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ACEF/2021/0406347 — 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/1415/0406347

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-10-19

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

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

 2._2- Síntese de medidas 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?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O curso de Eng. Florestal apresenta as seguintes alterações: a área científica de Eng. Florestal passou de 100 para 99

créditos; a área de Ciências da Terra passou de 26 para 24 créditos; a área da Biologia passou de 25 para 27 créd.; a área
da Matemática passou de 13 para 9 créd.; a área das Ciências Económicas e Sociais passou de 10 para 12 créd.; e na área
da Química mantiveram-se os 6 créd. Mantém o equilíbrio das áreas científicas com a predominância da área da Eng.
Florestal, embora esta possa oscilar entre os 55,0- 56,7%, que anteriormente era de 55,5%. Também na área da Matemática,
Química e Biologia os valores variam entre 23,3-25,0% (anteriormente de 24,4%), e na área das Ciências da Terra há um
ligeiro decréscimo de 1,1% (atualmente com 13,3%). Na área científica das Ciências Económicas e Sociais houve um
aumento entre 1,1-1,7%. Estas variações devem-se à necessidade de uniformização das unidades de crédito para múltiplos
de 3 e da alteração do plano de estudos (ver abaixo).

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The Forestry Engineering course has the following changes: the Forest. Engineering scientific area went from 100 to 99

credits; the area of Earth Sciences went from 26 to 24 credits; the Biology area went from 25 to 27 credits; the Mathematics
area went from 13 to 9 credits; the area of Economic and Social Sciences went from 10 to 12 credits; and in the area of
Chemistry, the 6 credits remained. It maintains the balance of the scientific areas with the predominance of the Forestry
Engineering area, although this may range between 55.0- 56.7%, which was previously 55.5%. Also in the area of
Mathematics, Chemistry, and Biology the values vary between 23.3-25.0% (previously 24.4%), and in the area of Earth
Sciences there is a slight decrease of 1.1% (currently with 13,3%). In the scientific area of Economic and Social Sciences
there was an increase between 1.1-1.7%. These variations are due to the need to standardize credit units for multiples of 3
and to change the study plan (see below)

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O Ciclo de estudos aprovado pela CAE (Despacho n.º 24317/2009) foi alterado pelo novo Ciclo de estudos publicado em

Diário da República (Despacho RT- 1/2018 UTAD) para dar resposta, em parte, ao emanado no Despacho Reitoral para a
reorganização da oferta educativa da UTAD (Regulamento do curso de Licenciatura (1.º ciclo) em Engenharia Florestal).
Assim, este Despacho Reitoral, no seu anexo B (Normas para as propostas de alteração e de criação de cursos),
especifica na alínea e) que o número de ECTS por UC terá de ser múltiplo de 3; na sua alínea j) refere que as horas de
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contacto, em ciclos de estudo lecionados em regime de ensino presencial, devem oscilar entre 25% a 42% das horas totais
de trabalho da UC; na sua alínea n) referente às tipologias de ensino dando-se preferência às sessões de ensino de
natureza coletiva em salas de aula, laboratórios ou trabalhos de campo (T, TP, TC e PL) e a orientação tutorial (OT) dever-
se situar entre 0% e 10% do número total de horas de ensino presencial da UC; e alínea o) que refere que se exceptuam da
alínea anterior (alínea n)) as UC “tese”, “dissertação”, “projeto”, “estágio” ou similares em que o ensino presencial
representa no máximo 15% das horas totais de trabalho da UC e, o ensino presencial é realizado maioritariamente em
sessões de orientação pessoal de tipo tutorial (OT), que não podem ter duração inferior a 80% das horas desta tipologia de
ensino. Para além do atrás mencionado, aproveitou-se também para se fazer a reestruturação do curso (alteração na sua
estrutura e plano curricular) tendo em consideração o mesmo Despacho Reitoral e as recomendações de melhoria
proposta pela CAE (Relatório Preliminar da CAE ACEF/1415/06347).
Face ao exposto, e conforme referido no ponto 2 fizeram-se as seguintes alterações ao Plano de Estudos: foram retiradas
5 UC (temas Atuais de engenharia Florestal, Silvicultura Urbana, Microbiologia Florestal, Operações Florestais, e
Levantamento de recursos Naturais); foram introduzidas 5 UC (Bioprocessos Florestais, Engenharia Natural em Territórios
Florestais, Ordenamento Florestal, Opção I, e Floresta e Sociedade); em 5 UC foram alterados os nomes e com alteração
de alguns dos conteúdos (Silvicultura I, Silvicultura II, Genética e Introdução ao Melhoramento Florestal, Geomática, e
Fitossanidade Florestal); 6 UC mudaram de ano e/ou semestre (Ecologia Florestal, Bioclimatologia e Hidrologia,
Tecnologia dos Produtos Florestais, Métodos Estatísticos, Ecofisiologia da Árvore, e Nutrição e Fertilização Florestal); 1
UC veio do 2º Ciclo de estudos (Ordenamento Florestal); 1 mudou parcialmente para o 2º Ciclo de estudos (Melhoramento
Florestal); e 2 mudaram para o 2º Ciclo de estudos (Temas Atuais de Engenharia Florestal, e Silvicultura Urbana).

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The cycle of studies approved by CAE (Order No. 24317/2009) was changed by the new cycle of studies published in Diário
da República (Order RT-1/2018 UTAD) in order to respond, in part, to that issued in the Ministerial Order for the
reorganization of UTAD's educational offer (Regulation of the Graduation (1st cycle) in Forest Engineering). Thus, this
Rector's Order refers, in its annex B (Rules for the proposals for alteration and creation of courses), specifies in point e)
that the number of ECTS per UC must be a multiple of 3; in the point j) it mentions that the contact hours, in study cycles
taught in classroom teaching regime, must oscillate between 25% to 42% of the total working hours of the UC; in its
paragraph n) referring to teaching typologies, giving preference to teaching sessions of a collective nature in classrooms,
laboratories or field work (T, TP, TC and PL) and tutorial guidance (OT) is due place between 0% and 10% of the total
number of hours of classroom teaching at UC; and item o) which states that except for the previous item (item n)) the UC
“thesis”, “dissertation”, “project”, “internship” or similar, where classroom teaching represents a maximum of 15% of the
total hours of work of the UC and, the presential teaching is mainly carried out in tutorial personal guidance (OT) sessions,
which cannot last less than 80% of the hours of this type of teaching. In addition to the aforementioned, we also took the
opportunity to restructure the course (changing its structure and Curricular Plan) taking into account the same Rector's
Order and the recommendations for improvement proposed by CAE (Preliminary Report of CAE ACEF/1415/06347).
In view of the above, and as mentioned in point 2, the following changes were made to the Study Plan: 5 UCs were
removed (Current Themes of Forest Engineering, Urban Silviculture, Forest Microbiology, Forest Operations, and Survey of
Natural Resources); 5 UC (Forest Bioprocesses, Natural Engineering in Forest Territories, Forest Management, Option I,
and Forest and Society) were introduced; in 5 UC the names were changed and some of the contents were changed
(Silviculture I, Silviculture II, Genetics and Introduction to Forest Improvement, Geomatics, and Forest Phytosanity); 6 UC
changed the year and/or semester (Forest Ecology, Bioclimatology and Hydrology, Forest Products Technology, Statistical
Methods, Tree Ecophysiology, and Forest Nutrition and Fertilization); 1 UC came from the 2nd cycle of studies (Forest
Management); 1 partially changed to the 2nd cycle of studies (Forest Improvement); and 2 changed to the 2nd cycle of
studies (Current Themes in Forest Engineering, and Urban Silviculture).

