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ACEF/2021/0406367 — 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/1415/0406367

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-01-09

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._sintese_medidas_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.
 Foi revisto o número de ECTS atribuído a cada Unidade Curricular, tendo em atenção o despacho reitoral que visa a

uniformização da oferta educativa da UTAD em unidades curriculares correspondentes a múltiplos de 3 ECTS, e feita a
atualização das áreas científicas. Foi efetuado o reforço da visibilidade dos ramos de especialização do curso através da
oferta agrupada de unidades curriculares de opção.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The number of ECTS assigned to each Curricular Unit was revised, taking into account the ruling that aims to standardize

the educational offer of UTAD in curricular units corresponding to multiples of 3 ECTS, and the scientific areas were
updated. In addition, the visibility of the specialization branches of the course was increased through the grouped offer of
optional course units.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O plano de estudos foi reestruturado segundo as orientações da CAE e publicado em Diário da República (Aviso

nº18918/2018, de 17 de dezembro de 2018, D.R. nº 242, 2ª Série).
 Em resposta às recomendações de melhoria da Comissão de Avaliação Externa (CAE) reforçou-se a componente de

engenharia do curso, nomeadamente com a criação de uma UC obrigatória de “Projeto em Engenharia Agronómica”.
Neste âmbito foi ainda incluída a UC de “Conceção e Gestão de Sistemas de Informação Geográfica”, comum ao Curso de
Mestrado em Engenharia Florestal. Também por recomendação da CAE, foi criada a UC de “Rega e Drenagem”.
Complementariamente foi efetuada a mudança de UCs para o semestre mais adequado. As alterações referidas
acarretaram a supressão das UCs de “Gestão de Recursos Hídricos” e “Projeto de Instalações Agro-industriais” do
anterior plano de estudos.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In response to the recommendations for improvement of the External Evaluation Committee (CAE), the engineering

component of the course was reinforced, namely with the creation of the obligatory CU “Project in Agronomic
Engineering”. In this scope, the CU of “Design and Management of Geographic Information Systems” was also included,
common to the Master's Course in Forest Engineering. Also by recommendation of CAE, the CU “Irrigation and Drainage”
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was created. In addition, the CUs were moved to the most appropriate semester. The aforementioned changes resulted in
the removal of the CUs “Water Resources Management” and “Agro-Industrial Installations Project” of the previous study
plan.

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?
 Não

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

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

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

 Não

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

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

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

 Não

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

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

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

 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.

 Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
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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 Agronómica

1.3. Study programme.
Agronomy

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Mestrado_Eng_Agro_2018.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências Agrárias

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

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

620

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:

850

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:

541

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

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

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

Four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
25

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
As condições gerais de acesso são fixadas pelo artigo 17.o do Decreto   Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo
Decreto   Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, e pelo Decreto   Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro, e pelo Regulamento n.º
470/2011, de 4 de agosto, retificado pela Declaração de retificação n. 1958/2011, de 22 de dezembro, que estabelece o
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regime de estudos conducente ao Grau de Mestre na UTAD, e demais normativos aplicáveis. Especificamente, poderão
candidatar   se ao 2º ciclo em Engenharia Agronómica detentores do grau de Licenciado ou Bacharel, Licenciados em
Engenharia Agronómica, Arquitetura Paisagista, Enologia, Engenharia Florestal, Engenharia Zootécnica, Engenharia do
Ambiente, Ciência Alimentar, Biologia ou de formações afins e os detentores de um currículo escolar, científico ou
profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do curso deste mestrado.

1.11. Specific entry requirements.
The general conditions of access are those established by Article 17 of Decree Law no. 74/2006, of 24 March, as amended
by Decree Law no. 107/2008, of 25 June, and by Decree Law no. 230/2009, of 14 September, and by Regulation no. 470/2011,
of 4 August, rectified by Statement of rectification no. 1958/2011, of 22 December, which establishes the regime of studies
leading to a Master's Degree in UTAD, and other applicable rules. In particular for the master (2nd cycle) in Agronomy may
apply holders of a Bachelor's or Degree’s in Agronomy, Landscape Architecture, Oenology, Forestry, Animal Production,
Environmental Engineering, Food Science, Biology, or related backgrounds. Also, holders of an academic, scientific or
professional curriculum that is recognized as attesting the capacity for the realization of this master course.

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 ministrado no Campus da Universidade de Trás- os- Montes e Alto Douro, adiante chamada
abreviadamente Universidade ou UTAD, em Vila Real. A unidade curricular de “Dissertação, Projeto ou Estágio” poderá ser
desenvolvida na UTAD, em ambiente empresarial ou em outras instituições de ensino e investigação que colaborem com a
UTAD.

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):
Plano base — sem especialização Base plan
Área de especialização em Agricultura Biológica Organic Agriculture
Área de especialização em Agroindústrias Agro-Industry
Área de especialização em Fruticultura Fruit Growing
Área de especialização em Hortofloricultura Vegetable and Cut Flower Crop Production
Área de especialização em Olivicultura e Azeite Olive Growing and Olive Oil Production
Área de especialização em Vitivinicultura Vitiviniculture
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2.2. Estrutura curricular (a repetir para cada um dos percursos alternativos)

2.2. Estrutura Curricular - Plano Base — sem área de especialização

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Plano Base — sem área de especialização

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

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

Ciências do Ambiente CA-422 9.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Ciências da Terra CT-443 0 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 11 0

Floricultura e Jardinagem FJ-622 7 0
Indústrias Alimentares IA-541 12 0
Produção Agrícola e
Animal PAA-621 17 0

(7 Items)  66 0  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização: Agricultura Biológica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Área de especialização: Agricultura Biológica

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

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 49 3

Indústrias Alimentares IA-541 12 0
Ciências do Ambiente CA-422 11.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 13 0

Ciências da Terra CT-443 0 0
Floricultura e Jardinagem FJ-622 7 0
(7 Items)  102 3  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização em Agroindústrias

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Área de especialização em Agroindústrias

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Agro-Industry



26/02/2021 ACEF/2021/0406367 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9748df84-59a0-70d1-bd87-5ff6e7d9fe52&formId=ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb1… 6/31

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 32 0

Indústrias Alimentares IA-541 27 0
Ciências do Ambiente CA-422 9.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 11 0

Ciências da Terra CT-443 13 0
Floricultura e Jardinagem FJ-622 0 0
(7 Items)  102 0  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização em Fruticultura

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Área de especialização em Fruticultura

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

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 44 0

Indústrias Alimentares IA-541 18 0
Ciências do Ambiente CA-422 9.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 14 0

Ciências da Terra CT-443 0 0
Floricultura e Jardinagem FJ-622 7 0
(7 Items)  102 0  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização em Hortofloricultura

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Área de especialização em Hortofloricultura

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Vegetable and Cut Flower Crop Production

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 34 0

Indústrias Alimentares IA-541 21 0
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Ciências do Ambiente CA-422 11.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 13 0

Ciências da Terra CT-443 0 0
Floricultura e Jardinagem FJ -622 13 0
(7 Items)  102 0  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização em Olivicultura e Azeite

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Área de especialização em Olivicultura e Azeite

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Olive Growing and Olive Oil Production

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 34 0

Indústrias Alimentares IA-541 18 0
Ciências do Ambiente CA-422 11.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 19 0

Ciências da Terra CT-443 3 0
Floricultura e Jardinagem FJ-622 7 0
(7 Items)  102 0  

2.2. Estrutura Curricular - Área de especialização em Vitivinicultura

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Área de especialização em Vitivinicultura

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

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

Produção Agrícola e
Animal PAA-621 34 0

Indústrias Alimentares IA-541 18 0
Ciências do Ambiente CA-422 11.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas
Afins ETA-529 19 0

Ciências da Terra CT-443 3 0
Floricultura e Jardinagem FJ -622 7 0
(7 Items)  102 0  
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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.

A metodologia de ensino está alicerçada na aquisição de conhecimentos por parte do estudante, adquiridos em momentos
de aula – magistral e com participação/discussão. O recurso a situações reais simuladas permite ao estudante
compreender a utilidade desse conhecimento, e aplicá-lo. A articulação entre o ensino teórico e teórico prático contribui
para a consolidação das competências adquiridas, sendo sempre estimulada a análise e critica, no sentido de estimular o
estudante e prepará-lo para a realidade profissional. A concretização do programa exige que as dimensões teórica e
prática do processo de ensino-aprendizagem (ensino presencial) sejam feitas de forma integrada.

