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ACEF/2021/0407412 — 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/1415/0407412

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-12-20

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_2_Sintese_de_Melhorias.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.
 Ver Ponto 2

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Refer to Point 2

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.
 Ver Ponto 2

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Refer to Point 2

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

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As áreas tecnológicas estão em constante evolução e desenvolvimento o que obriga a um esforço financeiro elevado para

garantir a aquisição de equipamento de última geração. Assim a reposição/aquisição de equipamento acontece com muita
frequência. Desde a última avaliação foi adquirido um conjunto elevado de itens/equipamento para a prod. Audiovisual. O
segundo laboratório de apoio ao curso está agora a funcionar em pleno, permitindo que os alunos e os docentes
disponham de dois espaços equipados para o desenvolvimento de trabalhos/projetos e lecionação das aulas. Finalmente,
é ainda de salientar que, recentemente, foram criados, na UTAD, dois laboratórios de investigação (ambos com sede no
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Pólo I da ECT): o MASSIVE - Virtual Reality Laboratory e o Human Computer Interaction Laboratory. Estes laboratórios
integram investigadores docentes da Licenciatura e, embora não forneçam apoio direto na lecionação das UC permitem
uma maior proximidade entre os docentes/investigadores e os alunos.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
The technological areas are continually evolving and developing which requires a high financial effort to guarantee the
acquisition of the latest equipment. Thus, the replacement/purchase of equipment happens very often. Since the last
evaluation, a high set of items and equipment for Audiovisual production has been acquired. The second laboratory to
support the course is now fully operational, allowing students and teachers to have two spaces equipped to develop
works/projects and teaching of classes. Finally, it should also be noted that, recently, two research laboratories were
created at UTAD (both based at ECT's Pole I): the MASSIVE - Virtual Reality Laboratory and the Human-Computer
Interaction Laboratory. These laboratories include teaching researchers of the Degree and, although they do not provide
direct support in the teaching of the curricular units (UC), they allow greater proximity between the teachers/researchers
and students.

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.
Recentemente, um conjunto de empresas da área das TI estabeleceu com a UTAD protocolos que definem uma estreita
parceria de cooperação que visa a fomentação da inovação e a transferência de tecnologia e conhecimento. Estas
colaborações permitem igualmente potenciar a criação de estágios curriculares ou profissionais. De entre estas empresas,
destacam-se a Critical Software, a Altice Labs, a Blue Infinity, a WorldIT, a IZILabs e a ST+I. Tratando-se de grandes
empresas, também têm instalações noutras regiões do país, aumentando a possibilidade de colocação dos alunos,
nomeadamente para a realização de estágios. Com a entrada em vigor do plano de estudos que resultou da reestruturação
do curso os alunos tiveram a possibilidade de optar pela realização de Estágio em ambiente empresarial. Nestes últimos 4
anos, foram estabelecidas, por iniciativa da Direção de Curso, mais de 100 parcerias com empresas das áreas da
comunicação e da multimédia.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Recently, a group of companies in the IT area established protocols with UTAD that define a close cooperation partnership
to foster innovation and transfer technology and knowledge. These collaborations also enable the creation of curricular or
professional internships. Critical Software, Altice Labs, Blue Infinity, WorldIT, IZILabs, and ST+I stand out among these
companies. These large companies have facilities in other regions of the country, increasing the possibility of placing
students, namely for carrying out curricular internships. This motivated the Course Direction’s to establish collaborations
with companies in multimedia and/or Communication and/or Design and/or Cinema and/or Web, providing students with
several options by area and region. Over the past four years, more than 100 partnerships with companies in
communication and multimedia have been established by the Course Direction’s initiative.

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.
Devido à crescente necessidade da utilização de recursos online na lecionação de várias UC do curso, procedeu-se
recentemente ao reforço da infraestrutura wireless eduroam nas salas de aula do edifício “Polo I da ECT” e ao
reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de equipamentos informáticos portáteis
durante as aulas (cadeiras, mesas e cablagem para ligação de equipamentos portáteis).
O Gabinete de Apoio ao Aluno visa contribuir para a melhoria da qualidade do serviço prestado e da satisfação dos
estudantes. O Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade divulga programas de mobilidade e apoia a partida e
chegada de estudantes, docentes e colaboradores. O Sistema de Gestão da Qualidade tem vindo a ser atualizado,
contribuindo para uma monitorização mais abrangente dos ciclos de estudo e para a promoção da sua melhoria contínua.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Due to the growing need to use online resources in the teaching of several UCs, the EDUROAM wireless infrastructure was
recently reinforced in the classrooms of the “Polo I of the ECT” building and the re-equipment of some classrooms to
facilitate the use of portable computer equipment during classes (chairs, tables and wiring for connecting portable
equipment). 
The Student Support Office aims to contribute to improving the quality of the service provided and student satisfaction.
The Office of International Relations and Mobility publishes mobility programs and supports students, teachers, and
employees' departure and arrival. The Quality Management System has been updated, contributing to more comprehensive
monitoring of the study cycles and promoting its continuous improvement.
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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.
A reestruturação do Plano de Estudos (ver ponto 2, secção I) introduziu a UC de Estágio/Projeto, permitindo aos alunos
optarem por realizar estágio em ambiente empresarial, o que não existia até então. Esta situação fez com que a Direção de
Curso tomasse a iniciativa de criar uma rede densa de colaborações com empresas cuja atividade estivesse relacionada
com as áreas do curso. Ao longo destes 4 anos, foram estabelecidas mais de 100 parcerias com empresas das áreas da
comunicação e da multimédia, sobretudo dos distritos de Vila Real, Porto e Braga (também há parcerias com empresas de
Lisboa, Setúbal, Guarda e Viseu). Estas parcerias acrescem àquelas que a UTAD já tinha realizado e que também são
válidas para o curso.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The restructuring of the Study Plan (see point 2, section I) introduced the Internship / Project UC, allowing students to
choose to do an internship in a business environment, which did not exist until then. This situation made the Course
Direction take the initiative to create a dense network of collaborations with companies whose activity was related to the
areas of the course. Over these four years, more than 100 partnerships have been established with companies in
communication and multimedia, especially in the districts of Vila Real, Porto and Braga (there are also partnerships with
companies from Lisbon, Setúbal, Guarda and Viseu). These partnerships were added to those that UTAD had already made,
which are also valid for the course.