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.
 Embora não se tenham registado grandes alterações, de salientar, que os alunos de Engenharia Florestal já possuem uma

Sala de estudos no Ed. das Ciências Florestais, onde poderão também fazer uma refeição ligeira pois a sala está equipada
com frigorífico e micro-ondas. Houve reforço de equipamento dendrométrico.

 De reforçar o uso da plataforma MOODLE em complemento ao Sistema de Informação de Apoio ao Ensino. Esta plataforma
de ensino à distância permite assistir e realizar atividades pedagógicas disponibilizadas pelo docente responsável pela
Unidade Curricular. Para além destas plataformas existem outras como: Teams, Zoom Colibri, Bigbluebutton (Moodle),
Skype e Cisco ebex. O Moodle e Zoom Colibri são as mais utilizadas para o ensino à distância pois têm vindo a ser usadas
em cursos b-learning ou em situações muito esporádicas. Face à pandemia que surgiu em 2020 estas plataformas
passaram a ser usadas de forma recorrente e sempre que os planos de contingência Covid-19 assim o exijam.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Although there have been no major changes, it should be noted that Forest Engineering students already have a study

room in the Forest Science Building, where they can study and have a light meal since the room is equipped with a
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refrigerator and microwave. There was reinforcement of dendrometric equipment.
To reinforce the use of the Moodle platform in addition to the Educational Support Information System (SIDE). This online
learning platform allows to attend and carry out educational activities provided by the teacher responsible for the course.
In addition to these platforms there are others such as Teams, Zoom Colibri, Bigbluebutton (Moodle), Skype and Cisco
ebex. Moodle and Zoom Colibri are the most used for online learning as they have been used in b-learning courses or in
very sporadic situations.
In the face of the pandemic that emerged in 2020, these platforms started to be used on a recurring basis and whenever the
contingency plans Covid-19 so required.

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?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Surgiram novas estruturas: a) Centro transversal Espaço Estudante: atendimento ao estudante e candidatos,
nomeadamente no esclarecimento de questões e apoio em várias áreas; b) Centro de Exploração e Gestão Agrária:
estrutura com forte ligação à ECAV, que exerce as suas competências no domínio das produções agrícola, animal e
florestal ou outras com elas relacionadas, numa ótica de laboratório vivo para atividades letivas e de investigação, bem
como no desenvolvimento de ações de extensão; c) Programa Apoiar|UTAD: Observatório Permanente do Abandono e
Promoção do Sucesso Escolar – monitoriza os casos de abandono escolar e implementa ações que permitem melhorar os
indicadores de abandono e sucesso escolar na UTAD; d) Programa de Tutoria da UTAD: promove a integração e o sucesso
académico dos estudantes, na transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior e ao longo do seu percurso na
UTAD, através do envolvimento dos docentes, para a otimização dos processos de Ensino/Aprendizagem.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
New structures have emerged: a) transversal Centre Student Space: attendance to students & candidates, namely in the
clarification of questions & support in several areas; b) Agrarian Exploration & Management Centre: structure with a strong
connection to ECAV that exercises its competencies in the field of agricultural, animal & forestry production or others
related to them, in the perspective of a living laboratory for academic & research activities, as well as in the development of
extension actions; c) Support Program|UTAD: Permanent Observatory on School Abandonment & Promotion of School
Success - monitors school dropout cases & implements actions that improve the indicators of school dropout & success
at UTAD; d) UTAD Mentoring Program: promotes the integration & academic success of students, in the transition from
Secondary Education to Higher Education & throughout their course at UTAD, through the involvement of teachers, for the
optimization of Teaching/Learning.

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

Não

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

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

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.
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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 Agrárias E Veterinárias (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Florestal

1.3. Study programme.
Forestry

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DR-1ºc EngFlo.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Florestal

1.6. Main scientific area of the study programme.
Forestry

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

623

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:

443

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:

421

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):

six semesters

1.10. Número máximo de admissões.
22

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>
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1.11. Condições específicas de ingresso.
Provas de Ingresso: O candidato terá de efetuar um dos seguintes conjuntos: Biologia e Geologia (02) e Matemática A (19)
ou Física e Química (07) e Matemática A (19), com nota mínima de 95 (escala 0-200) em cada prova de ingresso.

1.11. Specific entry requirements.
Admission exams: The candidate must take one of the following sets: Biology and Geology (02) and Mathematics A (19) or
Physics and Chemistry (07) and Mathematics A (19), with a minimum score of 95 (scale 0-200) in each entrance exam.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
não aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O ciclo de estudos é lecionado na UTAD. Relativamente à UC "Projeto" (3º ano/2º semestre), que está vocacionada para a
componente prática, os trabalhos poderão ocorrer nas instalações da UTAD, normalmente associado a um projecto de
investigação, ou no seio de uma empresa/instituições de ensino e investigação exteriores à UTAD. Quando necessário são
estabelecidos protocolos pontuais entre a UTAD e as entidades envolvidas.
This cycle of studies is taught on the UTAD campus. The Course Unit "Project" (3rd year/2nd semester), which is geared
towards the practice component,the work can be developed in the facilities of UTAD, usually associated with a research
project, or within one enterprise or other educational institutions and research outside the UTAD. Students are properly
monitored by the teacher of the area and the company technician, as coordinator and supervisor of work, respectively.
When necessary are established specific protocols between UTAD and the entities involved.

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.

Não aplicável

1.15. Observations.
Not applicable

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).
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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

Engenharia Florestal EF 99 1 Opção I, a selecionar entre as três UC
ofertadas, cada uma de 3 ECTS

Ciências da Terra CT 24 0
Biologia BIO 27 0

Matemática MAT 9 1 Opção I, a selecionar entre as três UC
ofertadas, cada uma de 3 ECTS

Ciências Económicas
e Sociais CES 12 1 Opção I, a selecionar entre as três UC

ofertadas, cada uma de 3 ECTS
Química QUI 6 0
(6 Items)  177 3  

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.

As metodologias utilizadas estão sob a alçada do docente responsável pela UC e adaptam-se às tipologias de contacto
preconizadas no plano de estudos (expositivo, experimental e tutorial). As aulas T/TP/S incluem exposição de conceitos e
metodologias, apresentação de estudos de casos, privilegiando a exposição oral e momentos de debate mediado pelo
docente. Nas aulas TC aplicam-se estes conhecimentos a problemas concretos, cuja matéria deve ser consolidada nas
horas de trabalho autónomo e apresentações orais e/ou relatórios. A tipologia E complementa as outras com visitas de
estudos a locais específicos. Nas PL é particularmente estimulada a execução prática de técnicas laboratoriais, bem como
interpretação de resultados, a sua apresentação e relação com as matérias alvo de estudo. Nos momentos tutoriais (OT),
os docentes apoiam os seus estudantes de forma personalizada, ajudando-os a ultrapassar dificuldades específicas. O
processo de avaliação respeita o Regulamento Pedagógico (RP).

