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ACEF/2021/1001646 — 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.
 PERA/1617/1001646

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-05-31

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

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

 2._sintese_revisto_27_02_2021_compressed (1).pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/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?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foram estabelecidos diversos tipos de parcerias das quais destacamos:

Cooperação Internacional Técnico-Científico com o Instituto Federal do Espírito Santo;
Cooperação Internacional Técnico-Científico com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará;
European Cooperation in Science & Technology (COST);
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto;
Instituto de Educação da Universidade do Minho.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Several types of partnerships were established, of which we highlight:

International Technical-Scientific Cooperation with the Federal Institute of Espírito Santo;
International Technical-Scientific Cooperation with the Federal Institute of Education, Science and Technology of Pará;
European Cooperation in Science & Technology (COST);
Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Porto;
Education Institute of the University of Minho.

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 Humanas E Sociais (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
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Ciências da Educação

1.3. Study programme.
Educational Sciences

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Ciências da Educação

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

142

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:

142

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:

NA

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):

Three years (six semesters)

1.10. Número máximo de admissões.
15

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
VER Artigo 7.º "Condições de acesso" do Regulamento Geral dos Ciclos de Estudo Conducentes
ao Grau de Doutor (Diário da República, 2.ª série — N.º 133 — 13 de julho de 2016).

1.11. Specific entry requirements.
See Article 7 "Access conditions" from he General Regulation of the Study Cycles Leading
to Doctor's Degree (Diário da República, 2.ª série — N.º 133 — 13 de julho de 2016).

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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1.12.1. Se outro, especifique:
O Doutorando é co-responsável pela gestão do tempo necessário aos trabalhos de investigação

1.12.1. If other, specify:
The student is jointly responsible for managing the time needed for the development of research.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
ESCOLA DAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCAIS.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República
(PDF, máx. 500kB).

1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf
1.15. Observações.

Não se aplica

1.15. Observations.
Not applicable

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - 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

Educação EDU 150 30

(2 Items)  150 30  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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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 usadas têm em consideração a tipologia de cada unidade curricular (S+OT) e assentam num
processo combinado do modelo expositivo e dialógico, apoiadas pela apresentação de diferentes perspetivas teóricas,
resultados de investigação, práticas de exercitação e consolidação dos tópicos programáticos, havendo lugar à reflexão e
análise crítica de um conjunto diversificado de fontes de informação e na sua rentabilização para a elaboração de
trabalhos de pesquisa. Neste âmbito, os estudantes assumem um papel ativo na construção das suas aprendizagens, o
que lhes permite adquirir ou solidificar conhecimentos e níveis de reflexão que os fazem atingir os objetivos de
aprendizagem.
A monotorização da adequação das metodologias aos objetivos de aprendizagem é também feita à custa dos dados
provenientes dos questionários administrados pelo extinto GESQUA aos estudantes.

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

The teaching methodologies used take into account the specific features of each curricular unit (S + OT) and are based on
a combined process of the expository and communicative model, supported by the presentation of different theoretical
perspectives, research results, putting in practice the learned content as well as strengthening the syllabus' topics, further
leading to reflection and critical analysis of several information sources and how to take advantage of those skills
providing the necessary background for developing research assignments.
In this context, students take an active role in the construction of their learning, which allows them to acquire or
strenghten their scientific field knowledge added to higher levels of reflection which make them achieve their learning
objectives.
The monitoring of the suitability of methodologies to the learning objectives is also carried out by resorting to the data
from questionnaires applied by the extinct GESQUA to students.

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 de cada unidade curricular está organizado em 5 e múltiplos de 5. As aulas e as tutorias são calculadas
em função dos ECTS que cada unidade curricular tem. O trabalho dos estudantes é dimensionado em função deste fator,
pelo que esse trabalho está refletido na metodologia de ensino e de aprendizagem e na descrição da avaliação das
aprendizagens dos estudantes nas fichas das respetivas unidades curriculares. Também os sumários constantes da
plataforma SIDE, bem como os questionários administrados pelo extinto GESQUA, possibilitam verificar o trabalho
efetuado pelos estudantes nas diferentes unidades curriculares.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The number of ECTS for each course unit is organized in 5 and multiples of 5. Classes and tutorials are calculated
according to the ECTS that each course unit has.
Students' work is planned according to this factor, which is why the student intended learning outcomes are reflected in
the teaching and learning methodologies and in the description of students' assessment through the corresponding
curricular units.
In addition, the classes' registers available on SIDE platform, as well as the questionnaires administered by the extinct
GESQUA, make it possible to verify the assignmnets completed by the students in the different curricular units.

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

Os docentes, nas respetivas unidades curriculares, têm procurado avaliar de forma contínua as aprendizagens dos
estudantes, conferindo especial relevo às dificuldades detetadas na relação estabelecida com o cumprimento dos
objetivos de aprendizagem.
É através do acompanhamento tutorial, da avaliação da participação dos estudantes nas aulas, dos exercícios práticos
(situações/problema), da orientação dada na realização de trabalhos escritos, e da elaboração do projeto de tese que os
docentes vão verificando, por um lado, se os estudantes estão a cumprir os objetivos de aprendizagem definidos para as
suas unidades curriculares, ou se, por outro, é necessário intervir pedagogicamente visando superar dificuldades
detetadas. Os questionários aplicados pelo extinto GESQUA são também um instrumento que garante essa verificação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Teachers, in their curricular units, have sought to continuously assess students' learning, giving special emphasis to the
difficulties found in the relationship established with the fulfillment of learning objectives.
It is through tutorial monitoring, the evaluation of student participation in classes, practical exercises (situations /
problems), the guidance provided in carrying out written assignments. 

