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ACEF/2021/0901442 — 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/1415/0901442

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-10-06

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

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

 2._Ponto 2_ACEF_2021_0901442.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.
 See 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.
 See 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?
 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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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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?

Não

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

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

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

Não

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

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

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

Não

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

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

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

1.2. Unidade orgânica (faculdade, escola, instituto, etc.):
Escola De Ciências Agrárias E Veterinárias (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Ciências Agronómicas e Florestais

1.3. Study programme.
Agriculture and Forestry Sciences

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
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1.5._Regulamento-CAF-DR 2018.pdf
1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

Ciências Agronómicas e Florestais

1.6. Main scientific area of the study programme.
Agriculture and Forestry Sciences

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

620

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

850

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

541

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

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

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

6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
12

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.
1. Que o candidato seja titular do grau de mestre nas áreas de Eng. Agronómica, Eng. Florestal ou equivalentes legais;
2. Que o candidato seja titular de grau de mestre noutra área das Ciências Agrárias, desde que detentor de currículo
profissional/académico relevante, com conhecimentos e competências inequívocas para a conceção e elaboração de tese
doutoramento no âmbito deste curso.
3. Que o candidato seja titular do grau de Licenciado ou equivalente em Eng. Agronómica, Eng. Florestal ou áreas
equivalentes e detentor de um currículo escolar/científico, atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos
pelo Conselho Científico da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias (ECAV), sobre parecer fundamentado da Comissão
Diretiva do Curso;
4. Os detentores de um currículo escolar científico/profissional, atestando capacidade para a realização deste ciclo de
estudos pelo Conselho Científico da ECAV, sobre parecer fundamentado da Comissão Diretiva do Curso.

1.11. Specific entry requirements.
1. That the candidate holds a master's degree in the areas of Agronomic Engineering, Forestry Engineering or legal
equivalents;
2. That the candidate holds a master's degree in another area of Agrarian Sciences, provided that he/she has a relevant
professional/academic curriculum, with unequivocal knowledge and skills for the conception and elaboration of a PhD
thesis within the scope of the course.
3. That the candidate holds a Bachelor's degree or equivalent in Agronomic Engineering, Forestry Engineering or
equivalent areas and holds an academic/scientific curriculum, attesting the ability to carry out this cycle of studies by the
Scientific Council of the School of Agricultural and Veterinary Sciences (ECAV), on a reasoned opinion from the Course
Steering Committee;

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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4. That the candidate holds a scientific/professional curriculum, attesting his/her capacity to carry out this cycle of studies
by the Scientific Council of ECAV, on a reasoned opinion from the Course Steering Committee.

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:
Campus da Universidade de Trás-  os-  Montes e Alto Douro, adiante chamada
abreviadamente Universidade ou UTAD, em Vila Real.

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.

Nenhuma

1.15. Observations.
None

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):
NA NA

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

Agricultura, Silvicultura e
Pescas/Indústrias Alimentares ASP/IA 173 0

Outras áreas científicas OAC 6 0

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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Estatística E 1
(3 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 docentes recorrem a metodologias de ensino que permitem a participação dos alunos, promovendo o desenvolvimento
da autonomia e assegurando a consolidação e incremento dos ensinamentos.

 Realça-se a utilização de várias metodologias de ensino participativo, o trabalho em grupo e individual e métodos de
avaliação contínua. O uso de exemplos representativos de situações reais permite aos alunos tomar contacto efetivo com
práticas agrárias, de investigação e de desempenho profissional.

 As 3 UC’s de Formação Avançada, no âmbito das quais os alunos realizam um conjunto variado de atividades/formações
(cursos avançados, estágios, rotações laboratoriais, participação/organização de eventos, etc.), definidas de comum
acordo entre o aluno e o(s) orientador(es), fomentam o papel ativo dos alunos no seu processo de aprendizagem.

 A orientação tutorial dos Seminários I e II e da Tese permite um acompanhamento de proximidade dos alunos e a sua
integração em ambiente de investigação científica.

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.

 Lecturers apply pedagogical methodologies that allow student participation, promoting the development of autonomy and
ensuring the consolidation and increase of knowledge.

 The use of various participatory pedagogical methodologies, group and individual work and continuous assessment
methods are highlighted. The use of representative examples of real situations allows students to make effective contact
with agricultural practices, research and professional performance.

 The 3 Advanced Training UC's, in which students carry out a varied set of activities/training (advanced courses,
internships, laboratory rotations, participation/organization of events, etc.), defined by common agreement between the
student and supervisor(s), encourage the active role of students in their learning process.

 Tutorial guidance in the curricular units of Seminars I and II and of Thesis allows a close monitoring of students and their
integration in a scientific environment.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A carga de trabalho corresponde ao somatório do número de horas de aulas, estudo individual, trabalhos, projetos,

avaliações, etc. Uma unidade de crédito corresponde a 27 horas de trabalho.
 As novas metodologias de ensino promovem um maior acompanhamento dos alunos e adequação da respetiva carga

horária, em conformidade com os conteúdos programático e objetivos da formação. Deste modo, o número de créditos
atribuídos foi estimado em função da tipologia das UCs e quantidade de trabalho (horas de contato e de trabalho
independente), em função da riqueza dos conteúdos a desenvolver. O acompanhamento tutorial permite verificar que, de
um modo geral, os alunos consideram o trabalho adequado ao número de ECTS. O trabalho conducente à elaboração da
tese de doutoramento é, porém, apenas uma estimativa, uma vez que está sujeito aos condicionantes da investigação
científica e, particularmente no caso de trabalhos experimentais de campo, algumas vezes a condicionantes ambientais
não controláveis.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The curricular unit (CU) workload corresponds to the sum of the number of hours of classes, individual study, practical

work, projects, evaluations, etc. One credit unit corresponds to 27 hours of work.
 The new teaching methodologies promote greater monitoring of students and adaptation of the respective workload, in

accordance with the syllabus and training objectives. In this way, the number of credits attributed was estimated according
to the type of CUs and the amount of work (hours of contact and independent work), according to the richness of the
content to be developed. The tutorial accompaniment makes it possible to verify that, in general, students consider the
work adequate to the number of ECTS. The work leading to the elaboration of the PhD thesis is, however, only an estimate,
since it is subject to the conditions of scientific research and, particularly in the case of experimental field work,
sometimes to uncontrollable environmental conditions.