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge,
skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

The methodologies used are under the responsibility of the teacher responsible for the UC & are adapted to the typologies
of contact recommended in the study plan (expository, experimental & tutorial). The T/TP/S classes include exposure of
concepts & methodologies, presentation of case studies, favouring oral exposure & moments of debate mediated by the
teacher. In TC classes, this knowledge is applied to specific problems whose subject must be consolidated in the hours of
autonomous work & oral presentations &/or reports. The E typology complements the others with study visits to specific
locations. In the PL classes, the practical execution of laboratory techniques is particularly encouraged, as well as the
interpretation of results, their presentation & relationship with the subjects studied. In tutorials (OT), teachers support their
students in a personalized way, helping them to overcome specific difficulties. The evaluation process respects the
Pedagogical Regulation (PR).

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos, onde 1 ECTS
corresponde a 27 horas de trabalho a efetuar pelo aluno conforme o Despacho Reitoral 1/2018. O docente responsável pela
UC ajusta as horas de contacto entre as diversas tipologias e o n.º de horas de trabalho autónomo, atendendo aos
objetivos de aprendizagem e conteúdos programáticos da UC. Estas horas devem oscilar entre 25% a 42% das horas de
trabalho, garantindo o trabalho autónomo. No final do semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões
relativas à adequação das cargas de trabalho associadas às UC. Os resultados desse inquérito permitem tomar
conhecimento de eventuais desvios e definir ações de correção. A Comissão de Curso, em reuniões periódicas com os
alunos ou seus representantes, pode identificar situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS da UC que,
normalmente, são resolvidas através da análise e discussão com os docentes envolvidos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured in accordance with the European Credit Transfer and Accumulation system, where 1 ECTS
corresponds to 27 hours of work to be carried out by the student according to the Ministerial Order 1/2018. The responsible
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teacher for the UC adjusts the contact hours among the different typologies and the number of hours of autonomous work,
considering the UC's learning objectives and program content. These hours must range from 25% to 42% of working
hours, guaranteeing autonomous work. At the end of the semester, students complete a survey that includes questions
regarding the adequacy of workloads associated with UC. The results of this survey allow to highlight allow to highlight
deviations and to define corrective actions. The Course Committee, in periodic meetings with students or their
representatives, can identify situations of excessive workload in relation to the UC ECTS that are usually resolved through
analysis and discussion with the teachers involved.

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

O RP da UTAD obriga ao preenchimento da FUC pelo docente responsável que contém os objetivos, metodologia de
ensino, coerência entre estes dois elementos, e o método de avaliação. As UC podem ser avaliadas de 4 formas: avaliação
contínua/periódica, complementar, por exame final e projeto. De acordo com as tipologias de UC e programas, os docentes
permitem que os estudantes optem pelo tipo de avaliação, que aos objetivos e a eles mais se adeque, opção feita com a
assunção da responsabilidade do docente/discente, até 15 dias após o início do ano letivo. A DC e o CP asseguram este
procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento da ficha e seu conteúdo. A DC organiza reuniões de docentes
para propor o calendário de avaliações periódicas, que é estabelecido entre docentes e discentes, de forma a garantir que
os interesses dos estudantes são salvaguardados. A DC organiza ainda o calendário de Exames, pelas mesmas razões, e
para melhor coordenação de recursos humanos e materiais.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The UTAD RP requires the FUC to be filled in by the responsible teacher, which contains the objectives, teaching
methodology, consistency between these two elements, and the evaluation method. UCs can be evaluated in 4 ways:
continuous/periodic, complementary, by final exam and project. According to the UC typologies and programs, the
teachers allow students to choose the type of assessment, which suits the objectives and best suits them, an option made
with the assumption of the responsibility of the teacher/student, up to 15 days after the beginning of the school year. DC
and CP ensure this procedure, monitoring the activity of filling out the form and its content. DC organizes teacher’s
meetings to propose the periodic evaluation schedule, which is established between teachers and students, in order to
ensure that students' interests are safeguarded. DC also organizes the Exams calendar, for the same reasons, and for
better coordination of human and material resources.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A componente letiva de tipologia PL permite iniciar uma aproximação a atividades de investigação e na obtenção de

competências nesta vertente. Com base na formulação de um problema e das respetivas hipóteses, seguida de
experimentação, obtenção de resultados e sua discussão e elaboração de conclusões, os alunos desenvolvem um
raciocínio lógico experimental, aplicando o método científico. A utilização de artigos científicos e técnicos também permite
o incremento do conhecimento e a procura/interpretação de novos conhecimentos, metodologias e questões. Os alunos
são também estimulados a participar e organizar encontros, congressos e palestras de natureza científica e técnica.

 Nos diferentes anos do curso, os estudantes tomam contacto com demonstração de técnicas e procedimentos de recolha,
tratamento e análise de dados e manuseamento de instrumentos de análise. Estas ferramentas são usadas principalmente
no 3º ano, último semestre aquando da elaboração do Projeto final do curso.

 O Diretor do curso, ao final do ano letivo, realiza um relatório anual em articulação com a Comissão do Curso (CC). Em
2020 foi implementada uma plataforma própria, mas ainda deve ser aperfeiçoada pois teve falhas de funcionamento. O
relatório apresentado na plataforma A3ES corresponde ao do ano de 2018-19. Considerando o ano atípico de 2019-20,
devido à situação de pandemia, achamos pertinente colocar este relatório, que corresponde a uma situação de cruzeiro
dentro do período de avaliação da qualidade do curso, de 2017 a 2019. De salientar que, durante o 1º período de
contingência, os docentes e discentes da UTAD mostraram uma grande capacidade de adaptação às circunstâncias e, na
generalidade, o recurso à plataforma Moodle e à plataforma Zoom-colibri permitiram a continuidade no funcionamento das
aulas, em regime à distância, tentando prontamente resolver os contratempos entretanto surgidos.

 

2.4 Observations.
 The PL typology allows the students to start an approach to research & obtaining skills in this feature. Based on the

formulation of a problem & its hypotheses, followed by experimentation, achieving results & their discussion & drawing of
conclusions, students develop experimental logical reasoning, applying the scientific method. The use of scientific &
technical articles, allow also increase of knowledge & the search/interpretation of new knowledge, methodologies &
issues. Students are also encouraged to attend and organize meetings, congresses, and lectures of scientific and technical
nature.
In the different years of the course, students become acquainted with the demonstration of techniques and procedures for
collection, processing, and data analysis & handling specific analysis tools. These tools are mainly used in the 3rd year,
last semester when preparing the end of the course design.