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 teaching methodology is based on the acquisition of knowledge by the student acquired in moments of class -
masterful and participation / discussion, the use of simulated real situations allows students to understand the usefulness
of this knowledge and apply it. The relationship between theoretical and practical theoretical contributes to the
consolidation of acquired skills, always being encouraged to analyze and criticize, to stimulate students and prepare them
for the professional reality. The implementation of the program requires the theoretical and practical dimensions of
teaching and learning (classroom teaching) are done in an integrated manner.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O número de ECTS, estima a carga média de trabalho necessária para um estudante atingir, com sucesso, os objetivos de
aprendizagem correspondentes de cada UC. A carga de trabalho corresponde ao somatório do número de horas de aulas,
estudo individual, trabalhos, projetos, exames, etc. Uma unidade de crédito corresponde a 27 horas de trabalho. As novas
metodologias de ensino promovem um maior acompanhamento dos alunos e adequação da respetiva carga horária, em
conformidade com os conteúdos programáticos das UCs e objetivos da formação. Deste modo, o número de créditos
atribuídos foi estimado em função da tipologia das UCs e da quantidade de trabalho exigido aos alunos (horas de contacto
e de trabalho independente), em função da riqueza dos conteúdos a desenvolver. Nos inquéritos respondidos pelos alunos
é observável que, de um modo geral, consideram o trabalho adequado ao número de ECTS.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The number of ECTS estimates the average load of work required to a student achieve successfully the learning outcomes
corresponding to each CU. The workload is the sum of the number of classroom hours, individual study, work, projects,
exams, etc. A credit unit corresponds to 27 hours. The new teaching methodologies promote a closer monitoring of
students and relevant technical adequacy of the workload in accordance with the syllabus and training objectives. Thus,
the number of credits assigned was estimated based on the CUs typology and the amount of work required to the students
(contact hours and independent work), according to the syllabus. Globally, the number of ECTS is considered appropriated
by students inquires considering their work.

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

Ao iniciar o ano académico e nos respetivos semestres é solicitado a cada docente o preenchimento da ficha de unidade
curricular no SIDE, indicando entre outros, a metodologia de ensino, a coerência entre os objetivos e a metodologia de
ensino e o método de avaliação. Desta forma, cada docente deve refletir e propor uma forma de avaliação de acordo com
os objetivos propostos. Os alunos devem tomar conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas a
serem apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início do semestre. Por outro lado, no fim do semestre, os alunos
preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem
de cada UC. Os resultados desse inquérito deverá permitir tomar conhecimento de desvios possíveis e de definir modos
de os corrigir.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of the academic year and in each semester it is requested that each lecturer fill all the CU information in
SIDE, indicating, among others, the teaching methodology, the coherence between the aims and the teaching methodology
and the assessment method. This way, each lecturer needs to reflect and propose an assessment form in agreement with
the defined objectives. The students should become aware of that information and they can suggest changes within a 15
days period after the beginning of the semester. On the other hand, at the end of the semester, the students fill out an
inquiry that includes questions regarding the coherence between the assessment process and the objectives. The results
of that inquiry allow the knowledge of possible deviations from the intended process and to take measures to correct it.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 



26/02/2021 ACEF/2021/0406367 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9748df84-59a0-70d1-bd87-5ff6e7d9fe52&formId=ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb1… 9/31

Relativamente à estrutura curricular, nos diferentes percursos alternativos com a exceção do plano base, os alunos devem
escolher 3 UCs Optativas (18 ECTS) de um conjunto de 9 UCs de diferentes áreas científicas, sem um número mínimo de
ECTS nestas áreas. Nestes percursos, o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para obtenção do
grau ou diploma, é de 18 ECTS. No plano base, os alunos devem escolher 9 UCs Optativas (54 ECTS) de um conjunto de 15
UCs de diferentes áreas científicas. No plano base, o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários para
obtenção do grau ou diploma, é de 54 ECTS.

2.4 Observations.
Regarding the curricular structure, in the different alternative branches with the exception of the base plan, students must
choose 3 optional CUs (18 ECTS) from a set of 9 CUs from different scientific areas, without a minimum number of ECTS in
these areas. In these branches, the number of credits from the optional scientific areas, necessary to obtain the degree or
diploma, is 18 ECTS. In the base plan, students must choose 9 optional CUs (54 ECTS) from a set of 15 CUs from different
scientific areas. In the base plan, the number of credits from the optional scientific areas, necessary to obtain the degree or
diploma, is 54 ECTS.

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.
 Virgílio Alexandre Cardoso e Falco da Costa, Professor Auxiliar a 100%

 Vicente de Seixas e Sousa, Professor Associado a 100%
 Fernando Augusto dos Santos, Professor Associado a 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

Virgílio Alexandre
Cardoso e Falco da
Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Alimentar 100 Ficha

submetida

Ana Alexandra Ribeiro
Coutinho de Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas-Viticultura 100 Ficha

submetida

Ana Paula Calvão
Moreira da Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

Anabela Afonso
Fernandes Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha

submetida
António José Duque
Pirra

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Área científica de Ciências Agrárias

/tratamento de efluentes 100 Ficha
submetida

António Mário
Domingues Silvestre

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Animal 100 Ficha

submetida
Aureliano Natálio
Coelho Malheiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida

Carlos Jorge de
Oliveira Ribeiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Ciência Agrárias-ramo Ciência
Alimentar/Agronomic Sciences-Fod
Science branch

100 Ficha
submetida

Carlos Jorge Fonseca
da Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida

Eduardo Augusto dos
Santos Rosa

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor CIências Agronómicas 100 Ficha
submetida

Fernando Augusto dos
Santos

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Mecanização agrícola 100 Ficha
submetida

Fernando Pedro
Raimundo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida
Guilhermina Miguel da
Silva Marques

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida

Henrique Manuel da
Fonseca Trindade

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida
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Isaura Alberta Oliveira
de Castro

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Genética 100 Ficha
submetida

João Filipe Coutinho
Mendes

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha
submetida

José Luís Penetra
Cerveira Louzada Investigador Doutor 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

Manuel Luís Tibério Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Ciências Humanas e Sociais _ Ciências
Agro-Sociais 100 Ficha

submetida

Maria Isabel Mendes
Guerra Marques
Cortez

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

Paula Seixas Oliveira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida

Vicente de Seixas e
Sousa

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Agricola 100 Ficha
submetida

     2200  

<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.
 22

3.4.1.2. Número total de ETI.
 22

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: 21 95.454545454545

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): 22 100

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/annexId/757d12d5-316e-eb76-ab32-601ab40f884b
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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

22 100 22

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 22

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

22 100 22

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 22

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

Pessoal não docente de diversas unidades orgânicas da UTAD (Escola, Departamentos, Serviços Académicos, e outros)
estão envolvidos em tarefas administrativas, apoio pedagógico, apoio a aulas práticas em laboratório e de campo, no
curso de mestrado em Engenharia Agronómica. Pelo maior envolvimento, destaca-se o pessoal não docente do
Departamento de Agronomia, constituído por 2 Assistentes Operacionais, 3 Assistentes Técnicos e 1 Técnico Superior e
ainda o Gabinete de Apoio Pedagógico da ECAV, constituído por 3 Técnicos Superiores. Estes funcionários não docentes
têm vínculo à UTAD e contrato por tempo indeterminado.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-academic staff of several organizational units of the UTAD (School, Departments, Central Services, and others) are
allocated to the study programme in administrative, pedagogical, laboratory, field support, etc. Due to the stronger
involvement in the course, we will refer the non academic staff of the Department of Agronomy consisting of 2 Operational
Assistants, 3 Technical Assistants and a Senior Technician, and also the Support-Office of the School of Agriculture and
Veterinary Sciences, consisting for 3 Senior Technicians. These staff have permanent and full time work regime with UTAD.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os trabalhadores não docentes que apoiam as aulas estão divididos pelas três carreiras da administração pública:
técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-academic staff that support the classes are divided by the three public administration careers: senior technicians,
technical assistants and operational assistants.