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

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



23/02/2021 ACEF/2021/0901442 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=29a6435a-85e9-3bf3-f51a-5ff6e86f598b&formId=39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845f… 6/23

Durante as unidades de acompanhamento tutorial promove-se a existência de uma relação que permite avaliar
continuadamente a adequação da coerência e proporcionalidade do trabalho.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
When starting the respective semesters, each lecturer is asked to complete the course unit form at SIDE, indicating, among
others, the teaching methodology, the consistency between the objectives and the teaching methodology and the
evaluation method. Thus, each teacher must reflect and propose a form of evaluation in accordance with the proposed
objectives. Students should take note of this form and can suggest reasoned changes to be submitted within a deadline of
15 days after the beginning of the semester. On the other hand, at the end of the semester, students complete a survey that
includes questions related to the adequacy of the form of assessment to the learning objectives of each CU. The results of
this survey should make it possible to find out about possible deviations and to define ways to correct them.
During the tutorial follow-up units, a relationship is promoted that allows the continuous assessment of the adequacy of
the coherence and proportionality of the work.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 As 3 UC’s de Formação Avançada (Formação Avançada em Ciências Agronómicas e Florestais I; Formação Avançada em

Ciências Agronómicas e Florestais II; e Formação Avançada em Outras Áreas Científicas) têm como objetivo proporcionar
aos alunos de doutoramento conhecimento aprofundado em temas que a direção do Curso e o(s) Orientador(es) do aluno
julguem fundamentais para atingir os objetivos inscritos no seu Plano de Trabalhos, promovendo assim o espírito crítico
nos domínios das áreas agronómica, florestal e outras complementares.

 Face à grande abrangência de temas de doutoramento abordados neste curso, os conteúdos programáticos são variáveis
e adaptados de acordo com o perfil do aluno e do tema da Tese de Doutoramento. Assim, para cada aluno são
disponibilizadas uma série de atividades/formações que o aluno terá que realizar, sendo estas previamente definidas entre
o aluno e o(s) orientador(es) e submetidas à Direção de Curso para aprovação e atribuição do nº de ECTS
correspondentes. Como exemplos de atividades/formações podemos referir: Cursos avançados, Estágios, Estágios em
ambiente de empresa, Cursos de formação, Rotações laboratoriais, Lecionação de aulas de cursos de 1º e 2º ciclo,
Participação/Organização de eventos. No início de cada ano, aquando da 1ª reunião anual entre os alunos e a Direção do
Curso, esta disponibiliza aos alunos uma listagem de atividades/ formações que os alunos poderão frequentar, bem como
a contabilização dos ECTS correspondentes. Essa informação é também disponibilizada na plataforma SIDE da UTAD.

2.4 Observations.
 The 3 Advanced Training CU's (Advanced Training in Agronomic and Forestry Sciences I; Advanced Training in Agronomic

and Forestry Sciences II; and Advanced Training in Other Scientific Areas) aim to provide PhD students with in-depth
knowledge on topics that the course's direction and the student's supervisor(s) deem essential to achieve the objectives
set out in their Work Plan, thus promoting critical thinking in the fields of agronomy, forestry and other complementary
areas.

 In view of the wide range of PhD topics covered in this course, the syllabus contents are variable and adapted according to
the student's profile and the theme of the Thesis. Thus, for each student, a series of activities/training are provided that the
student will have to carry out, these being previously defined between the student and the supervisor(s) and submitted to
the Course Directorate for approval and attribution of the number of corresponding ECTS. As examples of
activities/training, we can mention: Advanced courses, Internships, Internships in company environment, Training courses,
Laboratory rotations, Teaching of 1st and 2nd cycle courses, Participation/Organization of events. At the beginning of each
year, at the 1st annual meeting between students and the Course Directorate, list of activities/training that students can
attend, as well as the corresponding ECTS is provided. This information is also available on UTAD's SIDE platform.

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.
 José Luís Penetra Cerveira Louzada, Investigador Auxiliar com Agregação, Exclusividade e tempo integral

 Maria Isabel Mendes Guerra Marques Cortez, Professora Associada, Exclusividade e tempo integral
 Aureliano Natálio Coelho Malheiro, Professor Auxiliar

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff
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Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista
/ Specialist

Área científica / Scientific Area Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

José Luís Penetra
Cerveira Louzada Investigador Doutor Ciências Florestais 100 Ficha

submetida
Ana Isabel Ferreira de
Carvalho Investigador Doutor Genética 100 Ficha

submetida

Luís Filipe Sanches
Fernandes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Exact, natural and technological sciences
– Civil Engineering 100 Ficha

submetida

Fernando António Leal
Pacheco

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida
Elisete Maria Rodrigues
Correia Mourão

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Probabilidades e Estatística 100 Ficha

submetida
Irene Cristina Salgueiro
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Estatística (Multivariada) 100 Ficha

submetida

Timothy Leonard
Koehnen

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Administração de Ensino Agricola 100 Ficha
submetida

Sandra Cristina Pires
Dias

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional –

ramo de Probabilidades e Estatística 100 Ficha
submetida

Fernando Pedro Falcão
Raimundo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Edafo-Ambientais 100 Ficha

submetida
Aureliano Natálio
Coelho Malheiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida
Maria João Magalhães
Gaspar

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

submetida
Guilhermina Miguel da
Silva Marques

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências Agronómicas 100 Ficha

submetida

João Filipe Coutinho
Mendes

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Agrícola/Fertilidade do Solo 100 Ficha
submetida

José Carlos Esteves
Gomes Laranjo

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Biológicas 100 Ficha
submetida

Henrique Manuel da
Fonseca Trindade

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

José Tadeu Marques
Aranha

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Sistemas de Informação Geográfica 100 Ficha
submetida

Maria Isabel Mendes
Guerra Marques Cortez

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha
submetida

     1700  

<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.
 17

3.4.1.2. Número total de ETI.
 17

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/annexId/e3c09e12-25a0-5aa3-b3fa-5ff845adfa83
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/annexId/46cf1968-9482-2fd5-9edb-601ab30c4d5d
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Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution:

15 88.235294117647

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): 17 100

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

10 58.823529411765 17

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 17

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

17 100 17

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 17

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

O pessoal não docente de diversas unidades orgânicas da UTAD (Departamentos, Escola, Serviços Centrais, Serviços
Académicos, etc.) colabora com o curso em tarefas administrativas, apoio pedagógico, aulas práticas em laboratórios e
campo e apoio a trabalho de investigação laboratorial e/ou de campo, etc. Pelo maior envolvimento, destacamos o pessoal
não docente dos Departamentos de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista (CIPAP) e do Departamento de Agronomia
(DAGRO).

