisuais) e no Edifício
de Engenharias (laboratórios). 

Classes take place, respectively, at the ECHS Pole I, with specific facilities on floor -1, at the Vila Real Theatre (Arts
Workshop and other protocoled spaces), at the Central Library Building (Audiovisual Services) and at the Engineering
Building (laboratories).

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.

De salientar que no formulário RAC, (cujo relatório se encontra em anexo no ponto 7.1) a licenciatura está ancorada no
Departamento de Educação e Psicologia. Este lapso deve ser imediatamente resolvido dado que o curso pertence
estruturalmente ao Departamento de Letras, Artes e Comunicação. Esta mudança estrutural foi, aliás, uma das exigências
para a acreditação

1.15. Observations.
It should be noted that in the RAC form (whose report is attached in point 7.1) the degree is still registered in the
Department of Education and Psychology. This oversight should be immediately solved since the degree belongs
structurally to the Departamento de Letras, Artes e Comunicação. This structural change was, in fact, one of the
requirements for accreditation.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


25/02/2021 ACEF/2021/0406107 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3dfee5a9-a877-e38b-fd4e-5ff6e7706ef4&formId=145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6… 5/24

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable

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

Área Científica /
Scientific Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Artes do Espetáculo AE 141 0
Artes ART 24 12
Belas-Artes BA 3 0
(3 Items)  168 12  

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 da UC (FUC), o docente reflete sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem e os objetivos da UC, por
forma a evidenciar as aprendizagens que o aluno tem de alcançar e garantir a articulação entre estes dois aspetos. No
método de avaliação, são definidos os critérios que permitem medir o cumprimento dos objetivos. Este grau de
cumprimento é obtido através da implementação deste processo de avaliação e da análise dos resultados obtidos. Existe
ainda um Questionário Pedagógico, em que os alunos dão a sua opinião sobre diferentes aspetos do funcionamento das
UC, nomeadamente sobre a adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem. Estes dados são tratados pelo
GESQUA que produz um Relatório e o disponibiliza ao Conselho Pedagógico (CP), que elabora um documento de análise,
enfatizando os principais problemas de cada UC e apresenta sugestões de melhoria. O Diretor de Curso estabelece uma
articulação com os docentes para 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 CU Form, the teacher reflects on the teaching and learning methodologies and on the objectives of the CU, in order
to highlight the student’s learning achievements and to ensure the liaison between these two. The evaluation method
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defines the criteria that allow the measurement of compliance of the goals. The degree of achievement of the objectives is
achieved through the implementation of this evaluation and analysis of the results. There is also a Pedagogical
Questionnaire, in which students give their opinion regarding different aspects of the way the CU is run, namely the
adequacy of teaching and learning methodologies. The data are handled by GESQUA which prepares a Report and makes
it available to the Pedagogical Council (PC), which draws up a critical analysis, emphasizing the problems found in each
CU and presenting suggestions for improvement. It is up to the Course Director to establish a liaison with the teachers, in
order to promote the improvement of the CU.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Na FUC de cada unidade curricular consta uma tabela, onde se pode consultar a carga expectável de trabalho, seguindo as
indicações e paradigmas de Bolonha, ficando expressas em ECTS e, de forma clara, quantas horas de trabalho o aluno
terá em carga letiva de contacto, bem como o n.º de horas de trabalho autónomo que se espera do estudante para atingir
os objetivos propostos para a respetiva UC (confronte-se com o Manual de Qualidade do GESQUA). A partir dos dados
recolhidos através do Questionário Pedagógico e mediante a participação dos alunos na comissão do 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 Curricular Unit Form of each CU there is a table, where you can check the expected work load, following the
indications and paradigms of Bologna, being expressed in ECTS and containing, in a clear way, the number of contact
hours, as well as the number of hours of autonomous work that is expected of the student to achieve the objectives
proposed for the corresponding CU (compare this with the Quality Manual of GESQUA). Using the data collected through
the Pedagogical Questionnaire and through the participation of students in the course committee, it is possible to verify
that the average workload is adjusted to the ECTS that had been proposed.

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 que permite a comunicação entre docentes e alunos, o Sistema de Informação de Apoio ao
Ensino - SIDE. Por outro lado, 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, o que potencia um acompanhamento sistemático das aprendizagens.
Cabe ainda à Direção do Curso verificar as FUC, para, se necessário, discutir com o docente os procedimentos adotados e
este efetuar eventuais ajustamentos. A dimensão instrumental do Questionário Pedagógico permite-nos também
monitorizar as opiniões dos alunos relativamente à adequação da avaliação da aprendizagem aos objetivos definidos,
possibilitando ao docente uma análise das suas práticas. Existe também o Relatório de Unidade Curricular (RUC) no qual
são reportados os resultados das UC e as causas e estratégias de melhoria.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
UTAD has a platform that allows the communication between teachers and students (SIDE). On the other hand, it is up to
the teacher to ensure that the assessment is carried out according to the objectives, through constant feedback from the
students that allows him/her to adjust the practices. The UTAD Pedagogical Regulation privileges continuous
evaluation,that promotes a systematic monitoring of the effective learning by the teacher. It is also the responsibility of the
Course Coordination to verify the CU forms, in order to discuss with the teacher the procedures adopted and make
adjustments. The instrumental dimension of the Pedagogical Questionnaire also enables us to monitor the students’
opinions regarding the appropriateness of the assessment of the learning process when compared to the objectives,
allowing the teacher to carry out an analysis of the practices. There is also a CU Report that reports the results of the CU
and the causes and strategies for improvement.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 1. De salientar que no formulário RAC, (cujo relatório se encontra em anexo no ponto 7.1) a licenciatura está ainda

registada no Departamento de Educação e Psicologia. Este lapso deve ser imediatamente resolvido dado que o curso
pertence estruturalmente ao Departamento de Letras, Artes e Comunicação. Esta mudança estrutural foi, aliás, uma das
exigências para a acreditação.

 
2. Em contexto pandémico, confinamentos de 2020 e 2021, a questão das metodologias de ensino e aprendizagem é
constantemente monitorizada pela direção de curso através de frequentes reuniões online. Os docentes utilizam a
plataforma Colibri Zoom com todas as suas potencialidades ao nível de partilha de ecrã, participação em grupo,
possibilidade de contracena entre alunos, entre outros.