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. 
60
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 61.7
Feminino / Female 38.3

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 do 2º ciclo 33
2º ano curricular do 2º ciclo 27
 60

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 35 34 38
N.º de candidatos / No. of candidates 41 54 73
N.º de colocados / No. of accepted candidates 35 34 38
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 26 32 29
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
não aplicável

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
not applicable

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 16 7 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 7 5 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 8 2 2

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

não 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.
O Gabinete de Gestão da Qualidade da UTAD (GESQUA) é uma unidade de apoio às atividades académicas, sendo
responsável pela análise do sucesso escolar e sua divulgação junto dos docentes e da direção do curso. Por outro lado,
tratando-se de formação avançada (mestrado) o sucesso individual nas diferentes UCs é elevado. De facto, os alunos têm
sido bem-sucedidos, conduzindo a taxas de aprovação nas UCs de aproximadamente 100%.

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

The Office of Quality Management (GESQUA) is a support unit for academic activities, being responsible for analysis
student’s success and its dissemination to lecturers and the Course coordination. On the other hand, as an advanced
formation (Master), the individual success in the different CUs is high. In fact, students have been successful, leading to
CUs approval rates of approximately 100%.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com os dados da DGEEC, em junho de 2020, a taxa de desemprego dos diplomados deste ciclo de estudos era
de 10%, com base em de 60 diplomados entre 2015 e 2019.

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 DGEEC data, in June 2020, the unemployment rate of graduates in this cycle of studies was 10%, based on 60
graduates between 2015 and 2019.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados da DGEEC indicam um bom nível de empregabilidade dos diplomados que sugere um bom ajustamento do
curso às necessidades do mercado de trabalho. Porém, entendemos ser necessário continuar a reforçar os objetivos do
curso numa formação moderna e atual em Agronomia, a par dos progressos desta área do conhecimento. Como tal,
pretendemos propor a a introdução de uma nova área de especialização em Agricultura de Precisão, que abranja as
aplicações de diferentes tecnologias emergentes à Agricultura.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data from DGEEC indicate a good level of employability of the graduates, which suggests a good adjustment of the
course to the needs of the labor market. However, we believe it is necessary to continue to reinforce the objectives of the
course in a modern and contemporary training in Agronomy, alongside the progress of this area of knowledge. As such,
we intend to propose the introduction of a new area of specialization in Precision Agriculture, which covers the
applications of different emerging technologies to Agriculture.

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
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Centro de Investigação / Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

Centro de Investigação e de Tecnologias
Agro Ambientais e Biológicas, CITAB Muito Bom UTAD 14 NA

Centro de Química de Vila Real Muito Bom UTAD 3 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/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e
 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/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)

área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

A UTAD tem uma forte presença na formação avançada na área Agronómica, com os programas Doutorais em Ciências
Agronómicas e Florestais e o em Cadeias de Produção Agrícola - da mesa ao campo. Esta instituição disponibiliza também
a realização de serviços ao exterior em áreas, como fertilidade do solo, proteção de plantas, instalação e gestão de
culturas, análises de vinhos e de tratamento de efluentes. Dispõe de um Gabinete de Formação (GForm) que tem como
objetivo ministrar formação avançada de caráter técnico científico e administrativo. A UTAD organiza e participa em
seminários, congressos, palestras de divulgação da atividade técnica e científica.

 A UTAD procura ativamente criar parcerias de base tecnológica com o sector empresarial, integrando interesses do
desenvolvimento económico da região em que se insere e promovendo comportamentos

 empreendedores, assumindo estas funções como integrantes dos seus valores internos e missão, com uma forte
consciência da importância no desenvolvimento económico e social decorrente da correta utilização e comercialização
dos resultados de I&D. Nesta linha, é de referir os vários protocolos firmados no âmbito da execução das dissertações em
ambiente de empresa, nomeadamente CAP Agricultores de Portugal, Naturpassion, Biobaga, Cantinho das Aromáticas,
Kiwicoop, Ervas Finas, SOMA-Soc. Agro-Comercial de Maça, SERVIRURI, Associação de Fruticultores da Beira Távora,
Corticeira Amorim, Sogrape, Quinta do Vallado, Real Companhia Velha, Adega Cooperativa de Vila Real, entre outros, são
um meio importante de contacto e transferência de conhecimento entre a universidade, o curso e o mundo empresarial.

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 UTAD has a strong presence in advanced training in agronomy, with PhD programs in ‘Agricultural and Forestry
Sciences’ and ‘Agricultural production chains - from fork to farm’. This institution also provides services in areas such as
soil fertility, plant protection, installation and management of crops, wine tastings and wastewater treatment. UTAD has an
Office of Training (GForm), which aims to offer advanced training of technical, scientific and administrative. UTAD
organizes and participates in seminars, congresses, lectures for the dissemination of technical and scientific activities.
The UTAD actively seeks to create technology-based partnerships with the business sector, integrating economic
development interests of the region in and promoting entrepreneurial behaviour. UTAD assumes these functions as part of
its inner values and mission, with a strong awareness of the importance in economic and social development as a result of
the correct use and commercialization of I&D results. On this way, the various protocols within the implementation
framework of dissertations on business environment should be noted, such as ‘CAP Farmers of Portugal’, ‘Naturpassion’,
‘Biobaga’, ‘Aromatic Corner’, ‘Kiwicoop’, ‘Fine Herbs’, ‘SOMA- Commercial Society of apple production’, ‘SERVIRURI’,
‘Fruit crop association of Beira Távora’,

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. 

Ao longo dos últimos anos os docentes estiveram envolvidos em vários projetos e/ou parcerias de investigação cujas
fontes de financiamento são diversas: Projetos Europeus e de Cooperação - FP7 (2); financiados pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (19), PRODER (14) e QREN/ FEDE.

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. 

Over the last few years lecturers have been involved in several projects and/or research partnerships whose funding
sources are diverse: European cooperation projects - FP7 (2); financed by the Portuguese Foundation for the Science and
e Technology (19), PRODER (14) and QREN/ FEDER (9).

6.3. Nível de internacionalização.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e
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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 1.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

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 possui um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) com o objetivo de promover relações
internacionais (docentes e alunos) no âmbito do Programa LLP-Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus-Mundus, Tempus,
Fulbright, entre outros, assim como programas de cooperação com diferentes países (como Brasil, Angola, Timor, São
Tomé e Príncipe, Cabo Verde, China e Estados Unidos). A UTAD mantém colaborações com mais de 200 universidades. Em
particular, destaca-se o projecto Erasmus-Mundus “International Master Vintage”, numa parceria composta pela UTAD,
École Supérieure d’Agriculture d’Angers (França), Università di Bologna, Università Cattolica Del Sacro Cuore (Itália),
Universidad Politécnica de Valencia (Espanha), Corvinus University of Budapest, Université des Sciences Agronomiques
de Bucarest, TEI of Athens (Grécia), École d’Ingénieurs de Changins (Suíça), University of Stellenbosch (África do Sul) e a
Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The Office for International Relations and Mobility (GRIM) of the UTAD was created in order to ensure the pursuit of
internationalization (lectures and students). The goals are mainly the coordination of exchange programs, including LLP-
Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus-Mundus, Tempus, Fulbright, among others, as well as programs for cooperation
with different countries (such as Brazil, Angola, Timor, Sao Tome, Cape Verde, China, US). UTAD maintains contact with
more than 200 European. Particularly, the Erasmus Mundus “International Master Vintage”should be highlighted, a
partnership with UTAD, École Supérieure d’Agriculture d’Angers, Università di Bologna, Università Cattolica Del Sacro
Cuore (Italy), Universidad Politécnica de Valencia, Corvinus University of Budapest, Université des Sciences
Agronomiques de Bucarest, TEI of Athens, École d’Ingénieurs de Changins (Switzerland), University of Stellenbosch
(South Africa) and Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile).