On the one hand, it is through the preparation of the thesis project that the teachers can monitor and verify if students are
meeting the foreseen learning objectives for their curricular units, on the other hand, it is necessary to take pedagogical
action to overcome any found issues. The questionnaires applied by the extinct GESQUA are also an instrument that
ensures this verification.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
 Sem observações.

2.4 Observations.
 Without observations.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Maria João de Carvalho, Doutorada; Professora Auxiliar; Dedicação Exclusiva;

 Armando Loureiro, Doutorado, Professor Auxiliar, Dedicação Exclusiva;
 Carlos Ferreira, Doutorado, Professor Auxiliar, 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

Maria João De
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Eucação 100 Ficha

submetida
Armando
Loureiro

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Carlos Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação/ Desenvolvimento

Curricular 100 Ficha
submetida

Maria da
Conceição
Azevedo

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Ana Maria Bastos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Isilda Ridrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida

Helena Silva Professor Associado
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida

Rita Azevedo Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Artes 100 Ficha

submetida

Marcelino Lopes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009)
Ciências da Educação /
Animação Sociocultural 100 Ficha

submetida

Otília Fernandes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha

submetida

Ana Catrina Mota Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha

submetida
Joaquim Jacinto
Escola

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
     1200  

<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.
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/836590fe-7dd3-7c15-66c6-5ffdcafa2d26
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/60d5a283-c06b-d45c-f345-6006ec1d7582
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/32a76065-23c4-39bf-f85d-6006edebc0cc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/46efc5b7-d31f-3a05-26e6-60097af5bf35
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/4faed6c0-7d7b-813e-4a6a-600982a61b0b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/e86cacb7-28f2-26cd-7025-600982b9ddba
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/d6a5af0e-0bdb-1b76-1c97-600982ace344
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/b7817709-ef1f-e7e8-d8ef-6009835e5983
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/5666b62d-51a1-17f0-f3cb-600984833904
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/17f80ef3-c0cc-10cf-36ec-60099711a684
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/ea02c610-1d43-4fbe-935c-60192975175a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/annexId/e0812278-0c3f-f6a4-8b4a-6036cb92caa8
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12

3.4.1.2. Número total de ETI.
12

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: 12 100

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): 12 100

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

12 100 12

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 12

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

12 100 12

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 12

4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
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Uma funcionária afeta à Estrutura de Apoio Pedagógico do curso em regime integral;
Uma funcionária afeta ao Departamento de Educação e Psicologia em regime parcial.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
One full-time employee from the Structure of Pedagogic Support 
One part-time employee from the Department of Education and Psychology
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An employee affects the Department of Education and Psychology on a partial basis.

An employee affects the full Pedagogical Support Structure of the course;
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An employee affects the Department of Education and Psychology on a partial basis.

An employee affects the full Pedagogical Support Structure of the course;
An employee affects the Department of Education and Psychology on a partial basis.
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As duas funcionárias são licenciadas.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Both employees own a Degree.

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. 
47

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 29.8
Feminino / Female 70.2

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 22
Doutoramento 13
Doutoramento 12
 47

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 20 22 23
N.º de candidatos / No. of candidates 42 89 77
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 22 22
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 23 18 21
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. 
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O número de estudantes internacionais no curso é significativo e abrange estudantes oriundos do Brasil, Angola,
Moçambique e Guiné.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The number of international students in the course is significant and includes students from Brazil, Angola, Mozambique
and Guinea.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

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

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 13 5 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 8 2 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 2 1

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

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). 

-Municipalização da Educação: (Des) responsabilização do Estado ou (Des) centralização da Educação, 2019. (Muito Bom);
 

- A formação inicial de professores de Educação Física em Desenvolvimento Integral da Criança: Perceções de
Coordenadores, Professores e Alunos de Duas Universidade do Estado do Ceará. 2020, (Muito Bom);

 
- Educação de jovens e adultos e desenvolvimento local no contexto de comunidades quilombolas do norte do Estado do
Espírito Santo – Brasil. 2019. (muito bom);

 
-A Educação Sexual na Escola: Um Estudo com Alunos e Professores do 9º Ano de Escolaridade. 2019. (bom);

 
-O Paradoxo da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica: a questão do acesso. 2019.(muito bom);

 
-Teatro, Desenvolvimento e Educação Comunitária: Estudo de Caso do Teatro de Pousade. 2020 (muito bom, por maioria);

 - Educação, Mídia e Comunicação para a Abordagem da Dependência Química e Alcoolista. 2020, (muito bom);
 

-A Formação Académica com Abordagem Interdisciplinar: uma pesquisa de aplicação no ensino superior. 2019,
(Aprovado);