 As aulas e as provas de avaliação são garantidas através das novas tecnologias de serviço à distância e através de várias
estratégias criativas planificadas entre docentes e alunos. As experiências anteriores dos docentes neste tipo de ensino
estão a contribuir muito para ultrapassar este constrangimento. Relativamente a esse ponto, os docentes estão em
contacto permanente com a direção de curso através de email e enviam, regularmente, breves relatórios de atividades e
esquemas explicativos das diversas atividades em curso. Os docentes conseguiram e estão a conseguir preparar um
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espetáculo ou vários momentos de performance a estrear quando as condições de segurança o permitirem. Está a
decorrer um processo de análise e de pesquisa com vista a tentar resolver os prejuízos científicos e pedagógicos de mais
um confinamento num curso com estas características.

3. Foi reforçada a colaboração entre a Direção de Curso, o corpo docente, o Conselho Pedagógico e os funcionários não
docentes de modo a garantir um maior controle da assiduidade do corpo docente.

4. Ao nível da avaliação interna expressa no Relatório Anual do Curso (RAC), sublinha-se a assiduidade, o dinamismo e o
comprometimento artístico dos alunos, a promoção da criatividade e autocrítica e a avaliação altamente positiva, e
devidamente justificada, conferida pelos alunos à maioria dos docentes. 

5. A análise das fichas de unidade curricular permite constatar a coordenação ao nível dos conteúdos programáticos entre
as UC de cada área específica e a coerência entre conteúdos, objetivos, metodologias de ensino e formas de avaliação. O
desenvolvimento do espírito analítico e a capacidade de investigação está sempre salvaguardada em todas as unidades
curriculares. O conceito de transdisciplinaridade é um elemento primordial nos processos de especialização da
aprendizagem.

2.4 Observations.
1. It should be noted that in the RAC form (whose report is attached in point 7.1) the degree is still registered in the
Department of Education and Psychology. This oversight should be immediately solved since the degree belongs
structurally to the Departamento de Letras, Artes e Comunicação. This structural change was, in fact, one of the
requirements for accreditation.

2. In a pandemic context, confinements of 2020 and 2021, the issue of teaching and learning methodologies is constantly
monitored by the course coordination through frequent online meetings. The teachers use the Colibri Zoom platform with
all its potentialities in terms of screen sharing, group participation, the possibility of a counter scene between students,
among others.
Classes and assessment tests are ensured through the new distance service technologies and through various creative
strategies planned between teachers and students. The teachers’ previous experiences in this type of teaching are
contributing a lot to overcome this constraint. On this point, the teaching staff is in permanent contact with the course
coordination through email and regularly send brief activity reports and explanatory schemes of the various activities in
progress. The teaching staff has managed and is preparing a show or several performance moments to be premiered when
safety conditions allow it. A process of analysis and research is underway in order to try to resolve the scientific and
pedagogical prejudices of yet another confinement in a course with these characteristics.

3. The collaboration between the Course Coordination, the teaching staff, the Pedagogical Council and the non-teaching
staff has been reinforced in order to ensure greater control of the teaching staff’s attendance.

4. At the level of internal evaluation expressed in the Annual Course Report (RAC), the attendance, dynamism and artistic
commitment of the students, the promotion of creativity and self-criticism and the highly positive evaluation, and duly
justified, given by the students to most of the teachers, should be highlighted.

5. The analysis of the curricular unit forms allows us to verify the coordination of the programmatic contents between the
CU of each specific area and the coherence between contents, objectives, teaching methodologies and forms of
assessment. The development of the analytical spirit and the research capacity is always safeguarded in all curricular
units. The concept of transdisciplinarity is a primordial element in the learning specialisation processes.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
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3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
Em maio de 2019, foi designada uma nova direção de curso composta pelos docentes Anabela Dinis Branco de Oliveira
(Diretora), Maria Luísa de Castro Soares (Vice-diretora) e José Luís de Oliveira (Vogal). As principais linhas de curriculum
vitae podem ser consultadas nas respetivas fichas curriculares de docente.

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo

/ Employment link
Informação/
Information

José Luís de Oliveira
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Artes Cénicas 100 Ficha
submetida

Anabela Dinis Branco
de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha

submetida
Elisa Maria Oliveira
Gomes da Torre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Medieval Portuguesa 100 Ficha

submetida
Levi Leonido
Fernandes da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida

Maria José dos
Santos Cunha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Humanas e
Sociais/Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Maria Luísa de Castro
Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estudos Literários- Literatura

Portuguesa 100 Ficha
submetida

Maria Natália de
Sousa Pinheiro
Amarante

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Literatura 100 Ficha
submetida

Hugo Américo Pereira
Cardoso Vieira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Educação Artística 50 Ficha
submetida

Isabel Maria Gomes
Viana

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Música (especialização

Performance) 55 Ficha
submetida

Pedro Manuel Oliveira
Pires Cabral

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Teatro 40 Ficha

submetida
Rita Guerra de
Oliveira e Silva Lello

Assistente convidado
ou equivalente Licenciado Teatro - Teatro e Comunidade 15 Ficha

submetida
Susana Pinho de
Figueiredo

Assistente convidado
ou equivalente Doutor Estudos Literários 40 Ficha

submetida

Luísa Isabel da Costa
Pinto

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Estudos Artísticos na variante de
Estudos Teatrais e Performativos 45 Ficha

submetida

Angela Maria
Gonçalves Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Arte, Ciência e Tecnologia.
Processos de criação gráfica 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel
Teixeira Nogueira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Estudos Literários 60 Ficha
submetida