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 E Tecnologia (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Comunicação e Multimédia

1.3. Study programme.
Communication and Multimedia

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._137719507-compactado.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Multimédia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Multimedia

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

213
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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:

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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

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

3 years / 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
62

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.
Obtenção de classificação não inferior a 95/200 a uma das seguintes provas: 10 Geometria Descritiva; 16 Matemática ou;
18 Português

1.11. Specific entry requirements.
Obtaining a classification of not less than 95/200 to one of the following tests: 10 Descriptive Geometry; 16 Mathematics
or; 18 Portuguese.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
N.A.

1.12.1. If other, specify:
N.A.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O curso de 1º ciclo em Comunicação e Multimédia é ministrado na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro,
essencialmente na Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), nomeadamente nas salas de informática e nos Laboratórios de
Artes Visuais e Multimédia.

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.
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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 - NA

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

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

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 Básicas / Basic Sciences CB 37 0
Comunicação e Multimédia - Básicas / Communication and Multimedia -
Basic CM-B 68 0

Ciências Complementares / Complementary Sciences CC 15 0
Ciências e Tecnologias de Especialidade - Comunicação e Multimédia /
Expertise Sciences and Technologies - Communication and Multimedia CTE-CM 60 0

(4 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.

 As metodologias de ensino são diversificadas e dependentes da especificidade das unidades curriculares. As sessões
teóricas ou teórico-práticas incluem exposição teórica de conceitos e de metodologias, apresentação/resolução de
aplicações/exemplos e discussão de resultados. Os alunos são integrados num ambiente de ensino desafiante e exigente.
As suas reflexões fazem parte da discussão e do processo de aprendizagem. As sessões práticas estão orientadas para a
resolução de problemas e estudo de casos. Os elementos de avaliação baseados em projetos (individual ou em grupo) são
supervisionados pelo professor e estão sujeitos à elaboração e apresentação oral de relatórios. Estes elementos
estimulam e são relevantes no processo de compreensão do tópico de estudo. A realização de testes individuais permite
avaliar objetivos de aprendizagem específicos, tais como explicar, justificar, calcular e resolver. Grande parte do trabalho
exigido é realizado de forma autónoma e no contexto extra-aula.

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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The teaching methodologies are diverse and dependent on the specificities of each curricular unit. Theoretical sessions
include the theoretical exposition of concepts and methodologies, the presentation/problem solving of particular
application/examples, and the discussion of results. Students are integrated into a learning environment that is both
challenging and demanding. Their thought process is part of the discussion and the learning process. Practicals are
oriented to problem-solving and case studies. Evaluation elements are based on projects (individual or in a group) under
the professor's supervision. Projects require the delivery of the report and oral presentation. These elements stimulate and
are key for the student comprehension of the topic under study. Individual exams allow testing for specific intended
learning outcomes, such as explain, justify, computing, and solving. A major part of the work required is developed
autonomously and outside the classroom.

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 atribuídos às diversas UC e a carga média de trabalho dos estudantes não tem uma métrica específica.
O regente da UC tendo também em conta a experiência de ensino em anos anteriores deve em articulação com o DC CP
procurar garantir que os ECTS correspondam ao tempo de estudo. Isto é especialmente relevante no contexto pós-
Bolonha, em que fomentar o trabalho autónomo e contínuo, é fundamental. O feedback que se tem vindo a obter por parte
dos estudantes é importante para sustentar este conceito. O gabinete GESQUA, com recurso aos questionários
semestrais, e a Comissão de Curso, através de reuniões periódicas com os alunos ou seus representantes, recolhem
informação que permite identificar situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS da UC. No caso de ser
detetado algum problema, a DC em colaboração com os docentes envolvidos e os representantes dos alunos, promove a
análise e a discussão de medidas com vista à sua resolução.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The number of ECTS assigned to the different UCs and students' average workload does not have a specific metric. The
professor in charge taking into account the teaching experience in previous years, should, in conjunction with the Course
Director and the Pedagogical Council, seek to ensure that the ECTS correspond to the necessary study time. This is
especially relevant in the post-Bologna context, in which promoting autonomous and continuous work is essential. The
feedback that has been obtained from students is important to support this concept. The GESQUA office, using semi-
annual questionnaires, and the Course Committee, through periodic meetings with students or their representatives,
collect information that allows situations of excessive workload to be identified concerning UC ECTS. If a problem is
detected, the Course Direction, in collaboration with the teachers involved and the students' representatives, promotes the
analysis and discussion of measures to its resolution.