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

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
7.1.2._916-2019.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>

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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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 UTAD tem 40 anos de experiência de ensino e investigação na área agrícola;

 - Localização geográfica da UTAD em região com múltiplas iniciativas empresariais nas áreas agrícola e agro-industrial,
nomeadamente nas culturas mediterrânicas da vinha/vinho e do olival/azeite, permitindo um contacto dos alunos quer em
curtas visitas de campo, quer por convite aos técnicos e empresários, muitos deles ex-alunos da UTAD;

 - Conjunto de infraestruturas edificadas de raiz para albergarem as estruturas de ensino agrário (Campus com
estruturas/equipamentos para a produção agrícola, facilitando a aprendizagem prática);

 - Existência de um número considerável de laboratórios afetos aos Departamentos envolvidos no Ciclo de Estudos e aos
Centros de Investigação, à disposição dos alunos para a realização dos seus trabalhos

 experimentais;
 - Globalmente boa adequação do plano curricular;

 - Procura crescente do curso por alunos com formações de base diferentes da área agrária;
 - O curso é opção da larga maioria dos alunos do 1o ciclo em Eng. Agronómica da própria universidade (a procura tem

vindo a aumentar);
 - Realização de questionários aos alunos para avaliação do funcionamento das diversas UCs e das atividades dos

docentes;
 - Os estudantes estão representados na Comissão de Curso, o que facilita o conhecimento de eventuais problemas e a

implementação de mecanismos de qualidade, além de permitir a organização conjunta de
 eventos de carácter técnico-científico;

 - A Direção do Curso promove o acompanhamento próximo dos estudantes, permitindo a resolução rápida de problemas
identificados;
- Boa integração dos alunos e disponibilidade dum serviço de apoio social eficiente e bem organizado.

 Recentemente, notória evolução favorável das práticas de receção aos novos alunos (praxes);
 - Existência de uma estrutura de apoio pedagógico da ECAV para dirigida a docentes e alunos (GAECAV);

- A plataforma informática de apoio aos alunos e docentes (SIDE), que congrega e disponibiliza uma vasta informação
necessária ao funcionamento do ciclo de estudos;

 - A existência de uma rede sem fios em todo o campus universitário;
 - Assinatura da B-on que permite o acesso à generalidade das publicações científicas;

 - Disponibilidade de ‘software’ adequado à maior parte das áreas de ensino;
 - A existência de projetores multimédia em todas as salas de aula fomenta a aplicação de novas tecnologias de ensino;

 - Boa relação docente-aluno que se reflete na facilidade de contacto, qualidade de ensino, apoio e grande proximidade na
relação professor-aluno (reconhecida nos inquéritos aos alunos);

 - A totalidade do corpo docente exerce a sua atividade de docência/investigação em regime de dedicação exclusiva e têm
elevada experiência prática nas áreas agrária e agro-industrial;

 - Todos os docentes são doutorados e a maioria pertence a centros de investigação de reconhecida qualidade (CITAB, CQ-
VR), com acréscimo de artigos indexados no JCR nos últimos anos.

8.1.1. Strengths 
-The UTAD has 40 years of experience in teaching and research in the agricultural area;

 - UTAD’s geographic location in region with multiple business initiatives in the agricultural and agro-industrial areas,
particularly in Mediterranean crops such as grapevine/wine and olive and oil production. These allows contact of students
whether in short field visits or by invitation to technicians and entrepreneurs, many of them alumni of UTAD;

 - Set of infrastructures built from scratch to accommodate courses in agrarian sciences (Campus with structures and
equipment for agronomy, facilitating practical work);

 - Existence of a considerable number of laboratories engaged in research centres and departments involved in the course,
at the student’s disposal for experimental work;

 - Globally good suitability of the study plan;
- Increasing number of students applying to the course with no formal academic training in agronomy;

 - The course is wide option of most first cycle graduates in Agronomy of UTAD (the demand has been increasing);
 - Carrying out of questionnaires to the students for functioning evaluation of CUs and the lecturers’ activities;

 - The students are represented in the Course Committee, which facilitates the knowledge of possible problems and the
implementation of quality mechanisms. It also allows the joined organization of technical and scientific events;

 - The course direction promotes the close follow-up of students, allowing the rapid resolution of identified problems;
 - Good student integration and availability of efficient and organized social support service. Recently, notorious favourable

evolution of reception practices for new students;
 - Existence of a pedagogic support structure of the ECAV-UTAD to address lecturers and students (GAECAV);

 - The support informatics platform for students and lecturers (SIDE), which offers a wide range of information necessary to
the functioning of the course;

 - The existence of a wireless network throughout the campus;
 - B-on assess to the majority of scientific publications;

 - Availability of appropriate software to most areas of education;
 - The existence of multimedia projectors in every classroom promotes the implementation of new educational

technologies;
- Good lecturer-student relationships, which are reflected in the teaching quality, ease of contact and support (recognized
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in inquires to students);
- All academic staff exerts the teaching/research activities at full time and have high practical experience in agricultural and
agro-industrial areas;
- All lecturers have PhD degree and the majority are integrated members of research centres of recognized quality (CITAB,
CQ-VR), with an increased number of peer-reviewed articles published in the recent years.

8.1.2. Pontos fracos 
- Necessidade de repetição de alguns conteúdos de UCs do 1º ciclo em Engenharia Agronómica, em consequência da
diversidade de formações de base dos alunos, o que tem criado conflitos de interesse com os alunos de formação de base
agronómica;
- Dificuldade de compatibilização de interesses, nomeadamente horários letivos, entre estudantes “a tempo integral” e
estudantes-trabalhadores;
- Dificuldade em conciliar algumas aulas práticas de campo com o ciclo vegetativo das culturas, nomeadamente por causa
do calendário escolar;
- Elevada sobrecarga de funções de docentes, agravada pela não substituição dos docentes aposentados;
- Indicação por parte dos alunos de falta de motivação e empenho de alguns docentes.

8.1.2. Weaknesses 
- There has been the need for repetition of parts of CUs syllabus from the 1st cycle in Agronomy, as a result of the diversity
of students' base academic backgrounds, which have created conflicts of interest with the Bsc graduates in agronomy;
- Difficulty of reconciling interests, namely academic schedules, between "full-time" students and students-workers;
- Difficulty in reconciling some field classes with the vegetative cycle of crops, notably because of the school calendar;
- High number of tasks assigned to academic staff, exacerbated by not replacing the retirees;
- Indication on the part of the students of lack of motivation and commitment of some lecturers.

8.1.3. Oportunidades 
- Capacidade de captação de alunos de outras áreas/licenciaturas;
- As parcerias com o tecido empresarial da Região poderão servir de incubadora de novos projetos que permitam a
captação de recursos financeiros e a integração de alunos na investigação em contexto real, promovendo, igualmente, a
transmissão do saber e do conhecimento científico para a comunidade (em
particular através da incubadora de empresas UTAD, e do Régia Douro Parque);
- Contexto atual no sentido do regresso de parte da população para o “campo” e do surgimento de “novos agricultores”
com elevados níveis de escolaridade, mas com algumas carências de conhecimentos técnicos na área agrária, poderá
levar alguns empresários a procurar apoio junto da UTAD e a estabelecer novas parcerias da UTAD com o tecido
empresarial;
- Aproveitar os efeitos dos projetos de âmbito agrário com participação de alunos através de uma melhor divulgação;
- Beneficiar de mais aulas de campo e da experiência de ex-alunos empresários com forte ligação ao sector agrícola e
agro-industrial;
- Elevado envolvimento dos docentes nos Centros de Investigação abre possibilidades de carreiras de sucesso em
contexto empresarial, de investigação e desenvolvimento;
- Como a maioria dos docentes estão integrados em Centros de Investigação (CITAB ou CQ-VR) e envolvidos em vários
projetos, isso proporciona-lhes a interação com outros investigadores, participação em congressos e coautoria de artigos,
permitindo-lhes assim uma atualização na sua formação e divulgação dos seus trabalhos;
- O Departamento de Agronomia, o CITAB e o CQ-VR possuem laboratórios bem equipados à disponibilidade dos alunos,
constituindo uma oportunidade única destes desenvolverem trabalho de investigação de ponta;
- Monitorização dos mecanismos de qualidade (como o GESQUA) permite uma mais rápida resposta na resolução dos
constrangimentos detetados;
- Implementação do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes (RADE) permitirá monitorizar e incrementar
o desempenho dos docentes, com a consequente melhoria da qualidade de ensino.