     1105  

<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.
 15

3.4.1.2. Número total de ETI.
 11.05

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/277304ad-a7d0-a00a-4832-601ed2341219
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/711dd86a-6df5-254f-db6a-601edee69fd5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/a3336f55-3841-bd9e-edcd-601edeae099a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/bef29b67-3d58-afc3-5978-601eded892c1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/1095a3dd-876e-0026-27cb-601edf28d91b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/2a061033-8344-a43a-9cbc-601edfa7359c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/ae8accd2-6fc8-812f-a318-601edfd6fc4c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/1ab15abe-376d-cb97-dc78-601edf4a0016
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/cbbea3c8-e5cd-4cce-aa2d-601edf74e97a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/82729a13-7aad-c380-c288-601edfa2e799
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/aa2dc9b3-5c8b-c929-276c-601ee02ba6a0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/78511e73-3fdd-5980-1889-601ee0fed4ff
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/a95d9efb-a2b8-900f-2c89-601ee0a56462
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/85dc1ca7-0031-791e-9b75-601ee1e87f24
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/annexId/ee0b2633-6026-f58d-8c5c-602fea467090
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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: 8 72.398190045249

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): 9.95 90.045248868778

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

5 45.248868778281 11.05

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

3 27.149321266968 11.05

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

7 63.348416289593 11.05

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 11.05

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.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The activities of a technical and administrative nature are assumed by a senior technician allocated to the Pedagogical
Support Structure and dedicated exclusively to this role. The support of a technical assistant allocated to the Department
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of Letters, Arts and Communication is also a great asset.

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

A funcionária da EAP tem uma licenciatura pré-Bolonha em Português e Inglês e a outra funcionária tem o 12.º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee of the Pedagogical Support Structure has a pre-Bologna Bachelor’s degree in Portuguese and English and
the other employee completed the 12th grade.

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. 
62

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 32.3
Feminino / Female 67.7

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 24
2º ano curricular 18
3º ano curricular 20
 62

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 25 22 25
N.º de candidatos / No. of candidates 63 78 75
N.º de colocados / No. of accepted candidates 21 22 25
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 27 20 23
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 96.3 117 120.3

Nota média de entrada / Average entrance mark 123.9 126.6 129.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A direção de curso não tem acesso a documentação que lhe permita uma sólida avaliação destas questões. O contacto
com os representantes dos alunos (Núcleo de Estudantes de TAP) tem sido sempre regular e muito cordial,
nomeadamente no que diz respeito à consecução de atividades previstas ou resolução de problemas logísticos
relacionados com espaços, figurinos e outros materiais. 
O contato entre a Direção de Curso e os estudantes é direto e constante e, desse contacto, depreende-se a constante
disponibilidade, criatividade e aptidão artística dos alunos. Cerca de 95% dos alunos têm um passado artístico
significativo em áreas variadas e mantém atividades extracurriculares nas referidas áreas. 
A partir dos dados dos RUC (Relatórios de Unidade Curricular) e dos Questionários Pedagógicos, sublinha-se a atenção, a
disponibilidade, o espírito crítico e exigente dos estudantes face aos desafios propostos. 

No âmbito do RAC (Relatório Anual do Curso), a opinião dos docentes sobre os alunos acerca da preparação anterior para
o acompanhamento da UC situa-se, na maioria das unidades curriculares, entre o médio e o elevado. A motivação e o
interesse pela aprendizagem é apresentada como maioritariamente elevada. A qualidade dos elementos de avaliação
apresentados é maioritariamente elevada em praticamente todas as unidades curriculares. A procura de esclarecimento de
dúvidas é média/elevada em todas as unidades curriculares. A participação nas aulas e assiduidade é elevada, na maioria
das unidades curriculares. 
No âmbito da autoavaliação dos estudantes, expressa nos questionários pedagógicos, há um grau de motivação médio/
elevado numa amostragem de cerca de 75 a 80%.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 

The course coordination does not have access to documentation that allows a solid assessment of these issues. The
contact with the students’ representatives (Núcleo de Estudantes de TAP) has always been regular and very cordial,
namely regarding the accomplishment of the planned activities or the resolution of logistic problems related with spaces,
costumes and other materials.

The contact between the Course Coordination and the students is direct and constant and, from that contact, one can
deduce the constant availability, creativity and artistic aptitude of the students. Around 95% of the students have a
significant artistic background in various areas and maintain extracurricular activities in these areas. 
From the data of the RUC (Curricular Unit Reports) and the Pedagogical Questionnaires, the attention, availability, critical
and demanding spirit of the students towards the proposed challenges is underlined.

Within the framework of the ACR (Annual Course Report), the lecturers’ opinion of the students’ previous preparation to
attend the CU is, in most curricular units, between medium and high. Motivation and interest in learning is presented as
mostly high. The quality of the assessment items presented is mostly high in practically all curricular units. The demand
for clarification of doubts is medium/high in all curricular units. Class participation and attendance is high in most of the
curricular units. 

In the scope of the students' self-evaluation, expressed in the pedagogical questionnaires, there is an average/high degree
of motivation in a sample of about 75 to 80%.

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 12 22 22
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 11 19 22
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 3 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 0 0 0



25/02/2021 ACEF/2021/0406107 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3dfee5a9-a877-e38b-fd4e-5ff6e7706ef4&formId=145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce… 12/24

more than N+2 years

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.
Segundo os relatórios de sucesso escolar de 2018 até agora, o ciclo de estudos registou no universo dos inscritos, uma
taxa de 99% avaliáveis, 97% avaliados e 98% aprovados. No universo das UC deste ciclo de estudos, confirmam-se 12% de
UC com taxas de aprovação de alunos entre 50 e 90% e os restantes 88% de UC com taxas de aprovação superior a 90%.

 Dos alunos avaliados, a classificação mínima é dez valores, a classificação média é cerca de quinze valores e a
classificação máxima é dezanove valores.

 
A percentagem de avaliados a partir dos avaliáveis é de 100 % a quase todas as unidades curriculares exceto duas ou três
com cerca de 90%. O aproveitamento escolar do curso tem taxas de aprovação em avaliação contínua que se situam entre
os 95 e os 100%. Comparados os resultados académicos das diferentes áreas científicas do ciclo de estudos verifica-se
que não existem diferenças significativas entre as mesmas.

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

According to the academic success reports from 2018 to date, the study cycle recorded in the universe of the enrolled
students, a rate of 99% assessable, 97% assessed and 98% approved. In the universe of the CU of this study cycle, 12% CU
are confirmed with student pass rates between 50 and 90% and the remaining 88% of CU with pass rates above 90%.