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

No início de cada ano letivo, a DC reúne com o corpo docente no sentido de divulgar e discutir os objetivos específicos e
conteúdos das UC, bem como apresentar as formas de avaliação de cada UC propostas pelo respetivo docente. É também
de referir que são oferecidos cursos periódicos de formação pedagógica aos docentes, os quais incluem o
desenvolvimento de competências relativas à definição e diversificação de estratégias de avaliação em função dos
objetivos de aprendizagem.
No início de cada semestre, é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha da UC no SIDE. A DC e o CP
asseguram este procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento da ficha e o seu conteúdo. No fim de cada
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 permitem tomar conhecimento de eventuais
desvios e definir ações de correção.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
At the beginning of each academic year, the Course Direction meets with the faculty to disseminate and discuss the
specific objectives and contents of the UCs and present the forms of evaluation of each UC proposed by the respective
professor. Periodic pedagogical training courses are offered to teachers, including the development of skills related to the
definition and diversification of assessment strategies according to the learning objectives. At the beginning of each
semester, each teacher is asked to fill out a course unit form (FUC) in SIDE. The Course Direction and the Pedagogical
Council (CP) ensure this procedure, monitoring the activity of filling out the form and its content. At the end of each
semester, students complete a survey that includes questions regarding the adequacy of the method of assessment to the
learning objectives of each UC. The results of this survey make it possible to learn about possible deviations and to define
corrective actions.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 N.A.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Diretor: Joaquim João Moreira de Sousa - Professor Auxiliar com Agregação, da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD

em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
 Vice-Diretor: Emanuel Peres Correia - Professor Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD em regime de tempo

integral e dedicação exclusiva.
 Vogal: Paulo José Martins Vasco - Professor Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD em regime de tempo

integral e dedicação exclusiva.
 

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

Anabela Dinis Branco
de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Lieratura Comparada 100 Ficha

submetida
Anastássios
Perdicoúlis

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Planeamento 100 Ficha

submetida

Anderson Rei Galvão
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Gestão 40 Ficha
submetida

Angela Maria
Gonçalves Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

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

submetida

António Jorge
Gonçalves de
Gouveia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Informática 100 Ficha
submetida

António Manuel
Ribeiro de Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor

Ciências de
Engenharia/Engenharia
Eletrotécnica de Computadores

100 Ficha
submetida

Carlos Jorge
Fonseca da Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Economia Agrária 100 Ficha

submetida
Daniel Moreira Lopes
Alexandre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Física 100 Ficha
submetida

Daniela Esperança
Monteiro da Fonseca

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida

Dina Jesus Peixoto
de Carvalho

Professor Associado
convidado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Sociologia da Comunicação,
Cultura e Conhecimento. 55 Ficha

submetida

Eduardo José
Solteiro Pires

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Emanuel Soares
Peres Correia

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha

submetida
Francisco Alexandre
F. Biscaia Godinho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Francisco de Sousa
Pereira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Helena Sofia de
Pinho Machado Lobo

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Desenho e Técnicas de Expressão 25 Ficha
submetida

João Agostinho
Batista de Lacerda
Pavão

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

João Miguel Pinto
Candeias

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Informática 35 Ficha
submetida

João Paulo Fonseca
da Costa Moura

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Joaquim João
Moreira de Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia Geográfica 100 Ficha

submetida
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Joaquim José Jacinto
Escola

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

José Barbosa
Machado

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Linguística Portguesa 100 Ficha
submetida

José Manuel
Carvalho Sousa

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Informática 80 Ficha
submetida

Lio Fidalgo
Gonçalves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática Aplicada 100 Ficha

submetida

Manuel Fernando da
Costa e Silva

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Arte dos Media 50 Ficha
submetida

Manuel José Cabral
dos Santos Reis

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Maria da Felicidade
Araújo Morais

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Linguística 100 Ficha

submetida

Maximino Esteves
Correia Bessa

Professor Associado ou
equivalente Doutor

Ciências Exactas, Naturais e
Tecnológicas - Ciências da
Engenharia

100 Ficha
submetida

Paula Maria
Machado Cruz
Catarino

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida

Paulo José Martins
Vasco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Álgebra (Matemática) 100 Ficha

submetida
Paulo Nogueira
Martins

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida

Rute Sofia Pereira
Bastardo Pinto

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 60 Ficha
submetida

Salviano Filipe Silva
Pinto Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha

submetida
Sérgio dos Reis
Marques Madeira

Assistente ou
equivalente Doutor Engenharia Geográfica 100 Ficha

submetida
Tânia de Jesus Vilela
da Rocha

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Teresa de Jesus
Batista Vieira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Digital Media - Tecnologia 25 Ficha
submetida

     3070  

<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.
 35

3.4.1.2. Número total de ETI.
 30.7

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: 27 87.947882736156
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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): 30.7 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

25.7 83.71335504886 30.7

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 30.7

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

27 87.947882736156 30.7

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 30.7

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

A ECT dispõe de um corpo técnico e administrativo constituído por 13 pessoas, com formação adequada para o suporte
às tarefas extracurriculares referentes aos seus cursos, e com regime de tempo na instituição de 100%. A gestão e a
alocação dos vários recursos aos diferentes cursos é da responsabilidade da Presidência da ECT.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
ECT has a technical and administrative staff made up of 13 people, with adequate training to support extracurricular tasks
related to their courses in a 100% time regime. The management and allocation of the various resources to the different
courses is the ECT Presidency's responsibility.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A ECT apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos. Este corpo é formado por 5 técnicos superiores
que apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e 2 com licenciatura), por 6 assistentes técnicos (1 licenciado, 1 a
frequentar o ensino superior e 3 com o 12.º ano) e por 2 assistentes operacionais (um a frequentar o ensino superior e
outro com o 6.º ano de escolaridade).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
ECT supports all courses anchored with its human resources. This body is made up of 5 senior technicians who support
the laboratories (3 with a PhD and 2 with a degree), 6 technical assistants (1 graduate, 1 attending higher education and 3
with the 12th year) and 2 operational assistants (one attending higher education and the other with the 6th year of
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schooling).

