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ACEF/2021/0407302 — 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/1415/0407302

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-05-11

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

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

 2._2. Concretização das recomendações da A3ES.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O número de parceiros com quem a UTAD estabelece relações bilaterais aumentou, assim como o número de alunos em
intercâmbio, embora permaneça reduzido. O curso tem, atualmente dois alunos cabo-verdeanos, e recebeu de Erasmus
alunos italianos, romenos, polacos, espanhóis, ucranianos, elenovenos, entre outros. Os nossos alunos que fazem
ERASMUS são ainda em número reduzido e procuram a Roménia, Holanda e Lituânia como destino. Ao nível dos docentes
a mobilidade específica do curso tem sido muito reduzida porque a maioria dos docentes da área especifica do curso são
contratados, e por isso, não são abrangidos pelas bolsas ERASMUS (só se sobrarem).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The number of partners with whom UTAD establishes bilateral relations has increased, as has the number of exchange
students, although it remains low. The course currently has two Cape Verdean students, and received Erasmus students
from Italy, Romania, Poland, Spain, Ukraine, Ukraine, among others. Our ERASMUS students are still few in number and
are looking for Romania, the Netherlands and Lithuania as their destination. At the level of teachers, the specific mobility
of the course has been very reduced because most teachers in the specific area of   the course are hired, and therefore are
not covered by ERASMUS scholarships (only if they are left).

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Embora o Sistema Interno de Garantia da Qualidade já fosse aplicado, nos últimos anos a avaliação dos cursos tem vindo
a ser mais regular. Todos os docentes fazem uma avaliação da sua UC no final de cada semestre que inclui o sucesso dos
alunos, cumprimentos dos programas, problemas identificados com as estruturas de suporte (internet, SIDE, salas de
aula) disponibilidade de bibliografia. Os alunos respondem todos os semestres ao questionário pedagógico, que avalia
cada UC relativamente aos conteúdos abordados (se foram lecionados todos os conteúdos e se já foram abordados
noutras UC), o grau de motivação e empenho do docente, o cumprimento dos prazos do docente, disponibilidade de
materiais de apoio pelo docente. O Diretor de curso tem de analisar estes resultados, identifica os problemas existentes,
consulta os representantes dos alunos e propõe ações de melhoria. Este sistema, embora burocrático e demorado, tem-se
revelado benéfico para a qualidade do curso e satisfação dos alunos.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Although the Internal Quality Assurance System was already applied, in recent years the evaluation of the course become
more regular. All teachers make an assessment of their CU at the end of each semester that includes student success,
compliance with program, problems identified with the support structures (internet, SIDE, classrooms) availability of
bibliography. Every semester students fill in the pedagogical questionnaire, which evaluates each CU in relation to the
contents covered (if all contents were taught and if they have already been covered in other CUs), the degree of motivation
of the teacher, the fulfillment of the teacher's deadlines, availability of support materials by the teacher. The Course
Director has to analyze these results, identify existing problems, consult student representatives and propose actions for
improvement. This system, although bureaucratic and time-consuming, has proven to be beneficial for the quality of the
course and student satisfaction.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O curso não possui Estágio, mas os alunos realizam trabalho em campo em duas UCs do 3º ano. Para tal foram
estabelecidos protocolos com diversas entidades que supervisionam os nossos alunos e atribuem uma classificação no
final do semestre que entra para a nota da UC. As principais alterações prendem-se com a definição de um plano de
intervenção, com regras bem definidas, entre as quais a existência de um Psicomotricista licenciado nessa instituição que
assuma o cargo de orientador. Este principio obrigou a reduzir o número de locais de estágio. Porém, como o número de
alunos também diminuiu não foi um constrangimento. Além disso, estes protocolos passaram a ser estabelecidos pelo
GAIVA, estrutura responsável da UTAD, que define estes protocolos com as mesmas regras existentes nos estágios e
assegura que estas horas de trabalho dos alunos foram da UTAD são cobertas pelo seguro escolar.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
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The course does not have an internship, but students do field work in two CUs of the 3rd year. To this end, protocols were
established with several entities that supervise our students and assign a classification at the end of the semester that
enters the UC grade. The main changes are related to the definition of an intervention plan, with well-defined rules, among
which the existence of a licensed Psychomotricist in that institution who assumes the position of advisor. This principle
forced to reduce the number of internship places.However, as the number of students also decreased it was not an
embarrassment. In addition, these protocols started to be established by GAIVA, responsible structure of UTAD, which
defines these protocols with the same rules existing in the internships and ensures that these students' working hours
were from UTAD are covered by school insurance.