 Of the students evaluated, the minimum mark is ten, the average mark is around fifteen and the maximum mark is nineteen.
 

The percentage of assessed students from those assessable is 100% in almost all curricular units with the exception of
two or three with around 90%. The study cycle has pass rates in continuous assessment that range between 95 and 100%.
Comparing the academic results of the different scientific areas of the study cycle, there are no significant differences
between them.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Segundo informações facultadas à Direção de Curso, num universo de 14 diplomados relativos ao ano 2016/2018, não há
registo de nenhum desempregado no IEFP. 

 O relatório de 2019 indica que dos 50 diplomados entre 2015 e 2018, estão registados no IEFP como desempregados, em
junho de 2019, 6 elementos constituindo uma taxa de desemprego de 12% em junho de 2019 e uma taxa de
empregabilidade de 88%.

 O relatório de 2020 indica que dos 74 diplomados entre 2015 e 2019, estão registados 6 desempregados em junho de 2020,
constituindo uma taxa de desemprego de 8% e de empregabilidade de 92%.

 

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

According to information provided to the Course Coordination, in a universe of 14 graduates relating to the year 2016/2018,
there is no record of any unemployed person at the IEFP (National employment office).

 The 2019 report indicates that of the 50 graduates between 2015 and 2018, 6 elements are registered in the IEFP as
unemployed in June 2019, constituting an unemployment rate of 12% in June 2019 and an employability rate of 88%.

 The 2020 report indicates that of the 74 graduates between 2015 and 2019, 6 are registered as unemployed in June 2020,
constituting an unemployment rate of 8% and an employability rate of 92%.

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Os dados apresentados são animadores mas escondem, de certo modo, o caráter precário das experiências profissionais
nas áreas culturais e artísticas. O contexto pandémico tornou-se a alavanca de um corte brutal nas áreas artísticas e isso
vai ter um reflexo manifestamente desastroso nas taxas de empregabilidade futuras.



25/02/2021 ACEF/2021/0406107 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3dfee5a9-a877-e38b-fd4e-5ff6e7706ef4&formId=145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce… 13/24

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data presented are encouraging but they hide, to a certain extent, the precarious nature of professional experiences in
cultural and artistic areas. The pandemic context has become the lever for a brutal cutback in artistic areas and this will
have a manifestly disastrous reflection on future employability rates.

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

LABCOM - Comunicação e Artes Muito Bom Universidade da Beira
Interior 1 NA

CITAR - Centro de Investigação
em Ciências e Tecnologias das
Artes

Excelente
Universidade Católica
Portuguesa/Escola das
Artes

2 NA

IFUP - Instituto de Filosofia da
Universidade do Porto Muito Bom Faculdade de Letras da

Universidade do Porto 1 NA

CEAA - Centro de Estudos
Arnaldo Araújo Muito Bom Escola Superior Artística

do Porto 2 NA

CIAC - Centro de Investigação em
Artes e Comunicação Muito Bom Universidade do Algarve 1 NA

CET - Centro de Estudos de
Teatro Muito Bom Faculdade de Letras da

Universidade de Lisboa 1 NA

CECH - Centro de Estudos
Clássicos e Humanísticos Muito Bom Universidade de Coimbra 1 NA

CEL - Centro de Estudos em
Letras Bom Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro 2 NA

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/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b
 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/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b
 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. 

Com a curadoria da Direção de Curso, desenvolveram-se duas edições do UTADartes – Mostra de Teatro e Artes
Performativas e duas edições de Tzero – II Festival Internacional de Teatro e Artes Performativas. (com cerca de 15
performances criadas pelos alunos e orientadas pelos docentes).

 No mesmo âmbito, decorreram UTADlab – Ciclo de Laboratórios Criativos, o UTADECO – I Jornadas Ecológicas de
Atividades Lúdico Criativas, I Mostra Performativa de Clown e o UTADCRIARTE – I Jornadas de Criatividade e Arte.

 Os docentes das várias áreas artísticas e os alunos, em contexto curricular e em contexto de estágio de inserção
profissional, concretizaram cerca de cinquenta performances artísticas, além de conferências e workshops com
especialistas.

 Os referidos projetos artísticos decorreram não só em espaços vários do campus universitário, em escolas e infantários,
mas também em auditórios municipais e espaços culturais de outras cidades, nomeadamente Lamego, Chaves, Póvoa do
Lanhoso, Santa Maria da Feira e Sabrosa.

 
A unidade curricular de Exercício Público de Interpretação (2º semestre/3º ano) projeta, todos os anos, um espetáculo final
a decorrer no Grande Auditório do Teatro de Vila Real. O confinamento geral consequente da situação pandémica que se
iniciou em março de 2020 impediu a concretização do habitual espetáculo final/prova de avaliação. No entanto, a pedido de
alguns alunos da referida unidade curricular, foi possível estrear a peça O Amor é Louco, a partir de textos de André Brun,
que se realizou na Aula Magna, a 26 de junho de 2020. As múltiplas performances e propostas artísticas dos alunos no
âmbito do UTADartes e as performances sobre Medeia (UC de Interpretação I) e sobre os filmes de Fellini (UC de Corpo e
Movimento) foram também adiadas pela mesma razão supra referida.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b
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No que diz respeito às verbas de apoio às produções artísticas do curso e à deslocação de estudantes para assistência de
espetáculos fora do âmbito regional, a Presidência da ECHS, o DLAC e a Reitoria têm garantido uma verba anual que
ronda os 3000 (três mil) euros.

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. 

Curated by the Course Director, two editions of UTADartes - Theatre and Performing Arts Festival and two editions of Tzero
- II International Festival of Theatre and Performing Arts (with about 15 performances created by students and guided by
teaching staff) were held.
In the same context, UTADlab - Cycle of Creative Laboratories, UTADECO - I Ecological Encounters of Creative and
Recreational Activities, I Performative Clown Show and UTADCRIARTE - I Encounters of Creativity and Art took place.
The teachers of the various artistic areas and the students, in curricular and internship contexts of professional insertion,
carried out about fifty artistic performances, as well as conferences and workshops with specialists.
These artistic projects took place not only in various spaces on the university campus, in schools and nurseries, but also
in municipal auditoriums and cultural spaces in other cities, namely Lamego, Chaves, Póvoa do Lanhoso, Santa Maria da
Feira and Sabrosa.