 The Course Director, at the end of the school year, makes an annual report in conjunction with the Course Committee (CC).
In 2020, a platform was implemented for this purpose, but it still needs to be improved because it had operational failures.
The report presented at A3ES corresponds to the year 2018-19. Considering the atypical year of 2019-20, due to the
pandemic situation, we think it is pertinent to place this report, which corresponds to a cruise situation within the period of
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evaluation of the quality of the course, from 2017 to 2019. To highlight that during the 1st contingency period, UTAD
teachers and students showed a great capacity to adapt to the circumstances and, in general, the use of the both Moodle
and Zoom-colibri platforms allowed the continuity of the classes, in remote regime, promptly trying to resolve the setbacks
that have arisen in the meantime.

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.
 Aurora Carmen Monzón Y Capapé, Doutorada, Professora Auxiliar, 100%;

 Simone da Graça Pinto Varandas, Doutorada, Professora Auxiliar, 100%;
 Maria João Magalhães Gaspar, Doutorada, Professora Auxiliar, 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

Aureliano Natálio Coelho
Malheiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
Maria do Rosário Melo da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Berta Maria De Carvalho
Gonçalves Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
 Eunice Luis Vieira Areal
Bacelar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha

submetida
Maria Emília Calvão
Moreira Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias/Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
João Paulo Fidalgo de
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Silvicultura 100 Ficha

submetida

Maria Cecília Rosas
Pereira Peixoto da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Área Científica de Ciências Exatas,
Naturais e Tecnológicas –
Matemática

100 Ficha
submetida

Ana Margarida Vieira
Duarte Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química 100 Ficha

submetida
Fernando Pedro Falcão
Raimundo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida
José Albino Gomes Alves
Dias

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica - Bioquímica 100 Ficha

submetida

Marta Von Hafe
Albuquerque Roboredo

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas – Ciências Edafo-
ambientais

100 Ficha
submetida

Timothy Leonard
Koehnen

Professor Associado
ou equivalente Doutor Administração de Ensino Agricola 100 Ficha

submetida
Aurora Carmen Monzón
Capapé

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Biológicas – Especialidade

Ecologia 100 Ficha
submetida

Simone da Graça Pinto
Varandas

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Agrárias - Ciências
Florestais 100 Ficha

submetida

Maria Solange Mendonça
Leite

Professor Associado
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Física - Especialidade de
Meteorologia e Climatologia 100 Ficha

submetida

Ana Paula Florêncio
Aires

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação Matemática/Didática da

Matemática 100 Ficha
submetida

Teresa de Jesus Fidalgo
Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciências

Florestais 100 Ficha
submetida

José Luís Penetra
Cerveira Louzada Investigador Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Luís Miguel Ferreira
Pontes Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Paula Maria Seixas Professor Auxiliar ou Doutor CTC da Ciências Florestais 100 Ficha
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Oliveira equivalente Instituição
proponente

submetida

Maria Adelaide da Cruz
Cerveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Estatística e Investigação
Operacional 100 Ficha

submetida

Ana Cristina Ribeiro
Afonso De Matos
Coutinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia/Engineering

Sciences 100 Ficha
submetida

Fernando Augusto dos
Santos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Mecanização agrícola 100 Ficha

submetida

Rui Manuel Vítor Cortes
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Guilhermina Miguel da
Silva Marques

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
Domingos Manuel
Mendes Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ambiente e Deteção Remota;

Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

Luís Filipe Gomes Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias – Ciências

Florestais 100 Ficha
submetida

Maria João Magalhães
Gaspar

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências Agrárias-Ciências
Florestais/ Agricultural Sciences-
Forest Sciences

100 Ficha
submetida

Valdemar Pedrosa
Carnide

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola 100 Ficha
submetida

Filipa Conceição Silva
Furtado Torres Meneres
Manso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências Florestais 100 Ficha
submetida

José Tadeu Marques
Aranha

Professor Associado
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha
submetida

Ana Alexandra Vilela
Marta Rio Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Agro-Sociais 100 Ficha

submetida
Carlos Jorge Fonseca da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida
Ana Luisa Figueiredo
Pires

Professor Associado
ou equivalente Doutor eng. agronómica 100 Ficha

submetida

Anderson Rei Galvão
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Gestão 40 Ficha
submetida

Anabela Ribeiro dos Reis
de Castro Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Geologia 100 Ficha
submetida

     3540  

<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.
 36

3.4.1.2. Número total de ETI.
 35.4

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 34 96.045197740113
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32/annexId/75980069-766c-c760-7150-60197f226fa8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32/annexId/97ed6644-5e77-8862-b4a8-60197f8a401b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32/annexId/5cf72cd8-6162-4ade-ae07-60197f1d58a7
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teaching staff with a full time link to the institution:

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): 35.4 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

13 36.723163841808 35.4

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 35.4

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

35 98.870056497175 35.4

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 35.4

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

O pessoal não docente afeto ao Departamento de Ciências Florestais é constituído por 6 pessoas a tempo integral: 2
Técnicos Superiores, 3 Assistentes Técnicos e um Assistente operacional, que prestam atividade administrativa,
laboratorial (Laboratórios de Ecologia Fluvial, de Ecossistemas Terrestres, Fogos e Proteção de Plantas e Produtos
Florestais) e na manutenção do arboreto.
Diverso pessoal não docente de unidades orgânicas da UTAD (Departamentos e serviços centrais) colaboram com o curso
de 1º Ciclo de estudos em Engenharia Florestal, nomeadamente com tarefas administrativas ou apoio a laboratórios. A
Escola das Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV), onde se integra o Departamento de CIFAP, possui um Gabinete de
Apoio com funções importantes, por exemplo na distribuição de salas e laboratórios atendendo ao número de alunos por
turma. 

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The non-teaching staff assigned to the Department of Forest Sciences consists of 6 full-time people: 2 Superior
Technicians, 3 Technical Assistants and an operational Assistant who provide administrative and laboratory activities
(Laboratory of Fluvial Ecology, Terrestrial Ecosystems, Fires and Plant Protection and Forest Products) and also
maintenance of the arboretum.
Several non-academic staff from organic units of UTAD (Departments and central services) collaborate with the 1st cycle of
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studies in Forestry, namely with administrative tasks or support to laboratories. The School of Agricultural and Veterinary
Sciences (ECAV), which integrates the Department of CIFAP, has a Support Office with important functions, for example in
the distribution of rooms and laboratories, according to the number of students per class.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não docente do CIFAP possui as seguintes qualificações:
Mestre: 2
Licenciado: 2
12º ano: 1
6º ano de escolaridade: 1
A UTAD incentiva e mobiliza ao pessoal não docente em ações de formação para aumentar a qualidade da sua participação
no curso 1º Ciclo de estudos em Engenharia Florestal. Parte destas ações são proporcionadas pelo Gabinete de Formação
da UTAD – GFORM.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff of CIFAP has the following qualifications:
Master:2
Bachelor's Degree:2
12th year (secondary education):1 
6th year of schooling (2nd cycle basic education) 1
UTAD encourages and mobilizes non-teaching staff in training activities to increase the quality of their participation in the
1st cycle course in Forest Engineering. Part of these actions are provided by the UTAD - GFORM Training Office.