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Da Vida E Do Ambiente (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Reabilitação Psicomotora

1.3. Study programme.
Psychomotor Rehabilitation

1.4. Grau.
Licenciado

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

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

1.6. Main scientific area of the study programme.
Sport 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):

813

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:

726

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:

311

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

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL n.º 74/2006, de 24 de março, com a redação do DL n.º 63/2016 de 13 de setembro):
6 semestres (3 anos)
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1.9. Duration of the study programme (article 3, DL no. 74/2006, March 24th, as written in the DL no. 63/2016, of September
13th):

6 semesters (3 years)

1.10. Número máximo de admissões.
20

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Durante vários anos, esta oferta educativa preencheu e excedeu o número máximo de admissões previsto. Contudo, nos
últimos anos assistiu-se a uma redução da procura, pelo que a UTAD optou por reduzir o número máximo de admissões.
Esta redução foi acompanhada por um aumento da procura (100% na 1ª fase). Teve também a vantagem de reduzir a carga
lectiva dos docentes.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
For several years, this educational offer has filled and exceeded the maximum number of the expected admissions.
However, in recent years there has been a reduction in demand, so UTAD has chosen to reduce the maximum number of
admissions.This reduction was accompanied by an increase in demand (100% in the 1st phase). It also had the advantage
of reducing the teaching load of teachers.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Prova de ingresso: 02 Biologia e Geologia

Cálculo da nota de acesso: Média do Secundário: 65%; Provas de Ingresso: 35%.

Nota mínima: Provas de ingresso: 95 (escala de 0-200); Nota de candidatura: 95 (escala de 0-200)

1.11. Specific entry requirements.
Proof of admission: 02 Biology and Geology

Calculation of access score: Secondary average: 65%; Admission exams: 35%.

Minimum grade: Admission exams: 95 (scale of 0-200); Application note: 95 (0-200 scale)

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
NA

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Até ao momento o ciclo de estudos é ministrado no Parque Desportivo da UTAD (edifício de Ciências do Desporto e de
apoio à Pista). 
A Piscina Municipal de Vila Real e a Nave de Desporto da UTAD são igualmente infraestruturas utilizadas na lecionação do
curso.

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.

n.a.

1.15. Observations.
n.a.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


01/03/2021 ACEF/2021/0407302 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c15fba7d-3097-66bf-946e-5ff6e7c31d1a&formId=4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc6… 5/20

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Biologia 421/BB 9 0
Estatística 462/E 3 0
História e Arqueologia 225/HA 3 0
Psicologia 311/PS 36 0
Desporto 813/D 90 0
Terapia e Reabilitação 726/TR 6 0
Saúde 720/S 12 0
Artes 219/A 6 0
Engenharias e Técnicas Afins 529/E 3 0
Ciências Sociais e do
Comportamento 310/CSC 12 0

(10 Items)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem
(conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do
processo de aprendizagem.

 Os alunos respondem, todos os semestres, a um inquérito online (plataforma SIDE) de satisfação com o processo/ensino
aprendizagem de cada UC. Os resultado são transmitidos pela ECVA ao director do curso que os analisa e tira ilações. Os
inquéritos permitem obter informações do processo ensino/aprendizagem, tais como, a presentação do programa das UCs
aos alunos, repetição de conteúdos em diferentes UCs, qualidade e pertinência da informação transmitida pelos docentes
e documentos de apoio às aulas. Esta avaliação permite ainda obter informações sobre a qualidade dos meios áudio-
visuais utilizados, condições acústicas das salas de aula, e a utilização da plataforma SIDE. Mediante os resultados desta
análise, o Director propõe algumas medidas vertidas num relatório semestral, submetido ao Conselho Pedagógico e
GESQUA. Alguns exemplos das alterações sugeridas são: alterações na DSD (docência e/ou carga letiva), alterações das
instalações, apetrechamento das instalações.