 No CIFAP colaboram 4 Assistentes Técnicos e 2 Assistentes Operacionais e no DAGRO colaboram 2 Assistentes
Operacionais, 5 Assistentes Técnicos e 1 Técnico Superior. Todos desenvolvem atividade nas áreas administrativa,
laboratorial ou afins.

 Ao nível da Escola o Gabinete de Apoio Pedagógico da ECAV é constituído por 3 Técnicos Superiores.
 Estes funcionários não docentes têm vínculo à UTAD, contrato por tempo indeterminado e, como é norma na UTAD, são

submetidos a ações de formação.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching staff from various UTAD units (School, Departments, Central Services, Academic Services, etc.) collaborate
with the course on administrative tasks, pedagogical support, practical classes in laboratories and in field and support for
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laboratory research work and/or field, etc. For greater involvement, we highlight the non-teaching staff of the Departments
of Forest Sciences and Landscape Architecture (CIPAP) and the Department of Agronomy (DAgro).
In CIFAP collaborate 4 Technical Assistants and 2 Operational Assistants and in DAGRO collaborate 2 Operational
Assistants, 5 Technical Assistants and 1 Senior Technician. All of them are active in administrative, laboratory or similar
areas.
At the School level, the ECAV Pedagogical Support Office is made up of 3 Senior Technicians.
These non-teaching personnel are part of UTAD staff, have full contract and undergo periodic training.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os trabalhadores não docentes que apoiam as aulas estão divididos pelas três carreiras da administração pública:
técnicos superiores, assistentes técnicos e assistentes operacionais e possuem um bom nível de formação de base: 1
mestre, 6 licenciados (técnico superior) e 10 com o 12º ano (assistente técnico). Este corpo de funcionários tem revelado
excelente desempenho no apoio, não só a este ciclo de estudos mas também a outros ciclos de estudo lecionados na
ECAV.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The non-teaching personnel who support the classes are divided into three public administration careers: senior
technicians, technical assistants and operational assistants and have a good level of academic background: 1 MSc, 6 BSc
(senior technician) and 10 with the 12th grade (technical assistant). This staff has shown excellent performance in
supporting not only this study cycle, but also other study cycles taught at ECAV.

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. 
19

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 63.2
Feminino / Female 36.8

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
Doutoramento 12
Doutoramento 2
Doutoramento 5
 19

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 15 12 12
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N.º de candidatos / No. of candidates 11 9 14
N.º de colocados / No. of accepted candidates 11 5 14
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 6 5 12
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate 0 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nos últimos 3 anos letivos foram admitidos e inscritos no 1º ano do curso um total de 23 alunos, distribuídos da seguinte
forma: 2018/2019=6 alunos, 2019/2020=5 alunos e 2020/2021=12 alunos. Destes 23 alunos, merece destaque o facto de 21
estarem empregados e a exercerem a sua atividade na área agro-florestal, bem como a circunstância de apenas 11 serem
de nacionalidade Portuguesa. Dos restantes 12 alunos estrangeiros, 7 são de nacionalidade brasileira, 2 espanhola, 2
moçambicana e 1 cabo-verdiana.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the last 3 academic years, a total of 23 students were admitted and enrolled in the 1st year of the course, distributed as
follows: 2018/2019 = 6 students, 2019/2020 = 5 students and 2020/2021 = 12 students. Of these 23 students, it is worth
mentioning the fact that 21 are employed and exercising their activity in the agroforestry area, as well as the fact that only
11 are of Portuguese nationality. Of the remaining 12 foreign students, 7 are Brazilian, 2 Spanish, 2 Mozambican and 1 from
Cape Verde.

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 3 3 3
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 2 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 1 2

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

CÂNDIDO ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA HENRIQUES - ESTUDO DA PRODUTIVIDADE DO SOUTO (CASTANEA
SATIVA MILLER) E AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INOCULAÇÃO COM FUNGOS ECTOMICORRÍZICOS E BACTÉRIAS NO
CRESCIMENTO DAS PLANTAS E NA RESISTÊNCIA AO OOMICETA PHYTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS. 2020. Aprovado

 
DANIELA PATRÍCIA SALGADO TERÊNCIO - DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR RAINWATER HARVESTING AND RUNOFF
CONTROL IN WATERSHEDS. 2020. Aprovado

 
TERESA RAQUEL DUQUE ENES - BIOMASSA AGROFLORESTAL RESIDUAL-QUANTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
PARA FINS ENERGÉTICOS. 2020. Aprovado

 
CÁTIA INÊS RODRIGUES DOS SANTOS - COMPOSTING OF AGRO-FOOD RESIDUES: CHEMICAL COMPOSITION,
GREENHOUSE GASES EMISSIONS AND COMPOST AGRONOMIC VALEU. 2019. Aprovado
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LAV SHARMA - DIVERSITY AND ECOLOGY OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI IN THE DOURO WINE REGION OF
PORTUGAL. 2019. Aprovado

MARCELINO DE SOUZA LIMA - COOPERAÇÃO INTERNACIONAL, ORGANIZAÇÕES E REDES DA SOCIEDADE CIVIL
INFLUENCIANDO POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: CONTEXTOS LOCAIS E
SUSTENTABILIDADE DA AGRICULTURA FAMILIAR. 2019. Aprovado

SUSANA MIGUEL AFONSO MENDES MOURA - PREVISÃO DOS FLUXOS DE AZOTO A PARTIR DE RESÍDUOS ORGÂNICOS
APLICADOS AO SOLO. 2019. Aprovado

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA MOTA - IRRIGATION ON CHESTNUT ORCHARDS: UNDERSTANDING THE SOIL AND
PLANT WATER RELATIONS TO OPTIMIZE THE WATER MANAGEMENT. 2018. Aprovado

PAULA MARIA FIDALGO RODRIGUES: INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO NA IDADE FISIOLÓGICA
DA BATATA-SEMENTE. 2018. Aprovado

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). 