8.1.3. Opportunities 
- Ability to attract students from other areas;
- Partnerships with the business sector in the region could serve as incubator of new projects that allow the capture of
financial resources and the integration of students in real context research, promoting as well the transmission of
scientific knowledge to the community (in particular through UTAD’s business incubator and ‘Regia Douro Park’);
- Current context towards the return of part of the population to the "rural life" and the emergence of "new farmers" with
high levels of training, but with shortcomings of technical knowledge in the agrarian area, could lead some enterprises to
seek the UTAD’s support and establish new partnerships;
- To use the effects of projects in agrarian sciences with participation of students to improve its dissemination;
- Benefit of more classes and field experience of Alumni entrepreneurs with strong connections to the agro-industrial and
agricultural sector;
- High involvement of academic staff in research centres opens up possibilities of successful careers in
business, research and development contexts;
- As most lecturers are integrated into research centres (CITAB or CQ-VR) and involved in several projects, this provides
them with the interaction with other researchers, participation in conferences and co-authored articles,
allowing them an update on their training and work dissemination;
- The Department of Agronomy, the CITAB and the CQ-VR have well-equipped laboratories available to the students,
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constituting a unique opportunity of developing high impact research;
- Monitoring mechanisms for quality (as the GESQUA) allows a more rapid response in addressing the constraints
identified;
- Implementation of the lecturer performance evaluation regulation (RADE) will make possible to monitor and improve the
lecturer performance, with the consequent upgrading of the quality of teaching.

8.1.4. Constrangimentos 
- Localização em região de baixa densidade populacional, o que pode a prazo limitar o número de candidatos ao curso;
- Crise económica pode vir a refletir-se numa procura inferior do curso relativamente à oferta de vagas;
- As dificuldades de financiamento público do ensino e da investigação ameaçam a renovação/atualização de
equipamentos e a disponibilidade de materiais correntes para um curso exigente em aplicação prática e tecnológica;
- A não renovação do corpo docente conduz ao seu “envelhecimento” e à participação do mesmo docente em diferentes
UC's com os riscos pedagógicos inerentes;
- Políticas de subfinanciamento da função pública (em geral) e do ensino superior (em particular) e a falta de motivação
dos docentes e não docentes decorrentes das reformas estruturais associadas ao congelamento de progressão nas
carreiras podem constituir um grande constrangimento a uma melhor organização do curso.

8.1.4. Threats 
- The UTAD is located in sparsely-populated region, which could ultimately limit the number of course candidates;
- The economic crisis could be reflected in a decreasing number of students applying to course;
- The difficulties of public funding for teaching and research threat the renewal/upgrade of equipment and the availability of
current materials to a demanding course in practical application and technology.
- The non-renewal of the academic staff may lead to their "aging" and the participation of the same lecturer in different
CU's with inherent pedagogic risks.
- Under-funding policies for public sector (in general) and universities (in particular) and the lack of motivation of academic
and non-academic staff arising from structural reforms associated with no progression in professional careers may be a
great difficulty to a better course organization.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
<sem resposta>

8.2.1. Improvement measure 
<no answer>

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
<sem resposta>

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
<no answer>

8.1.3. Indicadores de implementação 
<sem resposta>

8.1.3. Implementation indicator(s) 
<no answer>

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
A nova área de especialização em Agricultura de Precisão no Curso de Mestrado em Engenharia Agronómica, permite uma
formação mais atualizada, visa reforçar os objetivos do Plano de Estudos em vigor e as recomendações formuladas pela
Comissão de Avaliação Externa (CAE), aquando da avaliação, e creditação por seis anos, do plano de estudos anterior.
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O atual plano de estudos do Mestrado em Engenharia Agronómica contempla seis áreas de especialização a par de um
plano base, sem área de especialização. A proposta pretende incluir uma nova área de especialização em Agricultura de
Precisão reforçando o ensino das aplicações de diferentes tecnologias emergentes à agricultura, como sistemas de
informação geográfica e de posicionamento global, deteção remota e o uso de sensores e sistemas de gestão de
informação para otimização da produção atendendo à variabilidade inerente aos sistemas agrícolas.
O atual plano de estudos incluí já as unidades curriculares “Agricultura de Precisão e Equipamentos” (6 ECTS),
“Conceção e Gestão de Sistemas de Informação Geográfica” (6 ECTS) e “Rega e Drenagem” (6 ECTS), onde estes temas
são abordados. Por forma a complementar e consolidar a formação nestas matérias, consubstanciando uma
especialização em Agricultura de Precisão, propõe-se a introdução de três novas unidades curriculares nas áreas
científicas 621 e 529 (CNAEF): “Internet das Coisas e Agricultura de Precisão (6 ECTS), “Monitorização Remota Aplicada à
Agricultura” (6 ECTS), e “Sistemas de Apoio à Decisão em Agricultura” (6 ECTS).
Estas unidades curriculares, funcionarão como obrigatórias na área de especialização proposta, sendo oferecidas como
optativas nas outras áreas de especialização do curso. A introdução de três novas unidades curriculares optativas no
plano de estudos proposto não altera o número de créditos obrigatórios a obter no plano base nem em cada uma das
especializações já existentes.
Relativamente à estrutura curricular do novo ramo em Agricultura de Precisão, tal como nos ramos alternativos já em
funcionamento no Mestrado, os alunos devem escolher 3 UCs Optativas (18 ECTS) de um conjunto de UCs de diferentes
áreas científicas, sem um número mínimo de ECTS nestas áreas científicas. As 3 UCs de opção, já presentes no plano de
estudos em vigor, são referidas nos quadros do plano de estudos proposto para este novo ramo como: Opção I, Opção II e
Opção III. Como nos ramos alternativos do plano atual, o número de créditos das áreas científicas optativas, necessários
para obtenção do grau ou diploma, é de 18 ECTS.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The new area of specialization in Precision Agriculture in the MSc in Agronomic Engineering, allows for a more up-to-date
training, aims to reinforce the objectives of the Study Plan in force and the recommendations formulated by the External
Evaluation Commission (CAE), during the evaluation, and accreditation for six years, of the previous study plan.
The current study plan for the MSc in Agronomic Engineering contemplates six areas of specialization alongside a base
plan. This proposal intends to include a new area of specialization in Precision Agriculture reinforcing the teaching of the
applications of different emerging technologies to agriculture, such as geographic information systems and global
positioning, remote sensing and the use of sensors and information management systems informed to optimize
production taking into account the variability inherent in agricultural systems.
The current study plan already includes the curricular units “Precision Agriculture and Equipment” (6 ECTS), “Design and
Management of Geographic Information Systems” (6 ECTS) and “Irrigation and Drainage” (6 ECTS), where these subject
are addressed. In order to complement and consolidate the training in these subjects, consolidating a specialization in
Precision Agriculture, it is proposed the introduction of three new curricular units in scientific areas 621 and 529 (CNAEF):
“Internet of Things and Precision Agriculture (6 ECTS ), “Remote Sensing Applied to Agriculture” (6 ECTS), and “Decision
Support Systems in Agriculture” (6 ECTS).
These curricular units will work as mandatory in the proposed specialization area, being offered as optional in the other
specialization areas of the course. The introduction of three new optional courses in the proposed study plan does not
change the number of compulsory credits to be obtained in the base plan or in each of the existing specializations.
Regarding the curricular structure of the new branch in Precision Agriculture, as in the alternative branches already in
operation in the Master, students must choose 3 UCs (18 ECTS) from a set of UCs from different scientific areas, without a
minimum number of ECTS in these scientific areas. The 3 option UCs, already present in the current study plan, are
referred to in the proposed study plan tables for this new branch as: Option I, Option II and Option III. As in the alternative
branches of the current plan, the number of credits from the optional scientific areas, necessary to obtain the degree or
diploma, is 18 ECTS.