The curricular unit of Public Exercise of Interpretation (2nd semester/3rd year) projects, every year, a final show to take
place in the Grand Auditorium of the Theatre of Vila Real. The general confinement resulting from the pandemic situation
that began in March 2020 prevented the implementation of the usual final show/evaluation test. However, at the request of
some students of that curricular unit, it was possible to premiere the play O Amor é Louco, based on texts by André Brun,
which took place in Aula Magna, UTAD, on June 26th, 2020. The multiple performances and artistic proposals by the
students in the scope of UTADartes and the performances on Medea (Interpretation I CU) and on Fellini's films (Body and
Movement CU) were also postponed for the reason already mentioned.
With regard to funds to support artistic productions of the course and the travel of students to attend shows outside the
regional scope, the Presidency of the ECHS, DLAC and the Rectory have guaranteed an annual sum of around 3000 (three
thousand) euros.

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. 

Não se aplica

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. 

Not applicable

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 1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1
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). 1

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 participação dos elementos docentes e discentes em redes internacionais é ainda muito diminuta mas acreditamos que
com as negociações em curso e com o atual esforço para a internacionalização, nomeadamente com a Espanha, França e
Polónia, a situação venha a melhorar. Consideramos esta questão de importância primordial para o curso.
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6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The participation of teaching staff and students in international networks is still very small but we believe that with the
negotiations currently underway and the current effort towards internationalisation, namely with Spain, France and Poland,
the situation will improve. We consider this issue to be of paramount importance for the course.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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._RACTAP2020.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>

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

<sem resposta>

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/145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce6e801b/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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 
1. Generalização da modalidade de uma avaliação contínua exigente, o que permite um maior acompanhamento dos
estudantes.

 2. Existência de uma relação de proximidade através de constantes reuniões, formais e informais, entre os discentes e os
docentes do curso. 

 3. Existência de protocolos frutíferos entre a UTAD e o Teatro Municipal de Vila Real.
 4. Estreita colaboração entre os docentes, discentes e os agentes culturais da região.
 5. Significativo nível de internacionalização dos centros de investigação onde estão inseridos os docentes.

 6. Constante possibilidade de contacto, com vista a um intenso trabalho de campo, entre os discentes e os diversos
profissionais da área, nomeadamente os docentes contratados.

 7. Existência do NETAP (Núcleo de Estudantes de Teatro e Artes Performativas) que fomenta a participação ativa dos
alunos e melhora a articulação com a direção do curso. 

 
8. Existência de intenso dinamismo dos discentes e docentes na concretização de performances e na sua ligação à
comunidade.
9. Estreita colaboração entre os diversos intervenientes do Estágio de Inserção Profissional permitindo aos discentes um
acompanhamento constante, uma colaboração intensa e uma verdadeira autonomia criativa. A esse nível, salienta-se a
excelência do trabalho concretizado pelo GAIVA (Gabinete de Inserção à Vida Ativa).

 10. Existência de uma colaboração efetiva entre a direção de Curso, o Conselho Pedagógico, o Gabinete de Qualidade
(GESQUA) e o Sistema Informático de Apoio ao Ensino (SIDE) no sentido da monitorização e promoção da melhoria do
sistema de Ensino/Aprendizagem.

 11. Instauração de um percurso optativo na UC de Estágio de Inserção Profissional com a criação de Projeto Artístico;
nesse âmbito, foram também criados e aprovados os regulamentos internos do Estágio de Inserção Profissional e o de
Projeto Artístico.

 12. Vigilância regular, através de Questionários Pedagógicos aos discentes e de Relatórios de Unidade Curricular (RUC) de
todo o sistema científico e pedagógico. É através da análise desses materiais que se verificam determinados pontos fortes
tais como a relevância de determinadas UCS na estrutura científica e pedagógica do curso e a sua utilidade na construção
de metodologias e técnicas associadas à vivência e à interseção entre as múltiplas artes performativas, a aquisição de
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novas experiências respeitante às artes circenses e ao novo circo, a forte alavanca para pesquisas externas e para um
foco e maior criatividade na resposta às tarefas pedidas, a permeabilização das UC ao conhecimento interdisciplinar, o
incentivo ao maior investimento nas propostas curriculares de âmbito cultural e do espetáculo, permitindo uma
consequente ligação dos alunos ao mercado de trabalho e a formação adequada para a continuação para um 2.º ciclo de
estudos. 

8.1.1. Strengths 
1. Generalisation of the modality of a demanding continuous assessment, which allows a greater monitoring of students.
2. Existence of a close relationship through constant meetings, formal and informal, between students and teachers of the
course. 
3. Existence of fruitful protocols between UTAD and the Municipal Theatre of Vila Real.
4. Close collaboration between teaching staff, students and cultural agents in the region.
5. A significant level of internationalisation in the research centres where the teaching staff is based.
6. Constant possibility of contact, with a view to intensify work, between students and the various professionals in the
area, namely contracted teachers.
7. The existence of NETAP (Núcleo de Estudantes de Teatro e Artes Performativas - Theatre and Performing Arts Students’
Group) which encourages the active participation of students and improves the articulation with the course direction. 
8. Existence of intense dynamism of students and teaching staff in the creation of performances and in connecting with the
community.
9. Close collaboration between the various actors of the Professional Insertion Internship allowing the students a constant
monitoring, an intense collaboration and a true creative autonomy. At this level, the excellence of the work done by GAIVA
(Gabinete de Inserção à Vida Ativa) should be highlighted.
10. Existence of an effective collaboration between the Course coordination, the Pedagogic Council, the Quality Office
(GESQUA) and the Teaching Computer Support System (SIDE) in order to monitor and promote the improvement of the
Teaching/Learning system.
11. Introduction of an optional pathway in the Professional Placement Internship with the creation of the Artistic Project; in
this context, the internal regulations of the Professional Placement Internship and the Artistic Project were also created
and approved.
12. Regular surveillance, through Pedagogical Questionnaires to the students and Curricular Unit Reports (RUC) of the
whole scientific and pedagogical system. It is through the analysis of these materials that certain strong points are
verified, such as the relevance of certain CU in the scientific and pedagogical structure of the course and its usefulness in
the construction of methodologies and techniques associated to the experience and intersection between multiple
performing arts, the acquisition of new experiences regarding circus arts and the new circus, the strong leverage for
external research and for a focus and greater creativity in response to the tasks required, the permeabilization of the CU to
interdisciplinary knowledge, the incentive for greater investment in curricular proposals of cultural and spectacle scope,
allowing a consequent connection of students to the labour market and adequate training for the continuation to a 2nd
cycle of studies. 