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. 
30

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 86.7
Feminino / Female 13.3

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 14
2º ano curricular 6
3º ano curricular 10
 30

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
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N.º de vagas / No. of vacancies 20 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 11 12 17
N.º de colocados / No. of accepted candidates 2 2 5
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 8 9 11
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 147.6 117.7 120.2

Nota média de entrada / Average entrance mark 154 143 138.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A proveniência geográfica dos estudantes é maioritariamente do norte e centro do país, embora tenhamos
esporadicamente alunos das ilhas e das regiões do Alentejo e Algarve.

 Habitualmente o curso recebe alunos erasmus para além de outros alunos estrangeiros sem vínculos a bolsas.
 Com o início da pandemia, o número de alunos em mobilidade reduziu-se significativamente, como era de esperar.

 Quanto ao género predomina o masculino com 86,7% dos alunos.
 As entradas na universidade fazem-se maioritariamente através do regime geral com cerca de 53,3%. No entanto, convém

salientar que este curso é caracterizado por uma procura por parte de pessoas com uma certa maturidade e com vontade
em especializarem-se na área das ciências florestais, perfazendo um total de 33,2%. Os restantes 13,5% referem-se a
entradas por mudanças de curso (1), estudantes internacionais(1) e reingressos (2).

 Concluímos, assim, que mesmo não sendo um curso com grande atratividade junto dos jovens que terminam o
secundário, é procurado por alunos com outro perfil anteriormente já referido.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The geographical origin of the students is mainly from the north and center of the country, although we have sporadically
students from the islands and regions of Alentejo and Algarve.

 Usually the course receives Erasmus students in addition to other foreign students without ties to scholarships.
 With the start of the pandemic, the number of students in mobility programs decreased significantly, as expected.

 Regarding gender, male predominates with 86.7% of students.
 Entries to the university are made mostly through the general regime with around 53.3%. However, it should be noted that

this course is characterized by a demand on the part of people with a certain maturity and willing to specialize in the area
of forest sciences, making a total of 33.2%. The remaining 13.5% refer to entries due to course changes (1), international
students (1) and re-entry (2).

 We conclude, therefore, that even though it is not a very attractive course for young people who finish high school, it is
sought by students with another profile previously mentioned.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 4 6 8
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 4 4 7
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 1 1

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.
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6.1.2. Apresentar relação de teses defendidas nos três últimos anos, indicando, para cada uma, o título, o ano de conclusão e
o resultado final (exclusivamente para cursos de doutoramento). 

Não aplicável

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

Not applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Em geral, o curso apresenta um bom nível de sucesso escolar (91%), quando consideramos o número de alunos
aprovados sobre os avaliados. Atendendo às principais áreas científicas do ciclo de estudos, a Engenharia Florestal (EF),
Ciências da Terra (CT), Ciências Económicas e Sociais (CES) e Biologia (BIO) estão acima da média do curso, com taxas
elevadas de sucesso nas diferentes Unidades Curriculares (UC).
A área da matemática teve um sucesso algo inferior, de 72%, devido às UC de Matemática II e Métodos Estatísticos (com
respetivamente 65% e 66,6%). 
O Diretor do CIFAP e a Comissão do Curso estabeleceram conversações com o Dpt da Matemática e foi indicada uma nova
docente para a Matemática II, com mais sensibilidade para aplicação dos conteúdos da UC à área fundamental do curso,
que entrará a lecionar no ano letivo de 2020-21

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

In general, the course has a good level of academic success (91%), when considering the number of students approved
over those evaluated. The principal scientific areas of the study cycle, Forest Engineering (EF), Earth Sciences (CT),
Economic and Social Sciences (CES) and Biology (BIO) are above the course average, with high success rates in different
Curricular Units (UC).
The mathematics area had somewhat less success, of 72%, due to the units of Mathematics II and Statistical Methods (with
65% and 66.6% respectively).
The Director of CIFAP and the Course Committee established conversations with the Mathematics Department direction
and a new teacher for Mathematics II was appointed, with greater sensitivity for the application of the contents of the UC to
the fundamental area of the course, which will start teaching in the 2020-21 school year 

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). 

Considerando os dados divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), no período de 2015 a 2019, o registro de desemprego foi nulo.

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). 

Considering the information released by the Directorate-General for Education and Science Statistics
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), in the period from 2015 to 2019, the unemployment record was null.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A empregabilidade é alta e a Direção do curso tem recebido constantemente pedidos para os seus alunos finalistas, sendo
superior a procura à oferta de diplomados. Alguns alunos encontram-se a frequentar o 2º ciclo em Engenharia Florestal,
mas ligados ao meio laboral.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Employability is high and the Course Direction has constantly received requests for its finalist students, with higher
demand than the offer of graduates. Some students are attending the 2nd cycle in Forest Engineering, but connected to the
work environment.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark

IES / Institution N.º de docentes do ciclo
de estudos integrados/

Observações
/
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(FCT) No. of integrated study
programme’s teachers

Observations

Centre for the Research and Technology
of Agro-Environmental and Biological
Sciences

Muito Bom /
Very Good

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro / University of Trás-os-Montes e
Alto Douro

19 classification
under review

CEF - Centro de Estudos Florestais /
Forest Research Centre

Excelente /
Excelent

ISA - Instituto Superior de Agronomia,
Universidade de Lisboa / Higher Institute of
Agronomy, University of Lisbon

2 --

CIIMAR - Centro Interdisciplinar de
Investigação Marinha e Ambiental /
Interdisciplinary Centre of Marine and
Environmental Research

Excelente /
Excelent

UPorto - Universidade do Porto / University
of Porto 1 --

CGeo - Centro de Geociências /
Geosciences Center Bom / Good UC - Universidade de Coimcra / University

of Coimbra 1 --

LIAAD - Laboratório de Inteligência
Artificial e Apoio à Decisão / Laboratory of
Artificial Ingelligence and Decision
Support

Muito Bom /
Very Good

Inesc Tec - Instituto de Engenharia de
Sistemas e Computadores, Tecnologia e
Ciência / Institute for Systems and
Computer Engineering, Technology and
Science

1 --

CQVR - Centro de Química de Vila Real /
Chemistry Centre of Vila Real

Muito Bom /
Very Good

UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro / University of Trás-os-Montes e
Alto Douro

2 --

CETRAD - Centro de Estudos
Transdisciplinares para o
Desenvolvimento / Centre For
Transdiciplinary Development Studies

Bom / Good
UTAD - Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro / University of Trás-os-Montes e
Alto Douro

6 --

GEOBIOTEC - Geobiociências,
Geotecnologias e Geo-engenharias /
GeoBioSciences, GeoTechnologies and
GeoEngineering

Muito Bom /
Very Good

UNOVA - Universidade NOVA de Lisboa /
Nova University of lisbon 1 --

CIDTFF - Centro de Investigação em
Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores / Centre for Innovation for
Teaching and Teacher Training

Muito Bom /
Very Good

UA - Universidade de Aveiro / University of
Aveiro 2 --

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/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32
 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/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32
 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 prestação de serviços é veiculada através de protocolos de cooperação, convénios ou acordos estabelecidos com
empresas, associações e organizações públicas, implementadas pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
(UTAD), formando parte de um dos desígnios estratégicos da mesma. A articulação com a sociedade e o mundo
empresarial tem sido ativamente promovida pela Reitoria e pelo seu corpo docente, salientando o recentemente criado
laboratório colaborativo FORESTWISE, o que irá contribuir para a criação de empregos qualificados na região de
influência direta da UTAD e dinamização da economia local. Estas iniciativas estão também diretamente ligadas ao
aumento da criação de spin-offs.