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

9.2. Agricultura de Precisão

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 Agricultura de Precisão

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Precision Agriculture

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

Produção Agrícola e Animal PAA-621 31 0
Indústrias Alimentares IA-541 12 0
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Ciências do Ambiente CA-422 11.5 0
Ciências Empresariais CE-349 9.5 0
Engenharia e Técnicas Afins ETA-529 28 0
Ciências da Terra CT-443 3 0
Floricultura e Jardinagem FJ-622 7 0
(7 Items)  102 0  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - Agricultura de Precisão - 1º ano / 1º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Precision Agriculture

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Delineamento Experimental em
Agronomia 621/529 semestral 162 TP - 67,5 6

Mercados e Políticas Agrícolas 621/349 semestral 81 TP - 37,5 3
Gestão Ambiental das Produções e
Efluentes 621/422 semestral 81 TP - 37,5 3

Conceção e Gestão de Sistemas
de Informação Geográfica 443/529 semestral 162 TP - 67,5 6

Internet das Coisas e Agricultura de
Precisão 621/529 semestral 162 TP - 45; S - 22,5 6

Opção I NA semestral 162 67,5 6
(6 Items)       

9.3. Plano de estudos - Agricultura de Precisão - 1º ano / 2º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Precision Agriculture

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Área Científica / Duração / Horas Trabalho / Horas Contacto / ECTS Observações /



26/02/2021 ACEF/2021/0406367 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=9748df84-59a0-70d1-bd87-5ff6e7d9fe52&formId=ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb… 22/31

Curricular Units Scientific Area (1) Duration (2) Working Hours (3) Contact Hours (4) Observations (5)
Projeto em Engenharia
Agronómica

621/622/529/
541/422/349 semestral 162 TP - 67,5 6

Agricultura de Precisão e
Equipamentos 621/529 semestral 162 TP - 67,5 6

Rega e drenagem 621/422/529 semestral 162 TP - 67,5 6
Monitorização Remota
Aplicada à Agricultura 621/529 semestral 162 TP - 45; S - 22,5 6

Opção II NA semestral 162 67,5 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Agricultura de Precisão - 2º ano / 1º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Precision Agriculture

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Temas Atuais de Agronomia 621/622/541 semestral 81 TP - 37,5 3
Segurança e Qualidade
Alimentar 541 semestral 81 TP - 37,5 3

Sistemas de Apoio à
Decisão em Agricultura 621/529 semestral 162 TP - 45; S - 22,5 6

Dissertação, Projeto ou
Estágio

621/622/529/
541/422/349 anual 324 NA 12

Opção III NA semestral 162 67,5 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - Agricultura de Precisão - 2º ano / 2º semestre

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

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
 Precision Agriculture

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4)

ECTS Observações /
Observations (5)
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Dissertação, Projeto ou
Estágio

621/622/529/
541/422/349 anual 810 NA 30

(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Internet das Coisas e Agricultura de Precisão

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Internet das Coisas e Agricultura de Precisão

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Internet of Things and Precision Agriculture

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 621/529

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 TP - 45; S - 22,5

9.4.1.6. ECTS:
 6

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):
 Raul Manuel Pereira Morais dos Santos (TP - 12h S - 6 h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 Emanuel Soares Peres Correia (TP - 12h S - 6 h) ;

 António Luís Gomes Valente (TP - 12h S - 6 h);
 José Boaventura Ribeiro da Cunha (TP - 9h S - 4,5h)

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 Esta UC apresenta os principais conceitos, técnicas e aplicações de monitorização de proximidade (MP), recorrendo a

sensores estáticos e dispositivos de aquisição de dados. Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos sobre:
 1) Sensores e métodos de medida automática;

 2) Dispositivos e plataformas de aquisição de dados;
 3) Protocolos de comunicações e redes de sensores sem fios;

 4) Plataformas de IoT e sistemas distribuídos;
 5) Sistemas de integração de dados;

 6) Casos de estudo e aplicações.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 This CU presents the main concepts, techniques and applications of proximity field monitoring (PFM), using static sensors

and data acquisition devices. It is intended that students acquire knowledge about:
 1) Sensors and automatic measurement methods;

 2) Data acquisition devices and platforms;
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3) Communications protocols and wireless sensor networks;
4) IoT platforms and distributed systems;
5) Data integration systems;
6) Case studies and applications.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1) Tecnologias de sensores para agricultura. Tipo de sensores, saídas e interligação;
2) Tecnologias de comunicação de dados, nomeadamente redes de sensores sem fios (IEEE 802.11x, IEEE 802.15.4/ZigBee,
GPRS/UMTS, Bluetooth e LoRa) e com fios (FieldBus, SDI-12, CAN, RS485 e RS232;
3) Sistemas de integração, de disponibilização de dados e de visualização de informação, com forte incidência nos
conceitos de Web of Things (Cloud Computing, Google App Engine, Xively, entre outros;
4) Aplicações de IoT à agricultura (rega inteligente, culturas protegidas);

9.4.5. Syllabus:
1. Sensor technologies for agriculture. Type of sensors, outputs and interconnection;
2. Data communication technologies, namely wireless sensor networks (IEEE 802.11x, IEEE 802.15.4 / ZigBee, GPRS/UMTS,
Bluetooth and LoRa) and wired (FieldBus, SDI-12, CAN, RS485 and RS232;
3. System integration, data availability and information visualization, with a strong focus on the concepts of Web of Things
(Cloud Computing, Google App Engine, Xively, among others;
4. IoT applications to agriculture (smart irrigation, protected crops);

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa da UC foi desenhado e elaborado tendo em conta os objetivos de aprendizagem, apresentando-se, a seguir, a
devida correspondência entre o objetivo e o(s) tópico(s) do programa que o visam atingir:
1. Os pontos 1 do programa pretendem atingir os objetivos 1 e 2;
2. Os pontos 2 do programa pretendem atingir o objetivo 3;
3. Os pontos 3 do programa pretendem atingir os objetivos 4 e 5;
4. Os pontos 4 do programa pretendem atingir o objetivo 6.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The CU program was designed and developed taking into account the learning objectives, with the following
correspondence between the objective and the topic (s) of the program that aim to achieve it:
1. Points 1 of the program aim to achieve objectives 1 and 2;
2. Points 2 of the program aim to achieve objective 3;
3. Points 3 of the program aim to achieve objectives 4 and 5;
4. Points 4 of the program aim to achieve objective 6.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todos os assuntos do programa da UC são apresentados, discutidos e aprofundados nas aulas teóricas, sempre que
possível, recorrendo a exemplos concretos de aplicação. Além disso, alguns tópicos serão complementados através de
seminários, ministrados por especialistas.
Com esta abordagem pedagógica pretende-se desenvolver, nos alunos, uma postura ativa na aprendizagem, em processo
de busca intencional do conhecimento capaz de explicar ou permitir resolver problemas. Nas aulas práticas serão
propostos exercícios que visam aplicar e complementar os conhecimentos adquiridos nas teóricas. Aplicações práticas
deverão ser implementadas nas aulas práticas

Tipo de Avaliação:
A avaliação é efetuada através de um projeto formado por duas componentes: uma de planificação e de dimensionamento
(PPD) e outra de implementação e de demonstração (PID).
A classificação final será: CF=PPD*0.4 + PID*0.6.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All subjects of the CU program are presented, discussed and deepened in the theoretical classes, whenever possible,
using concrete examples of application. In addition, some topics will be complemented through seminars, taught by
experts.
With this pedagogical approach it is intended to develop, in students, an active attitude in learning, in a process of
intentional search for knowledge capable of explaining or allowing to solve problems. In practical classes exercises will be
proposed to apply and complement the knowledge acquired in the theoretical. Practical applications must be implemented
in practical classes.