8.1.2. Pontos fracos 
- Problemas ao nível da contratação do Pessoal Docente
Este ponto é crucial para o bom funcionamento deste ciclo de estudos. Atualmente, o corpo docente é constituído por 15
docentes (7 docentes de carreira e 8 especialmente contratados. Dos 7 docentes de carreira, 4 dos quais com experiência
de lecionação e investigação na área das artes mas sem formação avançada (doutoramentos na área dos Estudos
Literários e das Ciências da Educação) e um deles com doutoramento e investigação na área da Arte, Ciência e
Tecnologia. Os 2 docentes restantes, que lecionam as UC de caráter teórico prático, não têm formação nem experiência de
investigação na área. No corpo docente, há ainda um docente na área da literatura que leciona uma UC de opção. Faltam
docentes de carreira com doutoramento específico na área das artes.
As UC TP/PL são lecionadas por 7 docentes com uma experiência profissional relevante na sua área específica. Dos 7
docentes referidos, 4 são doutorados na área específica das artes cénicas e estudos artísticos e os 3 restantes (1 mestre e
2 licenciados) têm experiência profissional relevante e formação específica na área. Os 7 docentes supra referidos
assumem o pilar fundamental da lecionação específica. No entanto, estão sujeitos a uma contratação anual que tem sido
sucessivamente renovada. Os referidos contratos (com percentagens várias que variam dos 15% aos 50% com exceção
feita a um dos docentes que, na sequência da abertura de um concurso em 2019, mantém um contrato a 100%) são
precários, tardiamente assinados e, nos últimos dois anos, reduzidos a uma duração de nove meses.
Pelo seu caráter eminentemente prático e profissionalizante, o curso terá sempre de ter colaboradores profissionais
específicos, com contratos na área dos 30% ou 40% mas é fundamental que haja estabilidade para que sejam
desenvolvidos projetos em comum, para que sejam planeados espetáculos e performances em equipa, para que o período
de contrato não se limite ao período de lecionação.
- Problemas ao nível das instalações específicas
As instalações específicas ainda não reúnem as condições necessárias. Há ainda uma dependência técnica do Teatro de
Vila Real. As restantes instalações carecem ainda de condições a nível de velocidade wifi, manutenção de espaços,
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condições acústicas e organização espacial de materiais de apoio armários e expositores. Não há ainda um auditório
equipado (com condições técnicas de iluminação, som e projeção multimédia) para ensaios e apresentações internas no
âmbito curricular.

- De salientar que o confinamento obrigatório e a restruturação pedagógica decorrente da lecionação online foram
altamente prejudiciais para a maior parte das UC. A especificidade do curso não é compatível com o distanciamento físico.
O isolamento social torna impraticável uma cabal aplicação prática dos conhecimentos. 

8.1.2. Weaknesses 
- Problems in hiring teaching staff
This point is crucial for the proper functioning of this study cycle. Currently, the teaching staff is made up of 15 teachers (7
career teachers and 8 specially contracted teachers). Of the 7 career teachers, 4 have teaching and research experience in
the arts but no advanced training (PhD in Literary Studies and Education Sciences) and one of them has a PhD and
research in the area of Art, Science and Technology. The remaining two lecturers, who teach theoretical and practical
modules, have no training or research experience in the area. There is also a lecturer in the area of literature who teaches
an optional subject. There is a shortage of career teachers with a specific doctorate in the area of the arts.
The TP/PL units are taught by 7 teachers with relevant professional experience in their specific area. Of the 7 teachers
mentioned above, 4 hold a PhD in the specific area of performing arts and artistic studies and the remaining 3 (1 master
and 2 undergraduates) have relevant professional experience and specific training in the area. The 7 teachers mentioned
above assume the fundamental pillar of specific teaching. However, they are subject to an annual contract which has been
successively renewed. These contracts (with various percentages ranging from 15% to 50% with the exception of one of
the teachers who, following the opening of a call in 2019, maintains a 100% contract) are precarious, signed late and, in the
last two years, reduced to a duration of nine months.
Due to its eminently practical and professionalizing character, the study cycle will always have to have specific
professional collaborators, with contracts in the area of 30% or 40% but it is fundamental that there is stability so that
common projects can be developed, so that team shows and performances can be planned, so that the contract period is
not limited to the teaching period.
- Problems with specific facilities
The specific facilities do not yet meet the necessary conditions. The remaining facilities still lack conditions at the level of
WIFI speed, maintenance of spaces, acoustic conditions and spatial organization of support materials, wardrobes and
expositors. There is not yet an auditorium equipped (with technical conditions of lighting, sound and multimedia
projection) for rehearsals and internal presentations within the curriculum.
- It should be noted that the compulsory confinement and the pedagogical restructuring resulting from online teaching
were highly detrimental for most of the CU. The specificity of the study cycle is not compatible with physical distance.
Social isolation makes a full practical application of knowledge impractical.