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. 
202

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 56.9
Feminino / Female 43.1

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 76
2º ano curricular 61
3º ano curricular 65
 202

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 54 54 62
N.º de candidatos / No. of candidates 219 226 253
N.º de colocados / No. of accepted candidates 55 54 62
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 61 67 67
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 129.1 129.9 131.3

Nota média de entrada / Average entrance mark 137 139.3 142.9

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Uma análise aos alunos que frequentam este Curso permite concluir que a frequência do curso, por género, aproxima-se
da paridade (43,1 F e 56.9 M). Estes números têm vindo a ficar cada vez mais nivelados ao longo dos anos. Relativamente
ao número de estudantes por ano curricular, destaca-se a estabilidade dos números nos diferentes anos, revelando, por
um lado, que a taxa de sucesso global é elevada e, por outro lado, que a taxa de abandono é muito pequena. Finalmente, a
destacar o consistente aumento da procura em valor absoluto, mas mantendo-se sempre na ordem das 4x a oferta de
vagas, apesar de estas terem vindo a aumentar ao longo do tempo. A destacar, também, o número de alunos que
concorrem como 1.ª opção, que tem superado sempre o número de vagas oferecidas. Como consequência, tem-se
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verificado um aumento da classificação do último colocado (142,9 pontos no último concurso nacional de acesso).
Relativamente à proveniência dos alunos, a grande maioria são provenientes de 4 distritos (Vila Real, Bragança, Porto e
Braga), totalizando cerca de 80% do total de alunos. Os restantes provêm de distritos adjacentes a estes (Viseu, Viana do
Castelo e Aveiro). No entanto, vem-se a notar que com o tempo, tem aumentado a capacidade para atrair alunos de todo o
país, ilhas incluídas (nomeadamente, um contingente historicamente relevante da Madeira).

Fonte estatística: DGES

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
An analysis of the students who attend this course shows that the frequency, by gender, approaches parity (43.1 F and 56.9
M). These numbers have become more and more level over the years. Regarding the number of students per academic
year, the stability of numbers in the different years stands out, revealing, on the one hand, that the overall success rate is
high and, on the other hand, that the dropout rate is very low. Finally, it is worth highlighting the consistent increase in
demand in absolute terms, but always staying in the order of 4x higher than the offer of vacancies, although these have
been increasing over time. Also noteworthy is the number of students competing as "1st option", which has always
exceeded the number of places offered. Consequently, there has been an increase in the last-placed ranking (142.9 points
in the last national access contest).
Regarding the students' origin, the vast majority come from 4 districts (Vila Real, Bragança, Porto and Braga), totalling
about 80% of the total students. The rest come from districts adjacent to them (Viseu, Viana do Castelo and Aveiro).
However, it has been noted that over time, the capacity to attract students from all over the country, islands included
(namely, a historically relevant contingent from Madeira) has increased.

Statistical source: DGES

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 39 53 43
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 28 33 38
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 10 13 2

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 0 5 0

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 1 2 3

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.
De uma forma geral, as UC apresentam níveis de aproveitamento/sucesso elevados. Quando se considera o número de
alunos aprovados sobre os avaliáveis (cerca de 98% dos inscritos), este valor supera os 95%. Analisando por ano
curricular, é possível constatar que, em média, a taxa de aprovação nas UC do 1.º ano ronda os 90%, no 2.º ano os 93% e
no 3.º ano os 98%. Esta variação, crescente à medida que se progride no ano curricular, pode ser explicada pelo facto das
UC das áreas das Ciências Básicas e Comunicação e Multimédia-Básicas (Álgebra e programações) estarem
concentradas, sobretudo, nos dois primeiros anos do Plano de Estudos. Ainda assim, não existem UC consideradas
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problemáticas quanto à taxa de aprovação.

Fonte: Gabinete de Gestão da Qualidade da UTAD

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

In general, the UCs have high levels of achievement/success. When considering the number of students approved on the
evaluations (about 98% of those enrolled), this value exceeds 95%. Analyzing by curricular year, it is possible to verify that,
on average, the approval rate in the 1st year UCs is around 90%, in the 2nd year, 93% and in the 3rd year, 98%. This
variation, increasing as the academic year progresses, can be explained by the fact that the UCs in Basic Sciences and
Communication and Multimedia-Basic (Algebra and programming) are concentrated, mainly, in the first two years of the
Study Plan. Even so, there are no UCs considered problematic in terms of the approval rate.

Source: UTAD Quality Management Office

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). 

Apesar do contexto económico, agravado pela pandemia, a formação ministrada aos diplomados tem permitido encontrar
emprego nas áreas de formação com alguma facilidade. Com efeito, a transversalidade da formação, cobrindo as áreas da
multimédia, do design, do audiovisual e da web, é uma mais-valia. Em números, a consulta da página web da Direção
Geral de Estatísticas de Educação e Ciência (https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), permite concluir que o curso apresenta
em termos globais uma taxa de empregabilidade da ordem dos 93%. Este valor está em linha com aquele que se obtém
consultando a página http://infocursos.mec.pt/, em que cerca de 9% de recém-formados estão inscritos no Instituto de
Emprego e Formação Profissional. . É de salientar que existe uma procura superior, efetuada, sobretudo, por contacto
direto com a Direção de Curso ao longo do ano, de recém-licenciados para a área do desenvolvimento web. A procura
excede, muitas vezes, a oferta disponível.

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). 

Despite the economic context, aggravated by the pandemic, graduates' training has made it easier to find employment in
the training areas. Indeed, the transversality of training, covering the areas of multimedia, design, audiovisual and the web,
is an asset. The consultation of the General Direction of Education and Science Statistics
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), allows us to conclude that the course presents in global terms an employability rate of
93%. This value is in line with that obtained by consulting the page http://infocursos.mec.pt/, in which about 9% of recent
graduates are enrolled in the Institute of Employment and Training. It should be noted that there is a higher demand, made,
above all, by direct contact with the Course Director throughout the year, of recent graduates for the area of web
development. Demand often exceeds available supply.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Comparando com o desemprego jovem global existente no país, que rondava os 20% (pordata.pt), em 2019 e ultrapassava
os 25% (INE) em 2020 – estes dados estarão, com certeza desatualizados com o agravar da pandemia-, a taxa de recém-
licenciados desempregados, com formação em CM, é bastante baixa (~9%). Estes valores, francamente positivos, devem-
se, em nosso entender, à formação de largo espetro dos diplomados, que é particularmente direcionado ao nosso tecido
empresarial (+96% microempresas e 3,3% pequenas empresas – PORDATA). Por outro lado, muitos dos diplomados
trabalham em regime de freelancer, tal a diversidade de trabalhos/serviços que podem oferecer.