Type of Evaluation:
The evaluation is carried out through a project formed by two components: one of planning and dimensioning (PPD) and
another of implementation and demonstration (PID).
The final classification will be: CF = PPD * 0.4 + PID * 0.6.
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9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem teórica é definida pelos conteúdos programáticos indicados no ponto 5, abordados semanalmente, sendo
privilegiada a discussão dos temas tratados e o esclarecimento das questões levantadas pelos estudantes, de forma a
estimular o interesse dos mesmos e a atingir os objetivos da UC. Nas aulas práticas os estudantes são convidados a
pensar sobre, a resolver e a implementar soluções de monitorização de proximidade, com envio de dados para uma
plataforma de agregação de dados, com vista à consolidação dos conhecimentos adquiridos nas teóricas. Os trabalhos
práticos propostos, serão realizados recorrendo a plataformas de IoT de baixo custo (Arduino, Raspberry Pi, outras) que
visam o treino dos estudantes na implementação de soluções de monitorização típicas em agricultura de precisão. Desta
forma, pretende-se que os estudantes adquiram a experiência e as aptidões necessárias para a aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo da aprendizagem teórica.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical learning is defined by the syllabus indicated in point 5, addressed weekly, with emphasis on the discussion of
the topics covered and the clarification of the issues raised by the students, in order to stimulate their interest and achieve
the objectives of the UC. In practical classes students are invited to think about, solve and implement proximity monitoring
solutions, with data sent to a data aggregation platform, with a view to consolidating the knowledge acquired in the
theoretical ones. The proposed practical work will be carried out using low-cost IoT platforms (Arduino, Raspberry Pi,
others) aimed at training students in the implementation of typical monitoring solutions in precision agriculture. Thus, it is
intended that students acquire the experience and skills necessary for the application of the knowledge acquired during
theoretical learning.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Smart machines, Remote Sensing, Precision Farming, Processes, Mechatronic, Materials and Policies for Safety and
Health Aspects, ISBN-13; 978-3038428657.
Internet of Things (IoT) for Agriculture: Case Study of Greenhouse, ISBN-13: 978-3659926549;
The Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook. John G. Webster, ISBN-10: 0849383471 | ISBN-13: 978-
0849383472.
Data Acquisition Systems: From Fundamentals to Applied Design. Maurizio Di Paolo Emilio. 2013. ISBN-13: 978-
1461442134.
Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia. Anthony M. Townsend, ISBN-10: 0393082873 | ISBN-
13: 978-0393082876.
Raspberry Pi Cookbook. Simon Monk, ISBN-10: 1449365221 | ISBN-13: 978-1449365226.
Beginning Sensor Networks with Arduino and Raspberry Pi. Charles Bell, ISBN-10: 1430258241 | ISBN-13: 978-1430258247.

Anexo II - Monitorização Remota Aplicada à Agricultura

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Monitorização Remota Aplicada à Agricultura

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Remote Sensing Applied to Agriculture

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 621/529

9.4.1.3. Duração:
 semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 162

9.4.1.5. Horas de contacto:
 162

9.4.1.6. ECTS:
 TP - 45; S - 22,5

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>
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9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Joaquim João Moreira de Sousa (TP - 15h S - 7,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Pedro Alexandre Mogadouro do Couto (TP - 15h S - 7,5h)
Emanuel Soares Peres Correia (TP - 15h S - 7,5h) ;

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC apresenta os principais conceitos, técnicas e aplicações de monitorização remota (MR), recorrendo a
multiplataformas, com particular incidência na utilização de imagens de elevada resolução temporal e espetral, obtidas por
UAV (drones) recorrendo a multisensores.
Pretende-se que os estudantes:
1) Adquiram os conhecimentos básicos sobre as técnicas da MR
2) Conheçam as potencialidades da MR na agricultura
3) Adquiram conhecimentos sobre técnicas de processamento de imagem
4) Sejam capazes de identificar os dados mais adequados à resolução de um problema específico

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
In this curricular unit the main concepts, techniques and applications of remote sensing (RS), using multiplatforms, with
particular emphasis on the use of high temporal and spectral resolution images, acquired by UAVs (drones) using
multisensors will be presented.
It is intended that students:
1) acquire basic knowledge about RS techniques
2) know the potential of RS in agriculture
3) acquire knowledge about image processing techniques
4) be able to identify the most suitable data for solving a specific problem

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Introdução à Monitorização Remota. 
2. Radiação Eletromagnética.
3. Sensores (RGB, NIR, multi e híper-espectrais, térmico, LiDAR)
4. Aquisição de dados recorrendo a plataformas aéreas (UAV)
5. Processamento Digital de Imagem
6. Aplicações da Monitorização Remota à agricultura

9.4.5. Syllabus:
1. Introduction to Remote Sensing.
2. Electromagnetic radiation.
3. Sensors (RGB, NIR, multi and hyper-spectral, thermal, LiDAR)
4. Data acquisition using aerial platforms (UAV)
5. Digital Image Processing
6. Applications of Remote Monitoring to Agriculture

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa da UC foi desenhado e elaborado tendo em conta os objetivos de aprendizagem, apresentando-se, a seguir, a
devida correspondência entre o objetivo e o(s) tópico(s) do programa que o visam atingir:
1. Os pontos 1 e 2 do programa pretendem atingir o objetivo 1
2. Os pontos 2, 3 e 4 do programa pretendem atingir o objetivo 4
3. Os pontos 5 e 6 do programa pretendem atingir o objetivo 2 e 3

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The curricular unit syllabus was designed and developed taking into account the learning objectives, with the following
correspondence between the objective and the syllabus’ topic(s) that aim to achieve it:
1. Points 1 and 2 of the syllabus aim to achieve objective 1
2. Points 2, 3 and 4 of the syllabus aim to achieve objective 4
3. Points 5 and 6 of the syllabus aim to achieve objective 2 and 3

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
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Todos os assuntos do programa da UC são apresentados, discutidos e aprofundados nas aulas teóricas, sempre que
possível, recorrendo a exemplos concretos de aplicação. Além disso, alguns tópicos serão complementados através de
seminários, ministrados por especialistas.
Com esta abordagem pedagógica pretende-se desenvolver, nos alunos, uma postura ativa na aprendizagem, em processo
de busca intencional do conhecimento capaz de explicar ou permitir resolver problemas. Nas aulas práticas serão
propostos exercícios que visam aplicar e complementar os conhecimentos adquiridos nas teóricas. Sempre que possível,
os dados serão recolhidos pelos alunos, através de aulas de campo.

Tipo de Avaliação: Avaliação por exame final
A avaliação é efetuada em exame final (EF), com duas componentes: Teórica (T) e Prática (P).
A classificação final será: CF=T *0.5 + P*0.5.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All subjects of the curricular unit syllabus are presented, discussed and deepened in the theoretical lectures, whenever
possible, using concrete examples of application. In addition, some topics will be complemented through seminars, taught
by experts.
With this pedagogical approach it is intended to develop, in students, an active attitude in learning, in a process of
intentional search for knowledge allowing to solve problems. In practical classes, exercises will be proposed to apply and
complement the knowledge acquired in theoretical lectures. Whenever possible, data will be collected by students through
field classes.

Assessment Type: Assessment by final exam
The evaluation is carried out in a final exam (FE), with two components: Theoretical (T) and Practical (P).
The final classification will be: FC = T * 0.5 + P * 0.5.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem teórica é definida pelos conteúdos programáticos indicados no ponto 5, abordados semanalmente, sendo
privilegiada a discussão dos temas tratados e o esclarecimento das questões levantadas pelos estudantes, de forma a
estimular o interesse dos mesmos e a atingir os objetivos da UC.

Nas aulas práticas os estudantes são convidados a pensar sobre, a resolver e a analisar, de forma crítica, os resultados de
um conjunto de problemas, com vista à consolidação dos conhecimentos adquiridos nas teóricas. Os trabalhos práticos
propostos, serão realizados recorrendo a software que específico que visam o treino dos estudantes na resolução de um
conjunto de problemas típicos de monitorização remota e processamento de imagem, de forma a complementar os
objetivos da UC. Os dados a utilizar nos trabalhos práticos serão adquiridos diretamente no terreno, recorrendo a uma
panóplia de sensores, dependendo da aplicação e dos objetivos que se pretendem atingir.
Desta forma, pretende-se que os estudantes adquiram a experiência e as aptidões necessárias para a aplicação dos
conhecimentos adquiridos ao longo da aprendizagem teórica.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical learning is defined as indicated in point 5, addressed weekly, with emphasis on the discussion of topics
covered and clarification issues raised by the students to stimulate their interest and achieve the main goals of the
curricular unit.