8.1.3. Oportunidades 
- A possibilidade de refletir e relacionar as práticas artísticas, contemporâneas ou não, com processos de criação artística
a nível do corpo.
- A boa continuidade e sequencialidade científica e pedagógica das UCS no conjunto estrutural do curso.
- O caráter prático das UCS e o contributo para a melhoria das diversas performances.
- Uma maior tomada de consciência da pertinência e urgência de uma postura de constante diálogo entre todas as artes
- O incentivo ao maior investimento nas propostas curriculares de âmbito cultural e do espetáculo e o alargamento do
leque de saídas profissionais, permitindo uma consequente ligação dos alunos ao mercado de trabalho.
- A localização da UTAD na grande área do Douro Património da Humanidade, com uma dimensão turístico-cultural de
elevado potencial que justifica a formação avançada de profissionais da área dos Estudos Artísticos.
- A possibilidade de incentivos ao investimento na área da cultura, criatividade e inovação, nomeadamente através dos
eixos do Portugal 2030, Horizonte 2030. 
- A existência do Programa de acompanhamento tutorial que visa combater o insucesso e o abandono escolares dos
alunos. 
- A elevada imagem da instituição e integração a nível local e regional
- O know-how da UTAD na área das novas tecnologias condição para um melhoramento contínuo das plataformas
utilizadas, quer para a divulgação/promoção externa, quer para o apoio às atividades letivas e pedagógicas. 
- O Campus bem organizado, Biblioteca Central espaçosa e agradável com bons locais para estudar. 

8.1.3. Opportunities 
- The possibility to reflect and relate artistic practices, contemporary or not, with artistic creation processes at body level.
- The good continuity and scientific and pedagogical sequentiality of the CU in the structural whole of the course.
- The practical character of the CU and the contribution to the improvement of the different performances.
- A greater awareness of the pertinence and urgency of a posture of constant dialogue between all the arts.
- The incentive for greater investment in curricular proposals of a cultural and performing arts nature and the widening of
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the range of professional outlets, allowing a consequent connection of students to the labour market.
- UTAD’s location in the Douro World Heritage area, with a high tourist-cultural dimension that justifies the advanced
training of professionals in the area of Artistic Studies.
- Possibility of investment incentives in the area of culture, creativity and innovation, namely through the axes of Portugal
2030, Horizon 2030. 
- Existence of the tutorial monitoring programme that aims to combat failure and dropout of students. 
- High image of the institution and integration at a local and regional level
- UTAD’s know-how in the area of new technologies condition for a continuous improvement of the platforms used,
whether for external dissemination/promotion, or for supporting teaching and pedagogical activities. 
- Well organized Campus, spacious and pleasant Central Library with good places to study.

8.1.4. Constrangimentos 
- A atual pandemia e os seus corolários mais imediatos - dois confinamentos gerais e as restrições sanitárias com vista à
eliminação da rede de contágios – têm um efeito desastroso ao nível das profissões artísticas provocando uma crise que
se adivinha prolongada em todo o setor e que vai afetar a procura de licenciaturas nesta área.
- A carência de docentes de carreira com especialização avançada na área limita fortemente a projeção de um novo ciclo
de estudos que seria fundamental para uma solidificação científica e pedagógica da licenciatura atual.
- A situação financeira envolve dificuldades a vários níveis, como, por exemplo, dificuldade na manutenção de instalações,
na compra de equipamento (instrumentos, cenografia, figurinos, etc) e obras de referência, bem como na limitação das
possibilidades de internacionalização. 
- A direção de curso, sobrecarregada com funções burocráticas, tem dificuldade em alargar o leque de contactos e
parcerias institucionais e artísticas. A situação financeira também limita a realização de conferências e workshops com
convidados nacionais e estrangeiros.
- Há um progressivo constrangimento na elaboração de horários devido ao reduzido número de salas, mas que a
instituição tem conseguido ultrapassar. 
- A crise económica pode levar alguns alunos a abandonarem a licenciatura por falta de recursos financeiros. 
- As limitações conjunturais no emprego jovem provocam uma diminuição da procura no acesso ao ensino superior.
- A localização da instituição no Interior Norte, umas das regiões menos povoadas e mais envelhecidas do país tem
consequências ao nível da procura deste tipo de licenciaturas.

8.1.4. Threats 
- The current pandemic and its most immediate corollaries - two general lockdowns and health restrictions aimed at
eliminating the contagion network - have a disastrous effect at the level of the artistic professions, causing a crisis that is
expected to be prolonged throughout the sector and that will affect the demand for degrees in this area.
- The lack of career teachers with advanced specialisation in the area severely limits the projection of a new study cycle,
which would be fundamental for the scientific and pedagogical solidification of the current degree.
- The financial situation involves difficulties at various levels, such as, for example, difficulties in the maintenance of
facilities, in the purchase of equipment (instruments, scenography, costumes, etc.) and reference works, as well as in the
limitation of the possibilities of internationalisation. 
- The course coordination, overloaded with bureaucratic functions, has difficulty in widening the range of institutional and
artistic contacts and partnerships. The financial situation also limits the organisation of conferences and workshops with
national and foreign guests.
- There is a progressive constraint in the preparation of timetables due to the reduced number of rooms, but which the
institution has managed to overcome. 
- The economic crisis may lead some students to abandon the degree due to lack of financial resources. 
- The conjunctural limitations in youth employment cause a decrease in the demand for access to higher education.
- The location of the institution in the Northern Interior, one of the least populated and most aged regions of the country,
has consequences in terms of the demand for this type of degree.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Incentivar, junto dos órgãos competentes, a abertura de concursos para docentes de carreira e a agilização e
estabilidade nos processos de contratação de profissionais. 

 2. Estimular a investigação de docentes com uma ligação mais direta às UC do curso, cruzando-a com as linhas de
investigação dos centros a que pertencem. 

 3. Criar um 2º Ciclo de Estudos
 4. Alargar a rede de contactos internacionais para mobilidades Erasmus e possibilidades de formação em conjunto.

 5. Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+. 
 6. Dinamizar a participação de organizações externas em aulas abertas, seminários, palestras e workshops no âmbito das

UC. 
7. Melhorar a oferta das UC de opção mais relacionadas com a criatividade e a inovação.