 A destacar que, segundo as fontes consultadas, o número de diplomados em CM, desempregados com formação obtida
há mais de 12 meses é residual.

 Relativamente ao perfil dos diplomados, regista-se uma forte procura de programadores para a web, pelo que os
licenciados com este perfil têm grande facilidade em encontrar trabalho.

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Comparing with the existing global youth unemployment in the country, which was around 20% (pordata.pt), in 2019 and
exceeded 25% (INE) in 2020 - these data will certainly be out of date with the worsening of the pandemic-, the rate of recent
unemployed graduates, with training in Communication and Multimedia, is relatively low (~ 9%). Frankly positive, these
values are due, in our opinion, to the formation of a wide range of graduates, which is particularly directed to our business
fabric (+ 96% micro and 3.3% small companies - PORDATA). On the other hand, many of the graduates’ work on a freelance
basis, such is the diversity of jobs/services they can offer.

 It should be noted that, according to the consulted sources, the number of graduates in CM, unemployed with training
obtained for more than 12 months is residual.

 There is a strong demand for programmers for the web regarding the profile of graduates, so graduates with this profile
have great ease in finding work.
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6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de
Investigação /
Research Centre

Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

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

Observações /
Observations

labcom Muito Bom UBI 2 N.A.
CIEBA Muito Bom U. Lisboa 1 N.A.

INESC-TEC Excelente U.Porto, UMinho; U.
Coimbra e UTAD 11 N.A.

IEETA Muito Bom U Aveiro 2 N.A.

CEAA Bom Escola Superior Artística
do Porto 1 N.A.

UNIDCOM/IADE Muito Bom Instituto de Artes Visuais,
Design e Marketing 1 N.A.

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/69bbe080-6a15-9ea9-9123-5ff854cff5c2
 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/69bbe080-6a15-9ea9-9123-5ff854cff5c2
 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. 

O envolvimento da UTAD e mais concretamente da Licenciatura em Comunicação e Multimédia (e outros cursos
tecnológicos) com a sociedade é crucial para a prossecução dos objetivos e missão da instituição e dos ciclos de
estudos, sendo ativamente promovido pelo seu corpo docente. Neste contexto, têm existido nos últimos anos diversas
colaborações com empresas, associações empresariais e organizações públicas, tendo sido celebrados mais de 100
protocolos de cooperação que se juntam aos já existentes.

 Por outro lado, a fixação e o aparecimento de novas empresas na região de influência direta da UTAD em muito têm vindo
a contribuir para um aumento da procura e captação de novos alunos, tendo vindo a elevar a sua quantidade e qualidade.
Esta proximidade física com empresas irá trazer novas oportunidades de colaboração e a realização de parcerias.

 Relativamente a projetos/ações concretas, destacam-se, entre outros:
 - Projeto Erasmus + "Incubtraining", originando uma plataforma de e-learning sobre Empreendedorismo

 - Trabalhos de Design Editorial para suporte digital (ilustração, programação e animação) para os 1º e 2º ciclos do ensino,
resultando em conteúdos interativos em suporte digital de caráter didático/pedagógico

 - Coordenação Nacional do INPUT (INternation PUblic Television conference), como resultado do reconhecimento, pelos
pares, do trabalho desenvolvido na área

 - Membro da CARTOON (Association Européenne du Filme d’Animation), Bruxelas, como resultado do reconhecimento,
pelos pares, do trabalho desenvolvido na área

 - Conceção e implementação de projetos de desenvolvimento (Institutos públicos, Municípios, associações e empresas):
portal Natural.pt, documentário 5Reinos, Caramulo, AndAR, entre outros

 - Desenvolvimento de soluções de software para Realidade Aumentada e Monitorização de estruturas
 

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 involvement of UTAD and, more specifically, of the Degree in Communication and Multimedia (and other technological
courses) with society is crucial for pursuing the objectives and mission of the institution and the study cycles, being
actively promoted by its faculty. In this context, there have been several collaborations with companies, business
associations and public organizations in recent years, with more than 100 cooperation protocols having been signed in
addition to those already existing.

 On the other hand, the establishment and the emergence of new companies in the region of UTAD's direct influence have
greatly contributed to an increase in demand and attracting new students, having increased their quantity and quality. This
physical proximity to companies will bring new opportunities for collaboration and partnerships.

 Regarding concrete projects/actions, the following stand out, among others:
 - Erasmus + Project "Incubtraining", creating an e-learning platform on Entrepreneurship;

 - Editorial Design works for digital support (illustration, programming and animation) for the 1st and 2nd cycles of
teaching, resulting in interactive content in digital support of didactic/pedagogical character;

 - National Coordination of INPUT (INternation PUblic Television conference), as a result of the recognition, by peers, of the

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/69bbe080-6a15-9ea9-9123-5ff854cff5c2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/69bbe080-6a15-9ea9-9123-5ff854cff5c2
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work developed in the area;
- Member of CARTOON (Association Européenne du Filme d'Animation), Brussels, as a result of the recognition, by peers,
of the work developed in the area;
- Design and implementation of development projects (public institutes, municipalities, associations and companies):
Natural.pt portal, documentary 5Reinos, Caramulo, AndAR, among others;
- Development of software solutions for Augmented Reality and Monitoring of structures.

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. 