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.
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Students are invited fill in an online survey (SIDE platform), every semester, of satisfaction with the learning
process/teaching of each UC. The results are transmitted by ECVA to the course director who analyzes and draws
conclusions. The surveys provide information on the teaching / learning process, such as the presentation of the UC
program to students, repetition of content in different UCs, quality and relevance of the information transmitted by the
teachers and documents supporting the classes. This assessment also provides information on the quality of the
audiovisual media used, the acoustic conditions of the classrooms, and the use of the SIDE platform. Based on the results
of this analysis, the Director proposes some measures included in a semiannual report, submitted to the Pedagogical
Council and GESQUA. Some examples of the suggested changes are: changes in the DSD (teaching and / or teaching
load), changes to the facilities, equipping of the facilities.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O curso está estruturado de acordo com o sistema Europeu de Transferência e Acumulação e Créditos (ECTS), nos termos
arquitetados pelos artigos 4º a 10º do Decreto-Lei 42/2005, de 22 de Fevereiro e pelo Regulamento Interno de Aplicação do
Sistema de Créditos Curriculares. A aquisição do grau de licenciado pressupõem a obtenção, num período normal de seis
semestres lectivos, de 180 ECTS nos termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudo. Cada semestre
equivale a 30 ECTS, o que corresponde a uma carga horária de trabalho do aluno (com e sem contacto docente) de 810
horas por semestre, e 54 h semanais. As horas de contacto dos alunos com o docente, por semestre, são17 horas
semanais, ou seja, 31% das horas totais de esforço do aluno. A taxa de esforço do aluno é ainda aferida através dos
resultados dos inquéritos pedagógicos aos estudantes e nos RUC preenchidos pelos docentes, onde tem sido
considerado por ambos que o trabalho exigido para cada UC é adequado.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The course is structured according to the European system of Credit Transfer and Accumulation defined by Articles 4 and
10 of Decree-Law 42/2005 of February 22 and the Rules for Implementation of Credit System Curriculum. The degree
acquisition requires obtaining, in a normal period of six semesters, 180 ECTS in the terms established by the curriculum
structure and plan of study. Each semester worth’s 30 ECTS, which corresponds to a student workload (with and without
teacher contact) of 810 hours per semester and 54 hours per week. The hours of contact between students and the teacher,
per semester, are 17 hours per week, that is 31% of the student's total effort hours. The student's effort rate is also gauged
through the results of the pedagogical surveys to the students and in the RUC completed by the teachers, where it has
been considered by both that the work required for each UC is adequate.

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

A Ficha da Unidade Curricular (FUC) é preenchida todos os anos pelo docente e está disponível no SIDE. Nesta FUC estão
descritos os objetivos da aprendizagem, os conteúdos, as metodologias de ensino utilizadas, as metodologias de
avaliação, os critérios de avaliação e a bibliografia. A conformidade da avaliação com os objetivos de aprendizagem está
também patente nos inquéritos pedagógicos realizados no final de cada semestre aos alunos, permitindo à directora do
curso identificar eventuais incongruências.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Form of the Curricular Unit (FUC) is filled out every year by the teacher and is available at SIDE. This FUC describes
the learning objectives, the contents, the teaching methodologies used, the evaluation methodologies, the evaluation
criteria and the bibliography. The conformity of the assessment with the learning objectives is also evident in the
pedagogical surveys carried out at the end of each semester to the students, allowing the director of the course to identify
any inconsistencies.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A intervenção psicomotora requer a proximidade entre o profissional e o utente (criança, adulto, idosos, com ou sem

patologia), pelo que as aulas de UC especificas da área utilizam metodologias que ensinam as técnicas de intervenção e
simulam a sua aplicação nas aulas, e no 3º ano em contexto real. Durante este último ano, as medidas impostas pela
pandemia COVID-19 (as aulas à distância e, quando presenciais, com respeito pela distância social de segurança) reduzem
significativamente a possibilidade de explorar as potencialidades das técnicas de intervenção psicomotora. Os docentes e
a direção do curso têm feito um esforço para colmatar estas limitações, ensinando os alunos a intervir de forma síncrona
com as pessoas. Estas estratégias são exploradas no 1º e 2º ano, entre alunos, e no 3º ano com as pessoas com quem
estão a realizar estágio. 

 Contudo, a intervenção psicomotora em meio aquático não tem sido possível, pelo que a direção do curso irá realizar
seminários neste âmbito quando terminar a pandemia.

2.4 Observations.
 Psychomotor intervention requires proximity between the professional and the user (child, adult, elderly, with or without

pathology), so the specific UC classes in the area use methodologies that teach the intervention techniques and simulate
their application in class, and in the 3rd year in a real context. During this last year, the measures imposed by the
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pandemic COVID-19 (distance classes and, when in person, with respect for the social safety distance) significantly reduce
the possibility of exploring the potential of psychomotor intervention techniques. The teachers and the direction of the
course have made an effort to overcome these limitations, teaching students to intervene synchronously with people.
These strategies are explored in the 1st and 2nd year, among students, and in the 3rd year with the people with whom they
are doing an internship.
However, psychomotor intervention in aquatic environments has not been possible, so the direction of the course will hold
seminars in this area when the pandemic ends.

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Maria Paula Gonçalves da Mota

 Carla Maria Carvalho Aguiar Teixeira
 Carla Sandra Carneiro Afonso Varajídas

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

Ana Rita Silvestre
Bodas

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências do Desporto 60 Ficha
submetida

Carla Sandra Carneiro
Afonso Varajídas

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor CTC da Instituição
proponente Ciências do Desporto 60 Ficha

submetida

Ana João Coelho
Querido

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciência do Desporto 30 Ficha
submetida

Jorge Frederico Pinto
Soares

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor CIências do Desporto 60 Ficha
submetida

Ronaldo Eugénio
Calçada Dias Gabriel

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha

submetida
Maria Helena Rodrigues
Moreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Ciências do Desporto 100 Ficha
submetida