 8. Repensar as características das UC opcionais de modo a que se alargue o leque de opções artísticas inovadoras. A
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opção I (2º ano, 1º semestre) engloba duas unidades, Caracterização e Maquilhagem e Teatro Musical, que os alunos têm
vindo a considerar essenciais.
9. Melhorar o acervo bibliográfico ligado ao Teatro e às Artes Performativas
10. Criar um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS. 
11. Melhorar as condições técnicas das salas de aula tendo em conta a especificidade do curso.
12. Reorganizar a manutenção, a valorização e o desenvolvimento qualitativo e quantitativo de materiais cénicos
(sonoplastia, música, cenografia, figurino) através da organização de espaços e da criação de comissões responsáveis de
docentes e alunos.
13. Reforçar, no âmbito da implementação do Projeto Artístico, a criação de um site repositório (audiovisual/podcast) dos
diversos projetos individuais e coletivos com vista à construção de uma espécie de portfolio digital do curso.
14. Criar um ciclo anual de atividades, com calendarização regular, que contemple performances, ciclos de workshops,
festivais de teatro, ciclos de cinema, conferências com profissionais e visitas de estudo. O ciclo anual poderá ser a
alavanca para a apresentação de candidaturas a projetos externos.
15. Fomentar a criação de cursos breves e de pós-graduações específicas na área em colaboração estreita com o GForm
da UTAD.
16. Reforçar as parcerias artísticas com os agentes culturais da Região Norte e, em particular com as universidades do
Eixo Atlântico.

8.2.1. Improvement measure 
1. To encourage, with the competent organs, the opening of calls for career teachers and the speeding up and stability in
the processes of hiring professionals. 

2. Stimulate research by teachers with a more direct connection to the cours’s CU, crossing it with the research lines of the
centres to which they belong. 

3. Create a 2nd Cycle of Studies

4. To enlarge the network of international contacts for Erasmus mobilities and joint training possibilities.

5. To encourage students and teachers to participate in mobility programmes, such as ERASMUS+. 

6. To encourage the participation of external organisations in open classes, seminars, lectures and workshops in the scope
of the CU.
7. Improve the offer of option CU closely related to creativity and innovation.

8. Rethink the characteristics of the optional CU in order to broaden the range of innovative artistic options. Option I (2nd
year, 1st semester) includes two units, Characterisation and Make-up and Musical Theatre, which students have been
considering essential.

9. To improve the bibliography related to Theatre and Performing Arts

10. To create a study space for the students, in ECHS Polo I. 
11. Improve technical conditions of the classrooms, taking into account the specificity of the study cycle.

12. Reorganize the maintenance, enhancement and qualitative and quantitative development of scenic materials (sound
design, music, scenography, costumes) through the organization of spaces and the creation of responsible commissions
of teachers and students.
13. Reinforce, within the scope of the implementation of the Artistic Project, the creation of a repository site
(audiovisual/podcast) of the various individual and collective projects with a view to building a kind of digital portfolio of
the study cycle.

14. Create an annual cycle of activities, with a regular calendar, which includes performances, workshop cycles, theatre
festivals, cinema cycles, conferences with professionals and study visits. The annual cycle may be the leverage for the
presentation of applications to external projects.
15. To encourage the creation of short courses and specific post-graduate courses in the area in close collaboration with
the GForm of UTAD.
16. To reinforce artistic partnerships with the cultural agents of the North Region and, in particular, with the universities of
the Eixo Atlântico (Atlantic Axis).

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



25/02/2021 ACEF/2021/0406107 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=3dfee5a9-a877-e38b-fd4e-5ff6e7706ef4&formId=145e39fc-93e4-f7e3-84aa-5ffdce… 21/24

- São de prioridade alta e com exigência imediata na sua implementação as medidas 1 (abertura de concursos), 3 (criação
de novo ciclo de estudos), 7 (melhoria de UC de opção), 8 (reorganização de UC opcionais e obrigatórias), 9 (melhoria do
acervo bibliográfico) e 11 (melhoria das condições técnicas). 
- O ponto 1 poderá ser resolvido dada a existência do Despacho Reitoral RT-81/2020 que prevê a abertura de uma vaga na
área das /Artes com perfil em Teatro e Artes Performativas.

- São de prioridade média e com possibilidade de implementação imediata as medidas 4
(alargamento/internacionalização), 5 (incentivo à mobilidade Erasmus), 6 (dinamização nas organizações externas), 12
(reorganização e manutenção de materiais), 13 (criação de site repositório) e 14 (criação de ciclo).
- São de prioridade mais baixa e com implementação nos próximos dois anos as medidas 2 (ligação investigação/ensino),
10 ( espaços de estudo), 15 (criação de cursos externos) e 16 (reforço Eixo-Atlântico).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
- Measures 1 ( employment calls), 3 (creation of a new study cycle), 7 (improvement of optional modules), 8 (reorganization
of optional and compulsory modules), 9 ( bibliographic collection) and 11 ( technical conditions) are of high priority and
require immediate implementation. 
- The point 1 may be partially solved given the existence of the Rectorial Order RT-81/2020 that, foresees the opening of a
vacancy in the scientific area Arts with a profile in Theatre and Performing Arts.
- The measures 4 (enlargement/internationalisation), 5 ( Erasmus mobility), 6 external organizations), 12 (reorganization
and maintenance of materials), 13 ( a repository site) and 14 (creation of an cycle) are of medium priority and with the
possibility of immediate implementation.
- Measures 2 (research/teaching link), 10 (study spaces), 15 (external courses) and 16 (strengthening of the Atlantic Axis)
are of lower priority and will be implemented in the next two years.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número de alunos inscritos no ciclo de estudos. 
Aumento de artigos publicados em revistas científicas indexadas por docentes. 
Criação/Disponibilização de novas UC de opção. 
Aumento de parcerias artísticas com instituições nacionais.
Novo dinamismo ao nível da colaboração entre a direção de curso, os docentes e os estudantes (NETAP).
Aumento do número de estudantes e docentes em programas de mobilidade internacional. 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase in the number of students enrolled in the study cycle. 
Increase in the number of articles published by teaching staff in indexed scientific journals. 
Creation/Availability of new optional CU. 
Increase in artistic partnerships with national institutions.
New dynamism in terms of collaboration between the course coordination, teaching staff and students (NETAP).
Increase in the number of students and teaching staff in international mobility programmes.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se aplica.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Not applicable.

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).
 Not applicable.
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9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Não se aplica. - Não se aplica.

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

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 Não se aplica.

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 Not applicable.

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:
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<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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