Como resultado das várias atividades científicas, tecnológicas e artísticas desenvolvidas, pelo corpo docente afeto ao
ciclo de estudos, destacam-se, entre outros:
- Projeto Erasmus + "Incubtraining" - para elaboração de plataforma de e-learning sobre Empreendedorismo (parceiros
nacionais ADRAT e internacionais não académicos)
- Trabalhos de Design Editorial para suporte digital (ilustração, programação e animação) para os 1º e 2º ciclos do ensino;
- Conceção e implementação de projetos de desenvolvimento (ex. Natural.pt, colaborações com ICNF-Norte, Municípios,
associações e empresas);
- Desenvolvimento de projetos R&D;
- Produção de filmes e documentários nacionais e internacionais. Esta área tem sofrido desenvolvimentos significativos,
sobretudo depois de o curso conseguir apoio do ICA, no âmbito do projeto de APOIO À FORMAÇÃO DE ESTUDANTES
QUE FREQUENTEM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO QUE MINISTREM CURSOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DO
CINEMA E AUDIOVISUAL.

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. 

As a result of the various scientific, technological and artistic activities developed, by the faculty assigned to the cycle of
studies, the following stand out, among others:
- Erasmus + "Incubtraining" project - for the elaboration of an e-learning platform on Entrepreneurship (national ADRAT
and international non-academic partners)
- Editorial Design works for digital support (illustration, programming and animation) for the 1st and 2nd teaching cycles;
- Design and implementation of development projects (e.g. Natural.pt, collaborations with ICNF-Norte, Municipalities,
associations and companies);
- Development of R&D projects;
- Production of national and international films and documentaries. This area has undergone significant developments,
especially after the course has obtained support from ICA, within the project's scope to SUPPORT THE TRAINING OF
STUDENTS WHO ATTEND EDUCATION ESTABLISHMENTS THAT GIVE SPECIALISED COURSES IN THE CINEMA AND
AUDIOVISUAL AREA.

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 5.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
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 tem um Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) que promove a cooperação e mobilidade de
alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (Almeida Garrett, Ciências Sem
Fronteiras, Erasmus Mundus, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama e Vulcanus). Desta forma, a UTAD aposta na
internacionalização dos seus ciclos de estudo. Neste ponto destacam-se os protocolos ERASMUS+ onde a UTAD, e
nomeadamente a Direção de Curso, possibilitam aos seus alunos complementarem a sua formação numa instituição
estrangeira. Os cursos da área da Multimédia/Informática estabeleceram protocolos, onde os alunos participam, ao abrigo
do programa ERASMUS com 27 Universidades de 12 países diferentes. Os docentes do curso, através de projetos
internacionais em que participam costumam integrar, quando possível, alunos no âmbito da disciplina de projeto.
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6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
cooperation and mobility under national and international programs (Almeida Garrett, Sciences Without Borders, Erasmus
Mundus, Fulbright, Marie Curie, PLI, Vasco da Gama and Vulcanus). In this way, UTAD is committed to the
internationalization of its study cycles. The ERASMUS + protocols stand out where UTAD and the Course Direction, enable
its students to complement their training in a foreign institution. Courses in Multimedia/Informatics have established
protocols, where students participate, under the ERASMUS program with 27 Universities from 12 different countries.
Course teachers, through international projects in which they participate, usually integrate students, when possible, within
the scope of the project discipline.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 6.1.4.2 

 A introdução da UC de Estágio no plano de estudos, desde há 4 anos letivos, tem aumentado a visibilidade do curso no
tecido empresarial e cerca de 25% dos alunos são recrutados pelas empresas onde estagiaram.

 
6.2.5.

 Em suma, a maioria dos trabalhos desenvolvidos pelos alunos são integrados e suportados por projetos que incluem nas
equipas de investigação docentes do curso. Salienta-se o aumento da colaboração e projetos com empresas que tem
grande impacto na realização dos trabalhos de investigação dos alunos. As atividades de investigação e de inovação
realizadas tem suporte em mais de 50 projetos de investigação, nos quais participam outras 40 instituições públicas e 45
organizações empresariais. O financiamento dos projetos de investigação é proveniente de fontes públicas e privadas,
destacando-se a FCT, o P2020 e NORTE2020, fundos europeus do H2020 e Interreg (POCTEP e SUDOE).

 

6.4. Eventual additional information on results.
 6.1.4.2

 The introduction of the Internship UC in the study plan, for 4 academic years, has increased the visibility of the course in
the business sector and about 25% of students are recruited by the companies where they interned.

 
6.2.5.

 In short, most of the students' works are integrated and supported by projects that include in the research teaching staff of
the course. It is worth mentioning the increase in collaboration and projects with companies that have a great impact on
the students' research work. The research and innovation activities carried out are supported by more than 50 research
projects, in which 40 other public institutions and 45 business.

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._2020_RAC_Relatorio_Anual_CM-compressed.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>

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/69bbe080-6a15-9ea9-9123-5ff854cff5c2/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures
supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection (including the
results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment of the
study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the
monitoring of their implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Formação de largo espectro que possibilita, aos alunos, a aquisição de conhecimentos diversificados e sólidos,
tornando-os aptos a enfrentar situações complexas na área da multimédia – trata-se de um fator facilitador ao ingresso no
mercado de trabalho