Rui Jorge Canário
Álvares de Lemos

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências do Desporto 50 Ficha

submetida
Carla Maria Carvalho
Aguiar Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha

submetida
Otilia Maria Monteiro
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha

submetida

Liliana Patricia Ventura
Mendes

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Psicologia 60 Ficha
submetida

Isilda Teixeira Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Helder Fernando
Pedrosa e Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estatística 100 Ficha

submetida
Maria Paula Gonçalves
da Mota

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha

submetida
Alcino Eloi Teixeira
Pereira

Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Enfermagem 100 Ficha

submetida
Antonio Jose Pereira
Dos Santos Almeida

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Ciências de Enfermagem 100 Ficha

submetida

José Luís Correia
Ribeiro

Professor Coordenador
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências de Enfermagem 100 Ficha
submetida

Inês Moura de Sousa
Carvalho Relva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha

submetida
João Ricardo Pinto de Professor Auxiliar ou Doutor Título de Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha
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Magalhães de Sousa equivalente especialista (DL
206/2009)

submetida

Maria do Rosario Alves
Ferreira Anjos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Biológica 100 Ficha

submetida
Agata Cristina Marques
Aranha

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha

submetida

José Jacinto Branco
Vasconcelos Raposo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

PSICOLOGIA DO
DESPORTO, EXERCÍCIO E
SAÚDE

100 Ficha
submetida

Jose Manuel Monteiro
Dias

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Ciências da Enfermagem 100 Ficha
submetida

Ana Maria Romano Professor Coordenador
ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Mestre em
toxicodependências e
Patologias psicossociais

100 Ficha
submetida

Sonia Isabel Remondes
Costa

Assistente ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha
submetida

Francisco Alexandre
Ferreira Biscaia
Godinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e

de Computadores 100 Ficha
submetida

José Carlos Gomes de
Carvalho Leitão

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências do Desporto 100 Ficha

submetida
Tânia Alexandra
Teixeira Pinto

Assistente ou
equivalente Mestre Gerontologia: Atividade física

e saude no idoso 35 Ficha
submetida

     2355  

<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.
 27

3.4.1.2. Número total de ETI.
 23.55

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: 20 84.925690021231

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): 17.7 75.15923566879
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3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

3 12.738853503185 23.55

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

1 4.2462845010616 23.55

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

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

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

14 59.447983014862 23.55

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 3 12.738853503185 23.55

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

No Departamento de Ciências do Desporto, Exercício e Saúde existem 5 funcionários com regime de tempo integral que
colaboram para o bom funcionamento dos cursos, nomeadamente do curso de Ciências do Desporto. Destes funcionários,
uma desempenha tarefas administrativas, três desempenham tarefas de apoio às aulas, 1 desempenha tarefas de
jardinagem fundamentais para a manutenção do bom estado dos campos relvados de futebol e de râguebi. Existe ainda
uma funcionária em regime de tempo integral na Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola que assessoria tarefas
administrativas relacionadas com os alunos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The Department of Sport Sciences, Exercise and Health has 5 non-academic employers in integral work regime that
contribute for the well functioning of courses, namely the course of Sport Sciences. Between these employers, 1 has
administrative tasks, 3 support lecturing activities, 1 has gardening competencies that are fundamental for the
maintenance of the quality of field grass for football and rugby lessons. There also exist one employer in integral work
regime that work in the Structure for Pedagogic Support in the School and hold on administrative tasks related with
students.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 6 funcionários existentes no DCDES e Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola, uma frequenta o ensino superior,
uma possui o 12º ano e os restantes possuem o 9º ano ou 6º ano de escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the 6 existing employees in the School's DCDES and Pedagogical Support Structure, one attends higher education, one
has the 12th grade and the rest have the 9th or 6th grade.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
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5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
103

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 27.2
Feminino / Female 72.8

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 36
2º ano curricular 28
3º ano curricular 39
 103

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 44 40 20
N.º de candidatos / No. of candidates 91 79 136
N.º de colocados / No. of accepted candidates 27 20 20
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 44 29 31
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 103.5 95 131

Nota média de entrada / Average entrance mark 122.7 120.7 141.7

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 applied.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
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Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 55 39 40
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 47 35 34
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 7 3 5

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

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

n.a.

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). 

n.a.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Os docentes realizam um relatório da UC (RUC) no final de cada semestre, onde consta a taxa de aprovação dos alunos.
Simultaneamente, os inquéritos pedagógicos realizados aos alunos fornecem informação sobre questões relacionadas
com o processo ensino/aprendizagem (docente, conteúdos, instrumentos, instalações, avaliação, etc.). A análise dos
RUCs, permite identificar UCs com menor taxa de aprovação, e os resultados dos inquéritos pedagógicos indicam
algumas das causas desse insucesso. Na generalidade não há UC críticas do ponto de vista do insucesso escolar,
havendo normalmente maior taxa de aprovação nas UCs especificas do curso e menos aprovação em UCs como por
exemplo Anatomia Funcional (I e II), Introdução à Bioquímica e Estatística. Os docentes têm vindo a utilizar estratégias de
ensino inovadoras, mais interativas e profícuas, que tendem a valorizar a participação contínua dos alunos e a sua
autonomia. A UTAD tem disponibilizado inúmeras formações aos docentes sobre estas estratégias de ensino.