 Na área científica de Engenharia Florestal, salientamos a Spin-Off UTAD “Ruralidade Verde” centrada nas áreas da
Investigação & Desenvolvimento Agrário, gestão florestal e “Tree Plus” vocacionada para valorizar a árvore com unidade
ecológica e desse modo favorecer toda a dinâmica dos ecossistemas onde está incluída, ambas lideradas por docentes do
CIFAP, ou a “GisTree”, de ex-alunos do departamento, ligada ao SIG, floresta, turismo da natureza e formação. São
numerosos os protocolos de cooperação estabelecidos, principalmente com Câmaras Municipais, associações como
Quercus, Secretariado de Baldios de Trás-os-Montes e Alto Douro (BALADI), Escola Nacional de Bombeiros (ENB),
Associação Florestal de Ribeira de Pena, com empresas privadas como EDP S.A, IBERDROLA ou entidades oficiais como
o ICNF, CCDRN, Agência Portuguesa do Ambiente, ou Centro de Estudos Euro-regionais Galiza-Norte de Portugal (CEER).
Ao nível internacional, destaca o protocolo de colaboração com a Universidade de Nápoles Federico II ou Czech University
of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and Wood Sciences. Todos estes acordos permitem o intercâmbio
tecnológico, consultoria, prestação de serviços, formação avançada e ao longo da vida, organizar visitas, temáticas para a
realização pelo aluno do projeto ou tese de 2º e 3º ciclo, organizar workshops, seminários, e outras atividades de
divulgação e voluntariado, contribuindo assim para o desenvolvimento nacional, regional e local e a cultura científica.

 No serviço à sociedade, o CIFAP conta com uma patente para datação de árvores (Patente de Invenção Nacional nº
104183), um laboratório de ecologia fluvial (certificado pelo IPAC) e os seus docentes integram parte de diversos
órgãos/Comissões, entre eles: vice-presidência da Fundação do Côa, por despacho da Ministra da Cultura e sob indicação
do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior; integração no Observatório Técnico Independente dos fogos

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32
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florestais; Presidência da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais; Representação das “Instituições Académicas” da
Comissão de Acompanhamento do Plano de Ação para a Conservação do Lobo-ibérico em Portugal (PacLobo/ICNF); Vice
coordenação da Divisão da União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal (IUFRO) 1 – Silviculture.

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

The provision of services is carried out through partnerships in the form of protocols, agreements or memoranda of
cooperation established with companies, associations and public organizations, implemented by the University of Trás-os-
Montes and Alto Douro (UTAD), forming part of one of its strategic purposes. The articulation with society and the
business world has been actively promoted by the Rectory and its teaching staff, highlighting the recently created
collaborative laboratory FORESTWISE, which will contribute to the creation of qualified jobs in the region of direct
influence of UTAD and boost the economy place. These initiatives are also directly linked to the increase in the creation of
spin-offs.
In the scientific area of Forest Engineering, we highlight the UTAD Spin-Off “Ruralidade Verde” focused on the areas of
Agricultural Research & Development, forest management and “Tree Plus” aimed at valuing the tree with ecological unity
and thus favoring the entire dynamics of ecosystems where it is included, both led by professors from CIFAP, or “GisTree”,
from former students of the department, linked to GIS, forest, nature tourism and training. There are numerous cooperation
protocols established, mainly with City Councils, associations such as Quercus, the Baldios de Trás-os-Montes and Alto
Douro Secretariat (BALADI), the National Fire Department (ENB), the Ribeira de Pena Forestry Association, with private
companies such as EDP SA, IBERDROLA or official entities such as ICNF, CCDRN, Portuguese Environment Agency, or
Center for Euro-regional Studies Galicia-North of Portugal (CEER). At the international level, it highlights the collaboration
protocol with the University of Naples Federico II or Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Forestry and
Wood Sciences.
In service to society, CIFAP has a patent for dating trees (National Invention Patent No. 104183), a aquatic ecology
laboratory (certified by IPAC) and its teachers are part of several bodies / commissions, including: vice -presidency of the
Côa Foundation, by order of the Minister of Culture and under the recommendation of the Minister of Science, Technology
and Higher Education; integration in the Independent Technical Observatory of forest fires; Presidency of the Portuguese
Society of Forest Sciences; Representation of the “Academic Institutions” of the Monitoring Commission for the Action
Plan for the Conservation of the Iberian Wolf in Portugal (PacLobo / ICNF); Vice-coordinator of the Division of the
International Union of Forest Research Organizations (IUFRO) 1 - Silviculture.

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. 

As atividades científicas e tecnológicas desenvolvidas permitem integrar os alunos em trabalhos de iniciação à
investigação, realizar o projeto ou contactar com o tecido empresarial. O financiamento dos projetos provém de fontes
públicas e privadas, tais como FCT, Portugal 2020 e Norte2020, fundos europeus H2020, Interreg (Atlantic Area, SUDOE). 
Exemplos de projetos realizados por docentes ligados à área fundamental: ALICE - Improving the management of Atlantic
Landscapes (INTERREG Atlantic Area; 264,439.88€.); 02/SAICT/2017 – ConBiOmics: the missing approach for the
Conservation of Freshwater bivalves (COMPETE 2020; 239.968,25 €); ResinPro: How to increase resin production in Pinus
pinaster more sustainably (FCT; 239 234,99 €); FireSmart: Nature-based solutions for fire risk management and sustained
provision of ecosystem services (FCT); Baixo Sabor Hydroelectric Dam (AHBS) - PIMA (EDP; 1,127,655.24 €); ForManRisk –
Forest Management and Natural Risks (INTERREG -1.176.650,99 €).

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 scientific and technological activities developed allow students to be integrated in research initiation work, carry out
the project or contact the business community. Funding for research projects comes from public and private sources,
such as FCT, Portugal 2020 and Norte2020, European funds H2020, Interreg (Atlantic Area, SUDOE).
Examples of projects carried out by teachers linked to the fundamental area: ALICE - Improving the management of
Atlantic Landscapes (INTERREG Atlantic Area; € 264,439.88.); 02 / SAICT / 2017 - ConBiOmics: the missing approach for
the Conservation of Freshwater bivalves (COMPETE 2020; € 239,968.25); ResinPro: How to increase resin production in
Pinus pinaster more sustainably (FCT; € 239 234.99); FireSmart: Nature-based solutions for fire risk management and
sustained provision of ecosystem services (FCT); Low Flavor Hydroelectric Dam (AHBS) - PIMA (EDP; 1,127,655.24 €);
ForManRisk - Forest Management and Natural Risks (INTERREG -1,176,650.99 €).