CÂNDIDO ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA HENRIQUES - STUDY OF THE PRODUCTIVITY OF CHESTNUT ORCHARDS
(CASTANEA SATIVA MILLER) AND EVALUATION OF THE EFFECT OF INOCULATION WITH ECTOMYCHORRHIZAL FUNGI
AND BACTERIA IN THE PLANT GROWTH AND RESISTANCE TO OOMYCETTE PHYTOPHTHORA CINNAMOMI RANDS.
2020. Approved

DANIELA PATRÍCIA SALGADO TERÊNCIO - DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR RAINWATER HARVESTING AND RUNOFF
CONTROL IN WATERSHEDS. 2020. Approved

TERESA RAQUEL DUQUE ENES - RESIDUAL AGROFORESTRY BIOMASS-QUANTIFICATION AND CHARACTERIZATION
FOR ENERGY PURPOSES. 2020. Approved

CÁTIA INÊS RODRIGUES DOS SANTOS - COMPOSTING OF AGRO-FOOD RESIDUES: CHEMICAL COMPOSITION,
GREENHOUSE GASES EMISSIONS AND COMPOST AGRONOMIC VALEU. 2019. Approved

LAV SHARMA - DIVERSITY AND ECOLOGY OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI IN THE DOURO WINE REGION OF
PORTUGAL. 2019. Approved

MARCELINO DE SOUZA LIMA - INTERNATIONAL COOPERATION, CIVIL SOCIETY ORGANIZATIONS AND NETWORKS
INFLUENCING PUBLIC POLICIES FOR COEXISTENCE IN SEMI-ARID REGION: LOCAL CONTEXTS AND SUSTAINABILITY
FOR FAMILY AGRICULTURE. 2019. Approved

SUSANA MIGUEL AFONSO MENDES MOURA – PREDICTION OF NITROGEN FLUXES FROM ORGANIC RESIDUES APPLIED
TO SOIL. 2019. Approved

MARIA MARGARIDA DE OLIVEIRA MOTA - IRRIGATION ON CHESTNUT ORCHARDS: UNDERSTANDING THE SOIL AND
PLANT WATER RELATIONS TO OPTIMIZE THE WATER MANAGEMENT. 2018. Approved

PAULA MARIA FIDALGO RODRIGUES: INFLUENCE OF STORAGE TEMPERATURE ON THE PHYSIOLOGICAL AGE IN SEED
POTATO-. 2018. Approved

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
De um modo global, não foram identificadas nenhuma área científica ou unidade curricular problemática relativa ao
sucesso escolar. A principal causa de insucesso escolar está relacionada com o abandono do curso, motivado
normalmente por razões económicas ou de dificuldade em compatibilizar as atividades escolar e profissional.

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

In general, problems of academic success related to the curricular units and scientific areas were not identified. The main
cause of school failure is related to the abandonment of the course, usually motivated by economic reasons or difficulties
in making school and professional activities compatible.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com os dados divulgados pela Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC),
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/) relativos a desempregados registados com habilitação superior, contabilizados a junho
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de 2020, verifica-se que dos 17 doutorados deste curso diplomados entre 2000 e 2019, apenas 1 estava desempregado
(com habilitação obtida entre 2010 e 2014), o que representa uma taxa de desemprego inferior a 6%.

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 data released by the Directorate-General for Statistics on Education and Science (DGEEC),
(https://www.dgeec.mec.pt/np4/92/), concerning unemployed people with higher education, registered in June 2020, it
appears that of the 17 postgraduates of this course from 2000 to 2019, only 1 was unemployed (course between 2010 and
2014), which represents an unemployment rate of less than 6%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Tendo em consideração o facto da empregabilidade do curso ser muito elevada (segundo os dados da DGEEC, entre 2000
e 2019 apenas estava registado 1 caso desempregado, o que se traduz numa taxa de empregabilidade de
aproximadamente 95%), a Direção do Curso considerou não haver necessidade de efetuar qualquer estudo/reflexão sobre
a empregabilidade do curso, nem a implementação de eventuais medidas para a sua promoção.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Taking into account the fact that the employability of the course is very high (according to the data from DGEEC, from 2000
to 2019 only 1 unemployed former student was registered, which translates into an employability rate of approximately
95%), the Course Directorate considered that there was no need to carry out any study/reflection on the employability of
the course, nor the implementation of any measures for its promotion.

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

CITAB-Centro de Investigação e de
Tecnologias Agro  Ambientais e Biológicas Muito Bom UTAD 10 Nenhuma

CEMAT-Centro de Matemática
Computacional e Estocástica Muito Bom IST-UL 2 Nenhuma

CQVR-Centro Química-Vila Real Muito Bom UTAD 2 Nenhuma
CEF-Centro de Estudos Florestais Excelente ISA-UL 1 Nenhuma
CETRAD Bom UTAD 1 Nenhuma

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/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57
 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/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57
 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. 

Sendo as Ciências Agrárias um dos principais pilares da UTAD, o impacto das atividades desenvolvidas por este ciclo de
estudos deve ser equacionado no contexto mais amplo da UTAD. Esta está dotada de um Gabinete de Apoio a Projetos
(GAP), enquadrado na Pró-Reitoria para os Projetos Estruturantes, que fomenta a transferência de tecnologia e as
iniciativas empreendedoras. A título de exemplo, foram recentemente criadas 3 Spin-offs nas áreas deste curso:
Spawnfoam- na área agro-alimentar e biotecnológica, que utiliza materiais lenho-celulósicos e outros subprodutos dos
setores agroalimentares e florestais; Ruralidade Verde – na área dos serviços agrários, sendo um laboratório de campo
para transferência de conhecimento; e a Tree-Plus- para o desenvolvimento de projetos relacionados com a área florestal,
floresta urbana e arquitetura paisagista. Merece também especial destaque o facto da UTAD integrar 3 Laboratórios
Colaborativos (CoLAB) na área Agroflorestal, que visam estimular a criação de emprego qualificado, gerar conhecimento e
valor económico, tornarem-se exemplos de infraestruturas de inovação fundamentais para o desenvolvimento de Portugal,
e nos quais estão envolvidos a grande maioria dos docentes do curso: o CoLAB “Vines & Wines” que visa aumentar o
volume e valor do setor vitivinícola no mercado mundial, bem como a procura de respostas eficientes dos agentes
económicos aos processos das Alterações Climáticas; o CoLAB “ForestWISE - Laboratório Colaborativo para Gestão