 Os inquéritos pedagógicos podem permitir identificar docentes “mais críticos” os quais serão alertados pela direção do
curso e se necessário, substituídos (aconteceu uma vez).

 

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

At the end of each semester all the teachers make a UC report (RUC), resuming the student's approval rate. At the same
time, pedagogical surveys carried out on students provide information on issues related to the teaching / learning process
(teacher, content, instruments, facilities, assessment, etc.). The analysis of the RUCs, allows to identify UCs with a lower
approval rate, and the results of the pedagogical surveys indicate some of the causes of this failure. In general, there are
no critical UCs from the point of view of academic failure, with a higher approval rate in the specific UCs of the course and
less approval in UCs such as Functional Anatomy (I and II), Introduction to Biochemistry and Statistics. Teachers have
been using innovative, more interactive and fruitful teaching strategies, which tend to value students' continuing
participation and their autonomy. UTAD has been providing numerous trainings to teachers on these teaching strategies.

 Pedagogical surveys can also allow the identification of “most critical” teachers who will be alerted by the course
management and if necessary, replaced (it happened once).

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 as estatísticas da DGEEC, em 2020 havia 6 Psicomotricistas formados pela UTAD desempregados (15%), e
entre 2014-2019 havia 18 desempregados (19%) (https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/). O Sistema Interno de Garantia da
Qualidade (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf), que segue com
proximidade o percurso dos licenciados da UTAD, apresenta uma taxa de desemprego em 2020 de 4%.

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 statistics, in 2020 there were 6 unemployed psychomotricists trained by UTAD (15%), and between
2014-2019 there were 18 unemployed (19%) (https://www.dgeec.mec.pt/np4/92 /). The Internal Quality Assurance System
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2021/01/2020_DGEEC_Jun.pdf), which closely follows the path of
UTAD graduates, has an unemployment rate in 2020 of 4%.
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6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
As duas fontes de dados apresentam claras discrepâncias nos resultados relativos a taxa de desemprego dos
Psicomotricistas licenciados pela UTAD. A explicação para estas diferenças poderá residir no critério utilizado para se
considerar um licenciado desempregado. Por exemplo, será que um licenciado que continua os seus estudos num 2º ciclo
é considerado desempregado? Desempregado, será aquele que se licenciou e se inscreveu no Centro de Emprego? 
Considerando os Psicomotricistas da UTAD, podemos afirmar que todos aqueles que concluíram o curso em 2020 se
encontram a fazer mestrado (UTAD, UM e UTL), e que quando nos pedem indicação de um Psicomotricista para trabalhar
numa instituição, temos dificuldade em encontrar algum que tenha disponibilidade. Assim, os dados do SIGQ da UTAD
parecem aproximar-se mais da realidade.
Podemos também afirmar que todos os Psicomotricistas licenciados pela UTAD nos últimos 6 anos que estão a trabalhar,
fazem-no na sua área de formação.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The two data sources present clear discrepancies in the results related to the unemployment rate of Psychomotricists
trained at UTAD. The explanation for these differences may lie in the criterion used to consider an unemployed graduate.
For example, is a graduate who continues his studies in a 2nd cycle considered unemployed? Unemployed, is the one who
graduated and signed up for the Employment Center?
Considering the UTAD Psychomotricists, we can say that all those who completed the course in 2020 are taking a Master's
degree (UTAD, UM and UTL), and that when someone ask us for a Psychomotricist to work in an institution, we have
difficulty finding one have availability. Thus, the data from UTAD's SIGQ seems to be closer to reality.
We can also state that all Psychomotricists licensed by UTAD in the last 6 years who are working, do so in their area of   
training.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação /
Research Centre

Classificação (FCT)
/ Mark (FCT)

IES /
Institution

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

Observações /
Observations

CIDESD Muito Bom UTAD 9 NA
CITAB Muito Bom 3UTAD 3 NA

INSCTEC- MASSIVE LAB Laboratório
Associado UP 2 NA

CIPD Bom Fundação
Minerva 1 NA

CIIE Excelente UP 1 NA
IINFACTS Fraco CESPU 1 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/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec
 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/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec
 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. 

Nas UCs “Programas de intervenção Psicomotora I e II” os alunos desenvolvem uma intervenção em contexto real em
diversas instituições de Concelhos próximos de Vila Real (Vila Real, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Amarante, Celorico de
Basto, Amarante). Esta é uma forma de extensão à comunidade, com benefícios mútuos, cujo resultado tem-se revelado
facilitador da integração dos nossos licenciados no mercado de trabalho. 