In practical classes, students are invited to think about, solve and critically analyze the results of a set of problems, with a
view to consolidating the knowledge acquired in the theoretical component. The proposed practical work will be carried
out using specific software aimed at training students in solving a set of typical problems of remote sensing and image
processing to complement the curricular unit objectives. The data to be used in the practical assignment will be acquired
directly in the field, using a range of sensors, depending on the application and the objectives to be achieved.
In this way, it is intended that students acquire the experience and skills necessary for the application of the knowledge
acquired during theoretical learning.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
A. Simic, J. Sousa et. Al (2018). Unmanned Aerial Systems (UAS) for environmental applications. 
Felipe Gonzalez Toro and Antonios Tsourdos (2018). UAV‐Based Remote Sensing. ISBN 978-3-03842-777-3 (Pbk); ISBN 978-
3-03842-778-0 (PDF). 388 pages.
https://doi.org/10.3390/books978-3-03842-778-0
Prost, G. L., Remote Sensing for Geoscientists: Image Analysis and Integration, Third Edition, CRC Press, 2014, ebook
Gonzalez, R.C., Woods, R.E., 2008, Digital Image Processing, Addison-Wesley

Anexo II - Sistemas de Apoio à Decisão na Agricultura

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Sistemas de Apoio à Decisão na Agricultura
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9.4.1.1. Title of curricular unit:
Decision Support Systems in Agriculture

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
621/529

9.4.1.3. Duração:
semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
TP - 45 S - 22,5

9.4.1.6. ECTS:
6

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):
José Boaventura Ribeiro da Cunha (TP - 9h S - 4,5h)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Joaquim João Moreira de Sousa (TP - 9h S - 4,5h);
José Paulo Barroso de Moura Oliveira (TP - 18h S - 9h) 
João Carlos Andrade dos Santos (TP - 9h S - 4,5h);

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta UC apresenta os principais conceitos, técnicas e aplicações integração, agregação, processamento e extração de
informação usando tecnologias e técnicas emergentes. Pretende-se que os estudantes adquiram conhecimentos sobre:
1) processamento e extração de conhecimento de bases de dados
2) sistemas inteligentes aplicados à modelação, controlo e gestão de processos agrícolas
3) modelos de alterações climáticas e implicações agrícolas
4) casos de estudo e aplicações

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This UC presents the main concepts, techniques and applications for integrating, aggregating, processing and extracting
information using emerging technologies and techniques. It is intended that students acquire knowledge about:
1) processing and extracting knowledge from databases
2) intelligent systems applied to the modeling, control and management of agricultural processes
3) models of climate change and agricultural implications
4) case studies and applications

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1- Integração, agregação, processamento e extração de informação
2- Sistemas inteligentes aplicados à agricultura. Tópicos de Algoritmos evolucionários e de lógica difusa. 
3- Modelação e Controlo com técnicas inteligentes. Técnicas de previsão.
4- Alterações Climáticas e Agricultura

9.4.5. Syllabus:
1- Integration, aggregation, processing and extraction of information
2- Intelligent systems applied to agriculture. Topics in evolutionary and fuzzy logic algorithms.
3- Modeling and Control with intelligent techniques. Forecasting techniques.
4- Climate Change and Agriculture
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9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
O programa da UC foi desenhado e elaborado tendo em conta os objetivos de aprendizagem, apresentando-se, a seguir, a
devida correspondência entre o objetivo e o(s) tópico(s) do programa que o visam atingir:
1. O pontos 1 do programa pretende atingir o objetivo 1;
2. Os pontos 2 e 3 do programa pretende atingir o objetivo 2;
3. O ponto 4 do programa pretende atingir o objetivo 3;
4. Os pontos 1 a 4 do programa pretendem atingir o objetivo 4.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The UC programme was designed and developed taking into account the learning objectives, with the following
correspondence between the objective and the topic(s) of the programme that aim to achieve it:
1. Points 1 of the program aim to achieve objective 1;
2. Points 2 and 3 of the program aim to achieve objective 2;
3. Point 4 of the program aims to achieve objective 3;
4. Points 1 to 4 of the program aim to achieve objective 4.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Todos os assuntos do programa da UC são apresentados, discutidos e aprofundados nas aulas teórico-práticas, sempre
que possível, recorrendo a exemplos concretos de aplicação. Além disso, alguns tópicos serão complementados através
de seminários, ministrados por especialistas.
Com esta abordagem pedagógica pretende-se desenvolver, nos alunos, uma postura ativa na aprendizagem, em processo
de busca intencional do conhecimento capaz de explicar ou permitir analisar e resolver problemas reais.

Tipo de Avaliação:
A avaliação é efetuada através de um projeto formado por duas componentes: uma de planificação e de dimensionamento
(PPD) e outra de implementação e de demonstração (PID).
A classificação final será: CF=PPD*0,5 + PID*0,5.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
All subjects of the UC program are presented, discussed and deepened in the theoretical-practical classes, whenever
possible, using concrete examples of application. In addition, some topics will be complemented through seminars, taught
by experts.
With this pedagogical approach it is intended to develop, in students, an active posture in learning, in a process of
intentional search for knowledge capable of explaining or allowing to analyze and solve real problems.

Type of Evaluation:
The evaluation is carried out through a project formed by two components: one of planning and dimensioning (PPD) and
another of implementation and demonstration (PID).
The final classification will be: CF = PPD * 0.5 + PID * 0.5.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A aprendizagem teórico-prática é definida pelos conteúdos programáticos indicados no ponto 5, sendo privilegiada a
discussão dos temas tratados e o esclarecimento das questões levantadas pelos estudantes, de forma a estimular o
interesse dos mesmos e a atingir os objetivos da UC. Os estudantes são convidados a pensar sobre, a resolver e a
analisar, de forma crítica, os resultados de um conjunto de problemas reais, com vista à consolidação dos conhecimentos
adquiridos nas aulas e nos Seminários. Os trabalhos práticos propostos, serão realizados recorrendo a software que
específico que visa o treino dos estudantes na resolução de um conjunto de problemas relacionados com temas de
projetos a decorrer na UTAD. Desta forma, pretende-se que os estudantes adquiram a experiência e as aptidões
necessárias para a aplicação dos conhecimentos adquiridos ao longo do processo de aprendizagem.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
Theoretical-practical learning is defined by the syllabus indicated in point 5, being privileged the discussion of the treated
themes and the clarification of the questions raised by the students, in order to stimulate their interest and to achieve the
objectives of the UC. Students are invited to think about, solve and critically analyze the results of a set of real problems,
with a view to consolidating the knowledge acquired in classes and seminars. The proposed practical work will be carried
out using specific software that aims to train students in solving a set of problems related to project themes taking place at
UTAD. In this way, it is intended that students acquire the experience and skills necessary for the application of the
knowledge acquired throughout the learning process.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Information Technology and Agricultural Engineering (Advances in Intelligent and Soft Computing) 2012th Edition by Egui
Zhu (Editor), Sabo Sambath (Editor), Springer

Climate Smart Agriculture: Building Resilience to climate Change, Editors: David Ziberman and Alberto Garrido, FAO, UN.
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9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Raul Manuel Pereira Morais dos Santos

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Raul Manuel Pereira Morais dos Santos

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

 
Anexo III - Pedro Alexandre Mogadouro do Couto

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Alexandre Mogadouro do Couto

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

 
Anexo III - José Boaventura Ribeiro da Cunha

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Boaventura Ribeiro da Cunha

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

 
Anexo III - Joaquim João Moreira de Sousa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim João Moreira de Sousa

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

 
Anexo III - João Carlos Andrade Santos

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Carlos Andrade Santos

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

 
Anexo III - José Paulo Barroso de Moura Oliveira

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Paulo Barroso de Moura Oliveira

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

 
Anexo III - Emanuel Soares Peres Correia

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Emanuel Soares Peres Correia

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

 
Anexo III - António Luís Gomes Valente

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Luís Gomes Valente

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/d01b041d-7dce-9630-6b5e-5ffdb112e443
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/3d9ea696-2619-618e-843c-6034c3921945
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/7546bc43-c390-c3d4-8557-6034c33f652f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/9c87c4e1-0645-00f6-92c4-6034c4b367c2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/c499a8c3-06aa-a291-dd77-6034c4830cbd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/821b4e59-a708-530e-44ea-6034c4a7bebd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/32cc526a-41b7-0fe2-bfdf-6034c4dbecfb
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
Mostrar dados da Ficha Curricular

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/ae4d33c7-620b-5214-79c9-5ffdb19d738e/questionId/1b13c384-3a4c-b616-7d5b-5fc761d64dfe/annexId/2e1bcd91-490a-f107-4343-6034c45c693e