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57
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Integrada da Floresta e do Fogo”, sediado na UTAD, que tem como objetivo impulsionar todos os agentes do setor
florestal através da investigação e desenvolvimento, da inovação e transferência de conhecimento e tecnologia. Deste
modo, pretende-se preservar a sustentabilidade dos recursos florestais, para minimizar os riscos dos incêndios florestais
e otimizar os benefícios da floresta para a sociedade; e o O CoLab “4FOOD-Laboratório Colaborativo para Inovação na
Indústria Alimentar” que visa promover uma mudança de paradigma no quadro de colaboração entre as partes envolvidas
no setor alimentar. Destaca-se, igualmente, a participação da UTAD no “Centro de Excelência da Vinha e do Vinho, do
projeto Régia Douro Park – Parque de Ciência e Tecnologia”, no “Centro Nacional de Competências dos Frutos Secos”,
“Centro de Competências do Pinheiro Bravo” e “Centro de Excelência do Sobreiro e Cortiça”, assim como ligações a
vários ‘clusters’ como a PortugalFoods, InovCluster e ADVID. 
Decorrente da interação dos docentes/investigadores da UTAD com estes agentes económicos e organizações, têm sido
criadas importantes parcerias de base tecnológicas com o sector empresarial traduzidas em inúmeros estudos e
atividades com um inestimável impacto, não só no desenvolvimento rural da região (como sejam os setores da Vinha e
Vinho, Castanheiro, Floresta de montanha, Serviços dos Ecossistemas, etc.), como a nível nacional em diversos setores
agroflorestais.

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. 

As the Agrarian Sciences are one of the main pillars of UTAD, the impact of the activities developed by this cycle of studies
must be considered in the broader context of UTAD. It has a Project Support Office (GAP), within the Pro-Rectory for
Structuring Projects, which promotes technology transfer and entrepreneurial initiatives. As an example, 3 Spin-offs were
recently created in the areas of this course: Spawnfoam- in the agri-food and biotechnology area, which uses wood-
cellulosic materials and other by-products from the agri-food and forest sectors; Green Rurality - in the area of agrarian
services, being a field laboratory for knowledge transfer; and Tree-Plus- for the development of projects related to the
forest area, urban forest and landscape architecture. Also worth mentioning is the fact that UTAD integrates 3 Collaborative
Laboratories (CoLAB) in the Agroforestry area, which aim to stimulate the creation of qualified jobs, generate knowledge
and economic value, become examples of innovation infrastructures fundamental to the development of Portugal, and in
which the vast majority of course teachers are involved: the CoLAB “Vines & Wines” which aims to increase the volume
and value of the wine sector in the world market, as well as the search for efficient responses from economic agents to the
processes of Climate Change; the CoLAB “ForestWISE - Collaborative Laboratory for Integrated Forest and Fire
Management”, based at UTAD, which aims to boost all agents in the forestry sector through research and development,
innovation and transfer of knowledge and technology. In this way, it is intended to preserve the sustainability of forest
resources, to minimize the risks of forest fires and to optimize the benefits of the forest to society; and The CoLab
“4FOOD-Collaborative Laboratory for Innovation in the Food Industry” that aims to promote a paradigm shift in the
framework of collaboration between the parties involved in the food sector. Also noteworthy is UTAD's participation in the
“Centre for Excellence in Vine and Wine, of the Régia Douro Park - Science and Technology Park” project, in the “National
Centre for Competences of Dried Fruits”, “Centre for Competences of Pine Tree” and “Centre for Excellence of Cork Oak
and Cork”, as well as connections to several 'clusters' such as PortugalFoods, InovCluster and ADVID.
As a result of the interaction between UTAD’s professors/researchers with these economic agents and organizations,
important technological-based partnerships have been created with the business sector, translated into numerous studies
and activities with an inestimable impact, not only on the rural development of the region (such as the Vine and Wine,
Chestnut, Mountain Forest, Ecosystem Services, etc.) sectors, as well as at national level in various agroforestry sectors.

6.2.5. Integração das atividades científicas, tecnológicas e artísticas em projetos e/ou parcerias nacionais e internacionais,
incluindo, quando aplicável, indicação dos principais projetos financiados e do volume de financiamento envolvido. 

Ao longo dos últimos anos docentes e doutorandos do curso estiveram envolvidos em projetos alocados principalmente
em 2 Centros de Investigação da UTAD (CITAB e CQVR) com financiamento: HORIZON 2020, INTERREG, Norte2020,
FEDER, PDR2020 e FCT. Relativamente ao CITAB (que integra a maioria de docentes do curso) merecem destaque pela
temática e nº docentes envolvidos os projetos Interact, Clim4Vitis, PyroLife, Dairy4Future, TRIPLE-C, ALICE e
IBERPHENOL. Entre 2017 e 2019 o financiamento do CITAB totalizou 12M€. Durante 2019, os investigadores participaram
em 19 projetos internacionais e 48 nacionais. Em relação ao CQVR, merece destaque o projeto Innovine&Wine, com
financiamento de 5,3M€.
Com a integração da UTAD em 3 CoLABs do setor agroflorestal, criaram-se condições ímpares para o desenvolvimento de
atividades de investigação/inovação e criação de parcerias de base tecnológica com o sector empresarial. Como exemplo
desta interação 3 investigadores do ForestWise são doutorandos do curso.