 Anualmente, os alunos desenvolvem atividades de expressão corporal que depois apresentam à comunidade no Sarau de
Atividades de Academia do curso de Ciências do Desporto.

 A direção do curso realiza todos os anos Seminários, para os quais convida ex-alunos e pessoas de referência, no sentido
de debater temáticas atuais relacionadas com a atualidade. Por exemplo, em 2020 foram realizados 5 seminários centrados
na intervenção à distância com diferentes populações. O Núcleo de Estudantes de Desporto também realiza Workshops e
Congressos na área da Psicomotricidade. A comunidade adere normalmente a estas iniciativas e refere aplicar os
conhecimentos e estratégias abordados.

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec
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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. 

In the CUs “Psychomotor intervention programs I and II” students develop an intervention in a real context in several
Municipalities institutions close to Vila Real (Vila Real, Sabrosa, Vila Pouca de Aguiar, Amarante, Celorico de Basto,
Amarante). This is a form of extension to the community, with mutual benefits, the result of which has proved to facilitate
the integration of our graduates into the labor market.
Annually, students develop body expression activities that are presented to the community in the Academy of Sports
Activities event realized by the Sport Sciences course.
The course management holds Seminars every year, for which it invites alumni and reference persons, in order to debate
current issues related to the present. For example, in 2020, 5 seminars were held focused on remote intervention with
different populations. The Sports Students Nucleus also conducts Workshops and Congresses in the area of   
Psychomotricity. The community normally adheres to these initiatives and refers to applying the knowledge and strategies
addressed.

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. 

Embora as atividades científicas desenvolvidas no âmbito do curso não sejam suportadas financiamento externo, elas são
desenvolvidas. O curso tem um projeto de investigação que está a desenvolver com o apoio da Câmara Municipal de Vila
Real ao longo de 4 anos, em todas as escolas do concelho, desde a pré até ao 12º ano, tendo como objetivo caracterizar o
desenvolvimento psicomotor destas crianças, identificar casos de perturbação do desenvolvimento e sinaliza-los para
apoio especializado. Neste projeto participam os docentes e alunos. O projeto teve início em 2020, pelo que ainda estão a
ser tratados os primeiros dados. Os docentes do curso participam em congressos nacionais e internacionais onde
divulgam e discutem os seus resultados. Os docentes promovem formações em encontros nacionais e internacionais. Em
conjunto, docentes e alunos têm desenvolvidos esforços conjuntos junto do governo para promover a regulamentação do
curso na área da Saúde.

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. 

Although the scientific activities developed within the scope of the course are not supported by external funding, they are
developed. The course has a research project that is being developed with the support of the Municipal Council of Vila Real
over 4 years, in all schools in the municipality, from the pre to 12th grade, with the objective of characterizing the
psychomotor development of these children, identify cases of developmental disruption and advise them for specialized
support. Both teachers and students participate in this project. The project started in 2020, so the first data are still being
processed. Course teachers participate in national and international congresses where they disseminate and discuss their
results. Teachers promote training at national and international meetings. Together, teachers and students have made joint
efforts with the government to promote the regulation of the course in the area of Health.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 5.1
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 6.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 5.1
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4.3

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A UTAD tem diversas parcerias com universidades europeias na área das ciências do desporto, saúde, psicologia e
educação. São áreas de interface da psicomotricidade e nas quais temido estabelecidos os contratos bilaterais do curso
de Reabilitação Psicomotora. Além disso, têm sido desenvolvidos esforços para estabelecer parcerias com outras
Universidades Europeias no âmbito da Psicomotricidade. No entanto, algumas destas universidades exigem a UC
“Estágio”. O nosso plano de estudo não tem esta UC, embora tenha horas equivalentes de trabalho dos alunos em
instituições, o que tem constituído uma barreira ao aumento das redes internacionais.

 Uma rede importante para as relações internacionais tem sido a Associação Internacional de Psicomotricidade, na qual a
UTAD está inscrita, sendo a participação dos docentes e dos alunos bastante ativa.
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6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UTAD has several partnerships with European universities in the area of sports sciences, health, psychology and
education. These are interface areas of psychomotricity and in which the bilateral contracts of the Psychomotor
Rehabilitation course have been established. In addition, efforts have been made to establish partnerships with other
European Universities within the scope of Psychomotricity. However, some of these universities require UC “Internship”.
Our study plan does not have this UC, although it has equivalent hours of student work in institutions, which has been a
barrier to the increase in international networks.

 An important network for international relations has been the International Psychomotricity Association, in which UTAD is
registered, with the participation of teachers and students being very active.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 n.a.