 - Áreas tecnológicas são estratégicas para o desenvolvimento e aumento da competitividade nacional;
 - A integração dos alunos em projetos com empresas e instituições públicas e de utilidade pública, desenvolvendo
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produtos e aplicações multimédia que têm a possibilidade de serem utilizados por aqueles organismos, exponencia a
motivação ao mesmo tempo que permite, aos alunos, um primeiro contacto com situações reais de desenvolvimento de
projetos
- Laboratórios de Multimédia (2) permitem aos alunos desenvolver as suas atividades dispondo de excelentes condições
de trabalho;
- Excelente localização da UTAD, com um enquadramento privilegiado com a natureza, o que a torna absolutamente única
no contexto da formação no ensino universitário de 1.º ciclo a nível nacional
- Relação de proximidade entre o corpo docente e os alunos, o que possibilita uma rápida integração, um forte sentimento
de pertença, a integração mais precoce em projetos de investigação, de extensão e de prestação de serviços;
- A forte rede de parceiros institucionais e empresas já desenvolvida, e reforçada todos os anos, que origina
oportunidades de projetos, de integração de alunos, de investigação e de desenvolvimento de produtos multimédia, que
contribuem para reforçar a aprendizagem dos alunos e o seu portefólio
- Curso está devidamente enquadrado nos objetivos da instituição e é suportado pela definição estratégica da unidade
orgânica que o coordena
- Professores integrados em centros de investigação permitindo a inclusão dos alunos em projetos de investigação,
inovação e desenvolvimento, nomeadamente em projetos em colaboração com empresas;
- A Direção de Curso promove um acompanhamento muito próximo dos estudantes, permitindo uma resolução rápida e
adequada dos problemas
- Boa preparação do pessoal não docente, o que simplifica e facilita o desempenho das suas funções de suporte nas
tarefas extracurriculares referentes à lecionação do curso
-A UTAD dispõe de recursos singulares no campus para o ensino, investigação, extensão e lazer, entre eles, os
Laboratórios, Jardim Botânico e Infraestruturas Desportivas. Os Serviços de Ação Social da têm como seu principal
objetivo a concentração de esforços na Promoção de uma política de Bem-Estar para os Estudantes. Este objetivo é
concretizado através de diversos instrumentos de inclusão destacando-se as bolsas de estudo e de mérito; o apoio a
estudantes com deficiência e o fundo de apoio social. Este último, integrado no âmbito da responsabilidade social da
UTAD, assegura subsídios de emergência e bolsas de colaboração, que por vezes são o último reduto para os estudantes
permanecerem no ensino superior

8.1.1. Strengths 
Broad spectrum training that allows students to acquire diverse and solid knowledge, making them able to face complex
situations in the area of multimedia, from the development of audiovisual content to web development, through design and
communication - it is a facilitating factor for entering the labor market
- Technological areas are strategic for the development and increase of national competitiveness
- The integration of students in projects with public and public utility companies and institutions, developing multimedia
products and applications that have the possibility of being used by those organizations, expands motivation while
allowing students a first contact with real situations of project development
- Multimedia Laboratories (2) allow students to develop their activities with excellent working conditions
- Excellent location of UTAD, with a privileged setting with nature, which makes it absolutely unique in the context of
training in 1st cycle university education at national level
- Close relationship between the faculty and students, which allows for quick integration, a strong sense of belonging,
earlier integration in research, extension and service provision projects
- The strong network of institutional partners and companies already developed, and strengthened every year, which gives
rise to opportunities for projects, integration of students, research and development of multimedia products, which
contribute to reinforcing students' learning and their portfolio
- Course is properly framed in the institution's objectives and is supported by the strategic definition of the organic unit
that coordinates it, which has extensive experience in higher education in courses related to new technologies
- Teachers integrated in research centers allowing the inclusion of students in research, innovation and development
projects, namely in projects in collaboration with companies
- The Study Programme's Diretor promotes a very close monitoring of students, allowing a quick and adequate resolution
of problems
- Good preparation of non-teaching staff, which simplifies and facilitates the performance of their support functions in
extracurricular tasks related to the teaching of the course
-UTAD has unique resources on campus for teaching, research, extension and leisure, including Laboratories, Botanical
Garden and Sports Infrastructures. UTAD's Social Services (SAS UTAD) has as its main objective the concentration of
efforts in the Promotion of a welfare policy for students. This objective is achieved through several instruments of
inclusion, especially scholarships and merit; support for students with disabilities and the social support fund. The latter,
integrated within the scope of UTAD's social responsibility, ensures emergency subsidies and collaboration grants, which
are sometimes the last stronghold for students to remain in higher education 

8.1.2. Pontos fracos 
- A instabilidade do corpo docente, em algumas áreas especializadas (espera-se que se resolva a muito curto prazo, quer
por via da contratação por concurso internacional, quer pela integração, já autorizada, de um Professor, via PREVPAP);
- O esforço constante no acompanhamento da evolução tecnológica dos equipamentos e técnicas especializadas, com
impacto no orçamento da instituição;
- O reduzido número de empresas de base tecnológica e multimédia na região onde se encontra inserida a universidade, o
que obriga os alunos/diplomados a abandonarem a região por motivos de estágio/trabalho;
- O número de alunos internacionais é muito reduzido. A falta de oferta de UC em inglês dificulta essa captação, sendo
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necessário aumentar a divulgação a nível internacional;
- O baixo número de parcerias com instituições nacionais e estrangeiras que oferecem formações semelhantes.

8.1.2. Weaknesses 
- The instability of the teaching staff, in some specialized areas (it is expected that it will be resolved in the very short term,
either by hiring through international competition, or by the integration, already authorized, of a Professor, via PREVPAP);
- The constant effort to monitor the technological evolution of equipment and specialized techniques, with an impact on the
institution's budget;
- The small number of technology-based and multimedia companies in the region where the university is located, which
forces students/graduates to leave the region for reasons of internship/work;
- The number of international students is very small. The lack of UC in English makes their attraction difficult, being
necessary to increase international outreach;
- The low number of partnerships with national and foreign institutions that offer similar training.