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 2.2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 10.1
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Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 1.1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 30.8
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 61.5

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). 
A UTAD tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de
alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem
Fronteiras, Erasmus Mundus, Erasmus +, Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da
Gama e Vulcanus).

 Desta forma, a UTAD aposta na internacionalização dos seus ciclos de estudo. Neste ponto destacam-se os protocolos
ERASMUS+ onde a UTAD, e em especial a Direção de Curso do 1º Ciclo em Engenharia Florestal, promove junto dos seus
alunos a possibilidade de complementarem a sua formação numa instituição estrangeira.

 Os cursos da área de Engenharia Florestal estabeleceram protocolos, onde os alunos participam, ao abrigo do programa
ERASMUS com + 30 Universidades de 15 países diferentes.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has an International Relations and Mobility Office (GRIM) that promotes cooperation and mobility of students,
teachers and staff under national and international programs (Almeida Garrett, Sciences Without Borders, Erasmus
Mundus, Erasmus +, Erasmus Charter for Higher Education, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama and Vulcanus).

 In this way, UTAD is committed to the internationalization of its study cycles. The ERASMUS + protocols stand out at this
point, where UTAD, and in particular the Course Direction of the 1st Cycle in Forest Engineering, promotes with its
students the possibility of complementing their training in a foreign institution.
The courses in the Forest Engineering area established protocols, where students participate, under the ERASMUS
program with + 30 Universities from 15 different countries.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável

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._RAC_Engenharia Florrestal_2018_19.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. 

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/eeaec8f1-d75c-164b-af77-5ffc8410cf32/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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<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>

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 reputação da UTAD como instituição de referência de ensino e investigação do sector agrário em Portugal.

 Existência do ECOCAMPUS, único na estrutura das universidades portuguesas, o qual tira partido das extensas áreas
verdes do Campus e da sua ligação com o meio envolvente, nomeadamente Rede Natura 2000

 Conjunto de infraestruturas edificadas de raiz para albergarem as estruturas de ensino agrário no campus universitário,
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complementado com meios técnicos, ensaios de campo, arboretum, viveiros e centros de investigação que garantem uma
elevada componente prática do ciclo de estudos. 
Estas infraestruturas agrupam-se no Centro de Exploração e Gestão Agrárias (CEGA), uma estrutura especializada da
UTAD associada à ECAV para apoio às atividades nas áreas da produção agrária, apoio a atividades letivas, de
investigação e de extensão desenvolvidas por docentes e investigadores da UTAD no âmbito destas produções. 
Um Campus com largas áreas arborizadas que permite o seu aproveitamento para fins didáticos nos domínios da
Silvicultura, Dendrometria, Inventário, Dendrologia e Ecologia Florestal.
Localização geográfica da UTAD numa região com forte componente florestal e recursos hídricos permitindo um contacto
dos alunos com a realidade de campo quer em curtas visitas de estudo, quer por convite aos técnicos e empresários,
muitos deles ex-alunos da UTAD, o que facilita o estabelecimento de sinergias entre o curso e os diferentes stakeholders.
Corpo docente altamente qualificado, constituído totalmente por professores doutorados em áreas relacionadas com as
ciências florestais e com vasta experiência pedagógica e científica. O corpo docente exerce a sua atividade em regime de
dedicação exclusiva e uma elevada percentagem destes integram o Centro de Investigação (CITAB) com classificação de
muito bom.
O corpo não docente é constituído por técnicos com dedicação exclusiva à UTAD tendo 4 deles formação superior.
Estrutura de apoio pedagógico da ECAV para ajuda aos docentes (GAECAV).
Reduzido número de alunos no curso que se reflete na facilidade de contacto, qualidade de ensino, apoio e grande
proximidade na relação professor/aluno (reconhecida nos inquéritos aos alunos), com bom sucesso escolar e perspetivas
de empregabilidade.
Lab e outras facilidades do CIFAP e do CITAB à disposição dos alunos para a realização dos seus trabalhos de curso e
Projeto (salientam-se os Lab de Tecnologia dos Produtos Florestais, Fogos Florestais, Ecologia Fluvial e Fauna Selvagem),
viveiros florestais e zonas experimentais na área do Campus. 
Excelentes relações com universidades brasileiras traduzidas no envolvimento de projetos conjuntos, orientações de
doutoramento, mobilidade de alunos e docentes, …
O reconhecimento atual da importância da economia verde e os pactos para a redução das emissões de CO2 abrem
oportunidades novas a este 1º ciclo.
Importância da floresta como vínculo para harmonia psíquica e bem estar da saúde humana com oportunidades no campo
da neurociência.

8.1.1. Strengths 
UTAD's reputation as a reference institution for teaching and research in the agricultural sector in Portugal.
Existence of ECOCAMPUS, unique in the structure of Portuguese universities, which takes advantage of the extensive
green areas of the Campus and its connection with the environment, namely the Natura 2000 Network. Set of
infrastructures built from scratch to shelter the agricultural education structures on the university campus, complemented
with technical means, field trials, arboretum, nurseries, and research centers that guarantee a high practical component of
the study cycle. These infrastructures are grouped in the Center for Agricultural Exploration and Management (CEGA), a
specialized structure of UTAD associated with ECAV to support activities in the areas of agricultural production, support
for teaching, research, and extension activities developed by UTAD teachers and researchers in the scope of these
productions.
A Campus with wide wooded areas that allow its use for didactic purposes in the fields of Silviculture, Dendrometry,
Inventory, Dendrology, and Forest Ecology.
UTAD's geographic location in a region with a strong forestry component and water resources, allowing students to get in
touch with the reality of the field, either in short study visits or by invitation to technicians and businessmen, many of them
UTAD alumni, which facilitates the establishing synergies between the course and the different stakeholders.
Highly qualified teaching staff, consisting entirely of doctoral professors in areas related to forest sciences and with
extensive pedagogical and scientific experience. The teaching staff carries out its activity in a regime of exclusive
dedication, and a high percentage of these are part of the Research Center (CITAB) with a very good rating.
The non-teaching staff is made up of technicians with exclusive dedication to UTAD having 4 of them with higher
education.
Existence of a teaching support structure from ECAV to help teachers (GAECAV).
Reduced number of students in the course, which is reflected in the ease of contact, quality of teaching, support, and great
proximity in the teacher/student relationship (recognized in student surveys), with good success academic and
employability prospects.
Laboratories and other facilities of CIFAP and CITAB available to students to carry out their course and Project work (the
Forest Products Technology Laboratories, Forest Fires, Fluvial Ecology, and Wild Fauna), forest nurseries, and
experimental areas in the Campus area. 
Excellent relations with other Brazilian universities translated into the involvement of joint projects, doctoral guidance,
mobility of students and teachers, …
The current recognition of the importance of the green economy and the pacts to reduce CO2 emissions open new
opportunities for this 1st cycle
Importance of the forest as a link to psychic harmony and human health well being with opportunities in the field of
neuroscience

8.1.2. Pontos fracos 
1- Inexistência de uma estratégia integrada de divulgação, direcionada quer para as escolas do ensino secundário, quer
para o ensino profissional.
2 - Embora haja ações de divulgação efetuadas pelas entidades competentes, o número de alunos internacionais captados
é reduzido. A falta de oferta de UC em inglês dificulta essa captação.
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3- Número reduzido de visitas de estudo e práticas de campo.
4 - Equipamentos de salas de aula (video projectores que já não acompanham a inovação dos computadores portáteis
muitas vezes incompatíveis e de fraca qualidade de imagem) e falta de equipamentos de videoconferência.
5 - Ausência de um regulamento para a elaboração do projecto final de licenciatura.