6.4. Eventual additional information on results.
 n.a.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de preencher as

secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema
interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._2018_2019_RAC_Relatorio_Anual_Curso.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

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

<no answer>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc60dbec/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização
e desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

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

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
A UTAD é a única Universidade a formar Psicomotricistas a norte de Lisboa; proporciona uma formação que inclui uma
abordagem transversal às várias populações e faixas etárias; A UTAD está bem apetrechada ao nível das salas de aula e
do material necessário para o contexto prático de intervenção; tem uma forte componente de Psicomotricidade no meio
aquático, que é diferenciadora das outras Universidades; é a única Universidade que prepara efetivamente para a prática
ao fim dos 3 anos (as outras universidades limitam a formação, encaminhando os alunos para mestrado); a formação da
UTAD privilegia a autonomia e competência profissional (os alunos têm aulas em contexto de trabalho de campo); a UTAD
tem protocolos com diferentes instituições e com a Associação Portuguesa de Psicomotricidade.

8.1.1. Strengths 
UTAD is the only University that graduate Psychomotricists in the north Lisbon; provides training that includes a
transversal approach to the various populations and age groups; UTAD is well equipped in terms of classrooms and the
equipment needed for the practical context of intervention; it has a strong component of Psychomotricity in the aquatic
environment, which is different from other Universities; it is the only University that effectively prepares for the practice at
the end of the 3 years (the remaining universities limit their training, referring students to a master's degree); UTAD's
training favors autonomy and professional competence (students have classes in the real context work); UTAD has
protocols with different institutions and with the Portuguese Psychomotricity Association.

8.1.2. Pontos fracos 
O corpo docente especialista em Psicomotricidade é reduzido e tem um vínculo precário à instituição, o que limita as
horas de investigação necessárias à criação de evidência científica na área. Pelo mesmo motivo, os docentes
especialistas na área da Psicomotricidade não usufruem dos protocolos que a UTAD tem com outras Universidades
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estrangeiras, reduzindo a internacionalização do curso. 
A participação de docentes de diversas escolas e departamentos é, por vezes, descontextualizada na medida em que os
mesmos não fazem a transferência de conhecimentos da sua área para a prática do Psicomotricista. 
Apesar dos conteúdos das UCs estarem definidos de modo a evitar a repetição dos mesmos, os docentes nem sempre
respeitam os conteúdos estipulados, tendendo a estendê-los para campos abordados noutras UCs. 
Face às tendências atuais da Psicomotricidade e da organização do ensino superior, a inexistência de um 2º ciclo em
Psicomotricidade poderá reduzir a atratividade do curso de 1º ciclo, pelo mesmo carecer de continuidade.

8.1.2. Weaknesses 
The teaching staff that is specialized in Psychomotricity is small and has a precarious link to the institution, which limits
the hours of research necessary to create scientific evidence in the area. For the same reason, professors who are
specialists in the field of Psychomotricity do not take advantage of the protocols that UTAD has with other foreign
Universities, reducing the internationalization of the course. The participation of teachers from different schools and
departments is sometimes out of context as they do not transfer knowledge from their area to the practice of the
Psychomotricity. Although the contents of the CUs are defined in order to avoid repetition of them, teachers do not always
respect the stipulated contents, tending to extend them to fields covered by other UCs. Considering the current trends in
Psychomotricity and the organization of higher education system, the lack of a 2nd cycle in Psychomotricity may reduce
the attractiveness of the 1st cycle course, due to the lack of continuity.

8.1.3. Oportunidades 
A UTAD deve continuar a tirar ilações dos inquéritos pedagógicos realizados aos alunos, que permitem identificar
repetições dos conteúdos nas diferentes UCs, e situações de descontextualização dos docentes, corrigindo-as. A
proximidade da UTAD com as instituições da comunidade, traduzida num elevado número de protocolos, possibilita a
criação de uma UC de Estágio no curso. Atendendo às tendências atuais da Psicomotricidade, mais centrada na área da
saúde, e tendo a UTAD uma Escola Superior de Saúde, poderá ser vantajoso transferir o curso para essa escola, e dotá-lo
de UCs mais centradas na saúde.

8.1.3. Opportunities 
UTAD must continue to pointed out information from the pedagogical surveys carried out on students, which make it
possible to identify repetitions of the contents in the different CUs, and situations of decontextualization of teachers,
correcting them. UTAD's proximity to community institutions, translated into a high number of protocols, allows the
creation of an Internship’ UC in the course. Given the current trends in Psychomotricity, more focused on the health area,
and having UTAD as a Higher School of Health, it may be advantageous to transfer the course to that school, and provide it
with more health-focused UCs.

8.1.4. Constrangimentos 
Profissão reconhecida, regulamentada na área da educação, mas ainda não regulamentada na área da saúde, em Portugal.
O corpo docente especialista é reduzido e tem um vínculo precário à instituição, sem horas de investigação necessárias à
criação de evidência científica na área. Formação diferenciada nos vários países da europa, com diferentes nomenclaturas
e diferentes de tipos de habilitação profissional, o que pode ser um obstáculo ao reconhecimento profissional. Ausência
de um 2º ciclo que possa dar continuidade aos estudos.