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

Over the past few years, professors and PhD students of the course have been involved in projects allocated mainly to 2
UTAD Research Centres (CITAB and CQVR) with funding: HORIZON 2020, INTERREG, Norte2020, FEDER, PDR2020 and
FCT. Regarding CITAB (which includes the majority of academic staff), the Interact, Clim4Vitis, PyroLife, Dairy4Future,
TRIPLE-C, ALICE and IBERPHENOL projects deserve special mention due to the theme and number of researchers
involved. From 2017 to 2019 CITAB financing amounted 12M €. During 2019, researchers participated in 19 international
and 48 national projects. Regarding the CQVR, the Innovine&Wine project deserves mention, with a funding of 5.3 M €.
With the integration of UTAD in 3 CoLABs in the agroforestry sector, unique conditions were created for the development
of research/innovation activities and the creation of technology-based partnerships with the business sector. As an
example of this interaction, 3 ForestWise researchers are PhD students.
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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 25.4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 2

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). 
Tendo em consideração o facto de nos últimos 3 anos letivos, dos 23 alunos inscritos no 1º ano, 21 estarem empregados e
na sua maioria serem de nacionalidade estrangeira (Ponto 5.3), nenhum deles participou em qualquer rede internacional
de ensino. Relativamente à mobilidade de docentes, apenas se registou a saída de um docente em 2017/18 e outro em
2018/19. Esta situação foi ainda mais agravada pelas restrições impostas pela pandemia COVID, tendo-se registado a nível
global da UTAD uma forte redução do nº de estudantes e docentes recebidos e enviados desde o 2º semestre de 2020.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Taking into account the fact that in the last 3 academic years, of the 23 students enrolled in the 1st year, 21 are employed
and most of them are foreigners (Section 5.3), none of them participated in any international teaching network. Regarding
academic staff mobility, there was only one outgoing teacher in 2017/18 and another in 2018/19. This situation was further
aggravated by the restrictions imposed by the COVID pandemic, with a global reduction in the number of incoming and
outgoing students and teachers since the 2nd semester of 2020, at UTAD globally.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Nenhuma

6.4. Eventual additional information on results.
 None

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_Dout_Cienc_Agr_e-Flor---.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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/39e0bb3d-6b42-23ee-ac39-5ff845fd5f57/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas
avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas medidas. 

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos
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8.1.1. Pontos fortes 
- Região com múltiplas iniciativas empresariais nas áreas agronómica agroalimentar e florestal, permitindo o contato dos
alunos em visitas de campo e estágios e participação em palestras por convite aos técnicos e empresários locais, muitos
deles ex-alunos da UTAD;
- A UTAD é uma instituição de referência, com 45 anos de experiência de ensino e investigação na área agrária. Está
dotada de infraestruturas edificadas de raiz para albergar ensino agrário (campus com estruturas/equipamentos para
produção agrícola e florestal, facilitando a aprendizagem prática e a realização de trabalho experimental);
- Número elevado de laboratórios especializados afetos aos Departamentos e Centros de Investigação envolvidos no Ciclo
de Estudos, à disposição dos alunos para a realização do seu trabalho experimental;
- Existência de estrutura de apoio pedagógico da ECAV dirigida a docentes e alunos (GAECAV);
- Existência de estruturas da UTAD dirigidas à formação contínua (G-Form), à divulgação, fomento e transferência de
tecnologia e promoção de iniciativas empreendedoras dos resultados da investigação científica (GAP), do portal e
gabinete E-learning.utad.pt dedicado ao ensino à distância, e do gabinete dos Serviços de Informática e Comunicações
(SIC) para resolução de dificuldades dos alunos e docentes na utilização eficaz das novas tecnologias;
- Plataforma informática de apoio aos alunos e docentes (SIDE) que congrega e disponibiliza informação necessária ao
funcionamento do ciclo de estudos;
- Disponibilidade de software adequado à maior parte das áreas de ensino;
- Ambiente académico que promove a boa integração dos alunos e uma grande proximidade destes com os orientadores,
docentes e com a Comissão Diretiva do Curso, com reflexo muito positivo na qualidade de ensino ministrado;
- A maioria dos alunos são de nacionalidade estrangeira, o que confere um ambiente multicultural e multifacetado no
relacionamento interpessoal, fomentando uma vivência muito enriquecedora entre alunos e uma abordagem abrangente
dos temas lecionados.
- A Direção do Curso promove reuniões periódicas com os alunos e um acompanhamento próximo destes, permitindo a
resolução rápida de problemas identificados.
- A totalidade do corpo docente exerce a sua atividade de docência/investigação em regime de dedicação exclusiva, têm
elevada experiência nas áreas agronómica, florestal e agroalimentar, todos são doutorados e a maioria pertence a centros
de investigação de reconhecida qualidade (CITAB,CQVR,CEMAT), com acréscimo de artigos indexados no JCR nos
últimos anos
- Corpo não docente da ECAV que apoia as atividades de investigação é constituído por técnicos com dedicação
exclusiva, na sua maioria com habilitação técnica e formação académica superior no domínio agroflorestal
- Existência no plano de estudos de 3 UC, designadas por “Formação Avançada”, específicas do curso, cujos conteúdos
programáticos são variáveis e adaptados de acordo com o perfil do aluno e do tema da Tese de Doutoramento

8.1.1. Strengths 
- Region with multiple business initiatives in the agri-food and forestry areas, allowing students to contact them on field
visits and internships and to participate in lectures by invited technicians and local entrepreneurs, many of them former
UTAD’s students;
- UTAD is a reference institution, with 45 years of teaching and research experience in the agrarian area. It has
infrastructures built from scratch to host an agricultural campus (with structures/equipment for agricultural and forestry
production, facilitating practical learning and carrying out experimental work);
- High number of specialized laboratories assigned to the Departments and Research Centres involved in the course,
available to students to carry out their experimental work;
- Existence of an ECAV’s pedagogic office supporting teachers and students (GAECAV);
- Existence of an UTAD’s office aiming continuous training (G-Form), dissemination, promotion and transfer of technology
and promotion of entrepreneurial initiatives on the results of scientific research (GAP), the website and E-learning.utad.pt
office, and the Office for Computer and Communications Services (SIC) to solve the difficulties of students and teachers in
the effective use of new technologies;
- Computer support platform for students and teachers (SIDE) that provides vast information necessary for the functioning
of the course;
- Availability of appropriate software to most areas of teaching;
- Academic environment that promotes a good integration and proximity between students and with the supervisors,
teachers and the Course Directorate, with a very positive impact on the quality of teaching;
- Most students are foreigners, which promotes a multicultural and multifaceted atmosphere in interpersonal relationships,
fostering a very enriching experience among students and a comprehensive approach to the topics taught.
- The Course Directorate promotes periodic meetings with students, allowing a fast resolution of the identified problems.
- The academic staff, all with PhD degree, carries out their teaching/research activities on an exclusive and full basis,
having extensive experience in agronomic, forestry and agri-food areas, and most of them are members of research
centres of recognized quality (CITAB, CQVR, CEMAT), with an increased number of JCR indexed articles in the recent
years;
- ECAV´s non-teaching staff that supports research activities is made up of technicians with exclusive dedication, most of
whom have technical qualifications and higher academic training in the agroforestry field.
- Existence of 3 CUs, named “Advanced Training”, specific to the course and whose contents are variable and adapted
according to the student's profile and the theme of the PhD thesis.