8.1.3. Oportunidades 
- Os constrangimentos financeiros e a diminuição da população estudantil motivarão ações no sentido de tornar a
universidade mais internacional, sobretudo ao nível da captação de alunos. Esta ação pode ainda ser facilitada pela
crescente procura de Portugal e da Região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa tendo sido inclusivamente
publicado o Estatuto do Estudante Estrangeiro da UTAD;
- Perante a complexidade crescente e a globalização com que as empresas se deparam, a formação mais alargada
oferecida neste ciclo capacita os alunos para responderem, de uma forma multifacetada, aos desafios que lhes são
colocados pelo mercado global;
- O bom nível de vida na cidade de Vila Real (alojamento, alimentação, eventos culturais, desporto, recreação) é igualmente
potenciador de captação e fixação de alunos/empresas no concelho;
- A crescente necessidade de profissionais na área da comunicação e da multimédia que consigam gerir as diferentes
vertentes e requisitos de presenças e atividade comercial online, nomeadamente o desenvolvimento de soluções para a
web, a produção de conteúdos multimédia e a interligação com os diferentes responsáveis do que é, cada vez mais, uma
resposta integrada das empresas;
- A criação de um Laboratório de Investigação e Desenvolvimento na UTAD com a empresa GEMA veio potenciar um
conjunto de oportunidades de envolvimento em (e criação de) candidaturas a projetos europeus de investigação, onde se
perspetiva uma maior capacidade de angariação de financiamento e de alunos;
- A integração de docentes noutros centros de R&D do país irá fomentar a cooperação interinstitucional;
- A existência de projetos de investigação proporciona aos alunos oportunidades de integração em contextos exigentes,
além de oportunidades de estágios e integração em empresas, após o curso;
- O Regia Douro Park, que poderá vir a contribuir para a criação de novas empresas de base tecnológica multimédia na
região, permitindo, assim, a fixação de alunos e o fortalecimento da rede de parceiros.
- O crescimento da notoriedade desta área e da UTAD, por via do impacto da sua investigação poderão ser fatores de
crescimento e consolidação do curso;
- A região em que se insere a UTAD possui um reduzido tecido empresarial de base tecnológica, podendo a UTAD e o
curso constituir-se como agentes potenciadores de uma inversão da situação;
- A inserção da UTAD numa região com forte identidade e numa cidade com qualidade de vida, serviços diversificados,
segurança, com fáceis acessibilidades, ambiente rural e urbano e custo de vida relativamente baixo (slow city, low cost
city) constitui também uma oportunidade, potenciada pela valorização da relação entre a UTAD e os municípios da região,
em especial o município de Vila Real.

8.1.3. Opportunities 
- The financial constraints and the decrease in the student population will motivate actions to make the university more
international, especially in terms of attracting students. This action can also be facilitated by the growing demand of
Portugal and the North Region by European and non-European students, having been also published the UTAD Foreign
Student Statute;
- In view of the growing complexity and globalization that companies face, the broader training offered in this cycle enables
students to respond, in a multifaceted way, to the challenges posed to them by the global market;
- The good standard of living in the city of Vila Real (accommodation, food, cultural events, sports, recreation) is also an
enhancer for attracting and securing students / companies in the municipality;
- The growing need for professionals in the field of communication and multimedia who are able to manage the different
aspects and requirements of online presence and commercial activity, namely the development of solutions for the web,
the production of multimedia content and the interconnection with the different responsible people of what is an
increasingly integrated response from companies;
- The creation of a Research and Development Laboratory at UTAD with the company GEMA has enhanced a set of
opportunities for involvement in (and creation of) applications for European research projects, where a greater capacity to
raise funds and students is expected;
- The integration of teachers in other R&D centers in the country will foster interinstitutional cooperation;
- The existence of research projects provides students with opportunities for integration in demanding contexts, in
addition to opportunities for internships and integration in companies after the course;
- The Regia Douro Park, which may contribute to the creation of new multimedia technology-based companies in the
region, thus allowing the establishment of students and the strengthening of the network of partners;
- The region in which UTAD is located has a small technological base of business, and UTAD and the course can become
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agents to reverse the situation;
- The insertion of UTAD in a region with a strong identity and a city with quality of life, diversified services, security, with
easy accessibility, rural and urban environment and relatively low cost of living (slow city, low cost city) is also an
opportunity, boosted by the appreciation of the relationship between UTAD and the municipalities of the region, especially
the municipality of Vila Real.

8.1.4. Constrangimentos 
- Redução do financiamento do ensino superior sem critérios claros e consequentes restrições financeiras;
- A falta de autonomia financeira das escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão mais ágil e independente.
Estas restrições orçamentais limitam a contratação de mais docentes em áreas de especialização e a atualização mais
frequente dos equipamentos para os laboratórios;
- O excesso de carga burocrática e a dispersão de UC lecionadas pelo corpo docente em vários cursos, resultantes da
redução de recursos humanos na universidade, pode dificultar o melhor acompanhamento dos alunos do curso;
- O constante despovoamento do interior, que tem vindo a reduzir o número de candidatos residentes na região, aliada ao
agravamento das condições económicas do país, também se mostram como potenciais fatores que podem conduzir a uma
diminuição do número de candidatos num futuro próximo;
- A localização da universidade num território de baixa densidade poderá levantar dificuldades de captação a nível
regional.

8.1.4. Threats 
- Reduced funding for higher education without clear criteria and consequent financial restrictions;
- UTAD schools' lack of financial autonomy does not allow for more agile and independent decision making. These budget
restrictions limit the hiring of more teachers in areas of specialization and the more frequent updating of equipment for
laboratories;
- The excessive bureaucratic burden and dispersion of UC taught by the faculty in various courses, resulting from the
reduction of human resources at the university, can hinder the better monitoring of students in the course;
- The constant depopulation of the interior, which has been reducing the number of candidates residing in the region,
coupled with the worsening of the country's economic conditions, are also shown as potential factors that may lead to a
decrease in the number of candidates in the near future;
- The location of the university in a low density territory may raise difficulties in attracting students at regional level.

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

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:
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<sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