8.1.2. Weaknesses 
1 - Lack of an integrated dissemination strategy, focus on both Secondary and Professional schools.
2 - Although there are dissemination actions carried out by the competent authorities, the number of international students
enrolling is reduced. The lack of supply of CU in English makes this more difficult.
3- Reduced number of field trips and field practices.
4 - Classroom equipment (video projectors that no longer follow the innovation of portable computers that are often
incompatible and of poor image quality) and lack of videoconferencing equipment.
5 - Absence of a regulation for the preparation of the final degree project.

8.1.3. Oportunidades 
- O “know-how” da UTAD na área das novas tecnologias tem contribuído para uma melhoria contínua das plataformas
informáticas (SIDE, GESDOC), o que permite um apoio significativo
às atividades letivas e pedagógicas.
- Os recursos laboratoriais e equipamento associados às unidades de investigação que os docentes integram, garantem a
continuidade da elevada qualidade científica dos trabalhos e da integração de estudantes em estudos de investigação (ex.
UC de Projeto)
realizados.
- Salienta-se a crescente procura de Portugal e da região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa PALOPS e
Brasil), tendo sido inclusivamente publicado o Estatuto do Estudante Estrangeiro.
- Numerosas parcerias estabelecidas no âmbito de programas de mobilidade, nomeadamente o programa ERASMUS, o
que gera interesse nos estudantes.
- Curso com elevada empregabilidade no tecido empresarial e com elevada capacidade de empresas na área florestal.

8.1.3. Opportunities 
- UTAD's know-how in the area of new technologies has contributed to the continuous improvement of IT platforms (SIDE,
GESDOC), which allows significant support for teaching and educational activities.
- The laboratory resources and equipment associated with the research units that the teachers integrate guarantee the
continuity of the high scientific quality of the work carried out and the integration of students in research studies (ex. the
project UC).
- We highlight the growing demand from Portugal and the Northern region for European and non-European students,
including the publication of the UTAD Statute for Foreign Students.
- Numerous partnerships have been established within the scope of mobility programs, namely the ERASMUS program,
which generates interest among students.
- The short-term establishment of an Alumni Network of Environment students.
- Course with high employability in the business sector and with a high capacity for creating companies in the forestry
area.

8.1.4. Constrangimentos 
- Estagnação na progressão e renovação da carreira docente universitária.
- Diminuição do número global de candidatos ao Ensino Superior a nível nacional, agravado pela menor procura verificada
no domínio das ciências florestais.
- Redução do financiamento público e subsequente dificuldade em ver aprovadas as candidaturas para aquisição de
novos equipamentos de investigação.
- Parte significativa dos candidatos ao ensino superior pelo regime normal é oriunda da zona norte. O elevado número de
cursos e vagas em outras instituições do ensino superior na zona norte, acrescido
da previsível diminuição de candidatos ao ensino superior, faz antever algumas dificuldades de recrutamento de novos
alunos.
- Devido a dificuldades financeiras de alguns agregados familiares e da redução do número de bolsas, alguns alunos
desistem do ciclo de estudos quando arranjam emprego.

8.1.4. Threats 
- Stagnation in the progression and renewal of the university teaching career.
- A decrease in the overall number of candidates for Higher Education at the national level, aggravated by lower demand in
the field of forestry sciences.
- The current economic situation presents constraints at the staff level, on hiring, replacement of teaching and non-
teaching staff, and career progressions.
- A significant percentage of higher education candidates come from the northern area. The high number of courses and
vacancies in other higher education institutions in the north,
together with the foreseeable decrease in candidates for higher education, suggests some difficulties in recruiting new
students.
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- Due to the financial difficulties of some households and the reduction in the number of grants, some students drop out of
the study cycle when they find a job.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 – Aumentar a divulgação nestas instituições, escolas do ensino Secundário e Professional. Curto prazo

8.2.1. Improvement measure 
1 - Increase dissemination in these institutions, Secondary and Professional schools.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
s.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
<no answer>

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2 - Propor a lecionação de aulas em inglês para os estudantes internacionais, incluindo também os inseridos no Programa
Erasmus. Concomitantemente propor-se-á o aumento das aulas de Língua Portuguesa para estes estudantes,
proporcionando-lhes assim um maior contacto com a língua do país de acolhimento.

8.2.1. Improvement measure 
2 - To provide classes in English for international students, including those included in the Erasmus Programme. At the
same time, it will be proposed to increase the number of Portuguese language classes for these students, thus providing
them with greater contact with the language of the host country.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
2 - Número de unidades curriculares lecionadas em Inglês; Número de estudantes estrangeiros (Erasmus ou outros)
inscrito

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Number of curricular units taught in English; Number of foreign students (Erasmus or others) enrolled.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3 - Criar/adaptar um gabinete ou outro tipo de estrutura dedicada à operacionalidade das visitas, aproveitando os
protocolos com stakeholders e redes nacionais e internacionais estabelecidas impulsione os patrocínios ou mecenato
como forma de obviar os constrangimentos orçamentais.
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8.2.1. Improvement measure 
3 - Create / adapt an office or other type of structure dedicated to the operation of visits, taking advantage of protocols with
stakeholders and established national and international networks to boost sponsorship or patronage as a way to avoid
budgetary constraints.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Criação/adaptação da estrutura de operacionalização das visitas. 
- Número de visitas/ número de participantes.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Creation / adaptation of the operational structure of the visits.
- Number of visits / number of participants.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
4 - Embora a proposta de aquisição de equipamentos, pela UTAD, não se afigure como possível nos próximos tempos
devido às conhecidas restrições financeiras nacionais, é expectável que o próximo quadro de apoio financiamento venha
a obviar est constrangimento.

8.2.1. Improvement measure 
4 - Although the proposed acquisition of equipment by UTAD will not be possible in the near future due to known national
financial constraints, it is expected that the next financing support framework will avoid this constraint.

 

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
3 - Número de novos equipamentos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
3 - Number of new equipment.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
5 - Criação do regulamento do projeto integrante do plano de estudos da licenciatura em Engenharia Florestal.

8.2.1. Improvement measure 
5 - Creation of the regulations for the project included in the study plan of the degree in Forest Engineering.

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High
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8.1.3. Indicadores de implementação 
Criação e aprovação do regulamento.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Creation and approval of the regulation.

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

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>
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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>

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>
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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>