8.1.2. Pontos fracos 
- Elevada sobrecarga de funções docentes, agravada pela não substituição dos docentes aposentados;
- Excessivo trabalho burocrático dos docentes em atividades de gestão e direção;
- Pouca participação dos alunos em intercâmbio e mobilidade internacional;
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- A dificuldade de os alunos assistirem às aulas em regime presencial, já que a sua maioria são estudantes trabalhadores;
- O facto da maioria dos alunos terem outra atividade profissional, leva a que a sua permanência na UTAD seja limitada, o
que por vezes condiciona o atempado conhecimento do estado de evolução dos seus trabalhos por parte da Direção do
Curso.

8.1.2. Weaknesses 
- High overload of teaching functions, aggravated by the non-replacement of retired teachers;
- Excessive bureaucratic work by teachers in management activities.
- Low participation of students in international exchange and mobility programmes.
- The difficulty for students to attend classes in person, since the majority are working students
- The fact that most students have a professional activity, limiting a physical presence at UTAD campus, conditions
sometimes the timely knowledge of their work progress by the Course Directorate.

8.1.3. Oportunidades 
- A UTAD está localizada numa região de vocação agrícola e florestal, com grande proximidade a áreas de arborização e
gestão florestal integradas em Perímetros Florestais, na proximidade de Parques Naturais (Peneda-Gerês, Alvão,
Montezinho e Douro Internacional) e regiões demarcadas de produção vitivinícola (Douro, Vinhos Verdes, Trás-os-Montes)
numa cidade com forte representação institucional, o que garante boas perspetivas de presença e visibilidade dos alunos
e boas condições logísticas para a realização de trabalho experimental de campo no setor agrário;
- O facto do recém-criado CoLAB “ForestWISE - Laboratório Colaborativo para Gestão Integrada da Floresta e do Fogo”,
estar sediado na UTAD;
- A redução do valor das propinas dos cursos de doutoramento na UTAD, ocorrida em 2020, permite mitigar eventuais
carências económicas sentidas pelos alunos;
- Estratégia de criação do ECOCAMPUS, único na estrutura das universidades portuguesas, permitindo tirar partido das
extensas áreas agrícolas e florestais do campus e da sua ligação com o meio envolvente (Rede Natura 2000);
- Crescimento do interesse na realização do doutoramento na UTAD em Engenharia Agrícola e Engenharia Florestal, por
estudantes dos PALOP e Brasil, alargando a base de recrutamento;
- Capacidade de captação de alunos de diversas áreas/mestrados;
- Parcerias com o tecido empresarial da região que poderão permitir a captação de recursos financeiros e a integração de
alunos na investigação em contexto real, promovendo, igualmente, a transmissão do saber e do conhecimento científico
para a comunidade (em particular através da incubadora de empresas da UTAD, do Régia Douro Parque e dos 3 CoLAB do
setor agroflorestal em que a UTAD é parceira fundadora);
- Elevado envolvimento dos docentes nos Centros de Investigação, abrindo possibilidades de carreiras de sucesso em
contexto empresarial, de investigação e desenvolvimento, proporcionando a possibilidade de interação com outros
investigadores, participação em congressos e co- autoria de artigos, permitindo a atualização na sua formação e
divulgação de trabalhos;
- O Departamento de Agronomia, o Departamento de Ciências Florestais e Arquitetura Paisagista, o CITAB e o CQVR
possuem laboratórios dedicados a diferentes áreas do conhecimento, constituindo uma oportunidade única para
desenvolvimento de trabalho de investigação de ponta;
- Monitorização dos mecanismos de qualidade (como o GESQUA) permite uma mais rápida resposta na resolução dos
constrangimentos detetados;
- A implementação do Regulamento de Avaliação do Desempenho dos Docentes da Escola (RADE) permitiu monitorizar e
incrementar o desempenho dos docentes, com a consequente melhoria da qualidade de ensino.

8.1.3. Opportunities 
- UTAD is located in a region of agricultural and forestry vocation, with great proximity to areas of afforestation and forest
management integrated in Forest Perimeters, in the vicinity of Natural Parks (Peneda-Gerês, Alvão, Montezinho and
International Douro) and winegrowing regions (Douro, Vinhos Verdes, Trás-os-Montes), in a town with strong institutional
representation, which guarantees good prospects for students' presence and visibility and good logistical conditions for
carrying out experimental field work in the agrarian sector;
- The fact that the newly created CoLAB “ForestWISE - Collaborative Laboratory for Integrated Forest and Fire
Management”, is based at UTAD;
- The reduction in the tuition fees for PhD courses at UTAD, which took place in 2020, allows to mitigate any economic
shortages felt by students;
- Strategy for the creation of ECOCAMPUS, unique in the structure of Portuguese universities, allowing to take advantage
of the extensive agricultural and forest areas of the campus and its connection with the surrounding environment (Rede
Natura 2000);
- Increased interest in PhD students at UTAD in Agricultural Engineering and Forest Engineering, by students from PALOP
and Brazil, expanding the recruitment base;
- Ability to attract students from different areas/master's degrees;
- Partnerships with the region's business sector that may allow the capture of financial resources and the integration of
students in research in a real context, promoting the transmission of scientific knowledge to the community (in particular
through the UTAD´s business incubator, Régia Douro Park and the 3 CoLABs in the agroforestry sector in which UTAD is a
founding partner);
- High involvement of teachers in the Research Centres, opening up possibilities for successful careers in the business,
research and development context, providing the possibility of interaction with other researchers, participation in
congresses and co-authorship of articles, allowing updating in their training and work dissemination;
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- The Department of Agronomy, the Department of Forest Sciences and Landscape Architecture, CITAB and CQVR have
laboratories dedicated to different areas of knowledge, providing a unique opportunity for the development of high quality
research;
- Office for monitoring of quality (such as GESQUA) allows a quicker response in solving the detected constraints;
- The implementation of the Regulation for the Evaluation of the Performance of School Teachers (RADE) made possible to
monitor and increase the performance of teachers, with the consequent improvement in the teaching quality.