8.1.4. Threats 
Recognized profession, regulated in the area of education, but not yet regulated in the area of health, in Portugal. The
specialist teaching staff is small and has a precarious link to the institution, with no hours of research necessary to create
scientific evidence in the area. Distinguished training in different European countries, with diverse nomenclatures and
different types of professional qualifications, which can be an obstacle to professional recognition. Missing of a 2nd cycle
level that can continue the studies.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Realizar Seminários de Psicomotricidade enquanto área científica e de intervenção, com o envolvimento dos docentes do
curso, para melhorar a interdisciplinaridade, a colaboração e a investigação.

 Realizar projetos de investigação em Psicomotricidade com cooperação de docentes de diversas escolas da UTAD, e de
outras universidades nacionais e estrangeiras. 

 Aumentar a internacionalização do curso através dos programas ERASMUS e da parceria existente com o Fórum Europeu
de Psicomotricidade.

 Reformular o plano de estudos. Transferir o Curso para a Escola Superior de Saúde. 
 Melhorar os vínculos contratuais e eventuais novas contratações de especialistas.
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8.2.1. Improvement measure 
Organize Seminars on Psychomotricity as a scientific and intervention area, with the involvement of the course teachers,
to improve interdisciplinarity, collaboration and research. 
Conduct research projects in Psychomotricity with the cooperation of teachers from several UTAD schools, and other
national and foreign universities.
Increase the internationalization of the course through ERASMUS programs and the existing partnership with the
European Psychomotricity Forum.
Reformulate the plan of study. Transfer the Course to the Higher School of Health. 
Improve of contractual ties and eventual new hiring of specialists.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta: Realizar Seminários de Psicomotricidade para melhorar a interdisciplinaridade, a colaboração e a investigação.
2. Alta: Reformular o plano de estudos.
3. Alta: Aumentar a internacionalização no âmbito da rede ERASMUS para Universidades com curso a área da
Psicomotricidade.
4. Média: Realizar projetos de investigação em Psicomotricidade 
5. Baixa: Transferir o Curso para a Escola Superior de Saúde (ESS). 
6. Baixa: Melhorar os vínculos contratuais

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High: Hold Psychomotricity Seminars to improve interdisciplinarity, collaboration and research.
2. High: Reformulate the study plan.
3. Medium: Increase internationalization within the scope of the ERASMUS network for Universities with a course in the
area of   Psychomotricity.
4. Medium: Carry out research projects in Psychomotricity
5. Low: Transfer the Course to the Higher School of Health 
6. Low: Improve contractual links

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Realização de 4 seminários em abril-maio de 2021 para debater temas comuns da psicomotricidades e outros
profissionais, como por exemplo: O autismo debatido por psicomotricistas, psicólogos, professores, pediatras.
2. O novo plano de estudo será submetido aos órgãos da UTAD até final de maio. 
3. O intercâmbio docente para Universidades europeias com o mesmo curso deverá decorrer em setembro, se as
condições pandémicas o permitirem. Poderão ser estabelecidos novos contratos bilaterais que promovam a
internacionalização do curso e a investigação na área.
4. DCom base em 1 e 3, será realizado um projecto de investigação em Psicomotricidade, ancorado ao CIDESD
5. O novo plano de estudo excede as alterações em ECTS por UC e por área, tem estágio e, implica a mudança de escola,
terá de ser submetido à A3ES até outubro de 2021. Só a pós a sua aprovação (durante 2022) poderá ter inicio na ESS.
6. A UTAD está a considerar vagas para Professor auxiliar em diversas áreas nos próximos 3 anos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. 4 seminars will be held in April-May 2021 to discuss common themes of psychomotricity and other professionals, such
as: Autism debated by psychomotricists, psychologists, teachers, pediatricians.
2. The new study plan will be submitted to UTAD bodies by the end of May.
3. The teaching exchange for European Universities with the same course should take place in September, if pandemic
conditions permit. New bilateral contracts may be established to promote the internationalization of the course and
research in the area.
4. Based on 1 and 3, a Psychomotricity research project will be carried out, anchored to CIDESD
5. The new study plan exceeds the changes in ECTS by UC and by area, has an internship and, implies a change of school,
will have to be submitted to A3ES until October 2021. Only after its approval (during 2022) can start at ESS.
6. UTAD is considering vacancies for Assistant Professor in several areas in the next 3 years.

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

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

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>
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9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
<sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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



01/03/2021 ACEF/2021/0407302 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c15fba7d-3097-66bf-946e-5ff6e7c31d1a&formId=4a2a730e-68f8-e06d-fe3c-5ffdbc… 20/20

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