8.1.4. Constrangimentos 
- Dificuldades de financiamento público do ensino e da investigação ameaçando a renovação/atualização de equipamentos
e disponibilidade de materiais correntes para um curso exigente em aplicação prática e tecnológica;
- Localização numa região onde se continua a verificar um decréscimo populacional, relativamente longe do litoral onde se
concentra a maior parte da população e implantação doutras universidades. Assim, a opção pela UTAD poderá implicar
custos superiores àqueles que muitos alunos teriam caso ficassem perto da sua residência;
- A não renovação dos recursos humanos da universidade conduziu a um “envelhecimento” do “staff” e a uma sobrecarga
sobre o corpo docente e não docente;
- Falta de motivação dos docentes e não docentes decorrentes das reformas estruturais aplicadas nos últimos anos ao
Sector Público.

8.1.4. Threats 
- Public financing constraints for teaching and research threatening the renovation/updating of equipment and availability
of current materials for a demanding course in practical and technological application;
- Location in a region where there is a continuing decrease in population, relatively far from the coast where most of the
population is concentrated and the establishment of other universities; thus, the option for UTAD may imply higher costs
than those that many students would have if they were close to their residence;
- The non-renewal of the university's human resources led to an “aging” of the staff and an overload on the teaching and
non-teaching staff;
- Lack of motivation for teachers and non-teachers due to structural reforms applied in recent years to the Public Sector.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Continuação do esforço da UTAD na melhoria da plataforma informática de apoio pedagógico (SIDE) e das estruturas de
apoio administrativo

8.2.1. Improvement measure 
Continuation of UTAD's efforts to improve the IT pedagogical support platform (SIDE) and administrative support
structures

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Avaliação em reuniões com docentes e alunos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Evaluation in meetings with teachers and students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Incentivar e valorizar o contributo de ex-docentes na lecionação e apoio às UC’s, com presença pontual, sistematização e
compilação de elementos bibliográficos, avaliação de propostas e acompanhamento de teses; fomentar a participação de
elementos externos, antigos alunos, técnicos e investigadores em ações de formação, workshops e seminários).

8.2.1. Improvement measure 
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To encourage and value the contribution of former professors in teaching and supporting CU's, with a punctual presence,
systematization and compilation of bibliographic elements, evaluation of proposals and monitoring of theses; encourage
the participation of external elements, former students, technicians and researchers in training actions, workshops and
seminars.

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Garantir o contributo de antigos alunos, docentes e investigadores com atividade profissional relevante no setor
agroflorestal em pelo menos 50% das UC e orientações de tese.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Ensure the contribution of former students, teachers and researchers with relevant professional activity in the agroforestry
sector in at least 50% of CU and thesis guidelines.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Continuação do esforço da UTAD na melhoria das plataformas informáticas de apoio docente, administrativo e de gestão,
com simplificação e evitando redundância de tarefas.

8.2.1. Improvement measure 
Continuation of UTAD's effort to improve IT platforms for teaching, administrative and management support, with
simplification and avoiding redundancy of tasks

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Realização de uma reunião de reflexão anual sobre iniciativas de melhoria.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Holding an annual reflection meeting on improvement initiatives.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Sensibilização dos alunos para as mais-valias das oportunidades de mobilidade internacional. Fomento de protocolos com
instituições internacionais, inclusivamente dos PALOPS, a desenvolver pela coordenação do GRIM e apoio da direção de
curso, com vista à dinamização e alargamento de oportunidades; procura de flexibilização das atividades
letivas/investigação, de forma a facilitar o intercâmbio internacional de alunos).

8.2.1. Improvement measure 
To raise students' awareness of the advantages of international mobility programmes. Promotion of protocols with
international institutions, including the PALOPS, to be developed by the GRIM coordination and support from the
Directorate course, with a view to promoting and expanding opportunities; seeking to make teaching activities/research
more flexible, in order to facilitate the international mobility of students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta
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8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High

8.1.3. Indicadores de implementação 
A 3 anos garantir que todos os alunos tenham pelo menos uma iniciativa internacional durante o seu percurso académico.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
3 years to ensure that all students have at least one international mobility during their academic career.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Disponibilizar meios para que pelo menos parte das aulas e atividades de algumas UC’s possam funcionar em regime não
presencial, recorrendo a plataformas de conferência remota (Skype, Zoom, Teams, etc.).

8.2.1. Improvement measure 
To provide the means for at least part of the classes and activities of some CU's to operate in a remote basis, using
conference platforms (e.g., Skype, Zoom, Teams, etc.)

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Garantir em cada semestre que em pelo menos 50% das UC’s algumas aulas e/ou atividades funcionem em regime não
presencial.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
to ensure that at each semester at least 50% of the CU's, some classes and/or activities, work on a remote basis.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar a periodicidade das reuniões de acompanhamento do plano trabalhos entre a Direção de Curso, os doutorandos
e os orientadores, de anual para bianual.

8.2.1. Improvement measure 
To increase the frequency of meetings for monitoring the work plan between the Course Directorate, students and
supervisors, from annual to biannual periodicity

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Garantir um nº mínimo de 2 reuniões entre a Direção de Curso, os doutorandos e os orientadores, para monitorizar a
evolução do plano de trabalhos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
To ensure a minimum of 2 meetings between the Course Directorate, students and supervisors, to monitor the evolution of
the work plan.
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9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

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>
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9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