 
-Currículo Escolar para a Formação Integral dos Alunos no Ensino Fundamental: Sentidos Atribuídos por Professores dos
Anos Iniciais de Uma Escola Pública em Tempo Integral do Município de Manaus. 2018, (Muito Bom);

 
-O Teatro na Educação – Uma Pedagogia de Desenvolvimento da Criatividade. 2018. (Aprovado); 

 - A Educação Social em Portugal – Do Campo Conceptual à Construção da Profissionalidade. 2019. (Aprovado);
 

-Educação para o Empreendedorismo Transdisciplinar Potenciado por TIC e Redes de Conhecimento – Papel das
Universidades. 2018. (Muito bom);

 
-O Perfil dos Estudantes Universitários e a Formação Integral: Estudo entre uma Universidade Portuguesa e uma
Brasileira. 2019 (Muito bom);

 
- Contributo da Educação para a Saúde Realizada pelos Enfermeiros na Saúde da Criança/Jovem/Família.2020 (Muito
bom);

 
-Estudo de um Sistema de Inovação de Gestão e Formação Profissional Hospitalar Contínua Capitalizável: Construção de
um produto Modelar de Mobilização de Competências em Rede .Investigação-formação piloto SIG.FP.HCC”. 2018 (Bom); 

 
- Representações Sociais dos Professores do Campo Sobre o Processo de Formação Inicial e seus Efeitos na Prática
Docente da EJA: Um Estudo na Amazónia Paraense. 2018.  (Bom).
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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). 

- Municipalization of Education: (Un) Charging the Central State Power or De Centralizing) Education, 2019. (Very Good)

- Initial Teacher Training in Physical Education and Whole Development of the Child: Views from Co-ordinators, Teachers
and Students from two Universities belonging to Estado do Ceará. 2020, (Very Good);

- Education from young people and adults and local local development within "quilombolas" communities in the north of
Estado Espírito Santo - Brasil. 2019 (very good).

-Sexual Education in Schools: a study with students and teachers from 9th grade. 2019 (good);

-The Federal Network paradox of of Professional, Scientific and Technological Education: the issue of access. 2019 (very
good);

- Drama, Development and Community Education: a case study from "Teatro de Pousade". 2020 (very good, by majority);

-Academic Training with a Cross-curricular Approach: an action-research study in Higher Education. 2019, (Approved);

-School Curriculu to the Whole Training from Primary and Middle School Students: Meanings provided by full-time
Teachers from Early Years and Primary School Education from Manaus Municipality. 2018 (Very Good);

- Education, Media and Communication as an Approach to Chemical and Alchoolic Dependence. 2020 (very good);

- Education for Cross-curricular Entrepreneurship fostered by ICT and Knowledge Networkd - the role of Universities. 2018.
(Very good);

- The Profile of University Students and Whole Training: joint a study between a Portuguese and a Brazilian University.
2019 (Very good);

- Contribution from Health Education carried out by Nursing staff in Children/Young People/Family Health. 2020 (Very
good);

- Study of an Innovation Management and Continuous Professional Hospital Training System: Building a Modellation and
Mobilization Networking Skills. Pilot action-research study "SIG.FP.HCC". (2018) (Good);

- Social Representations from Rural Teachers about the Initial Training Processes and their Effects in theTeaching Practice
at EJA: A Study in Amazónia Paraense. 2018 (Good).

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
O curso só apresenta uma área científica, a de ciências da educação. Com base nos dados apresentados nos RUC
(Relatório das Unidades Curriculares) e em estudos sobre o sucesso escolar publicados é possível verificar que o
aproveitamento escolar nas unidades curriculares é total.

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

The course only presents one scientific area, which is Educational Sciences. Based on the data presented in the CUR
(Curricular Units'Report) and published studies on school success, it is possible to verify that there is academic success
across all the curricular units.

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). 

A leitura dos CV dos alunos no ato de seleção ao qual se soma o momento de apresentação do Curso permitiram
constatar que todos os estudantes do curso se encontram empregados,

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies,
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indicating the year and the data source). 
The reading of the students' CVs in the act of selection for employment added to the moment of presentation of the Course
allowed to confirm that all students are employed,

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Conforme referido no ponto anterior, os estudantes do curso estão todos no mercado de trabalho. 
Todavia, pelo feedback dado pelos estudantes à Direção do Curso, apresentam um nível de satisfação pessoal bastante
elevado. A sua situação perante a entidade empregadora sai legitimada e muitos passam a adquirir outro tipo de
responsabilidade.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
As mentioned previously, the students of the course are employed.
In addition, considering students' feedback provided to the Course Managers, this demonstrates students experience a
very high level of personal achievement.
Their situation regarding employment is legitimate and many of them move on to acquire another type of responsibility
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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

Centro de Investigação e Intervenção
Educativas Excelente Universidade

do Porto 6 Sem
Observaçãoes

Instituto de Filosofia Muito Bom Universidade
do Porto 1 Sem

Observaçãoes

Centro de Psicologia Muito Bom Universidade
do Porto 1 Sem

Observaçãoes

Centro de Estudos de Teatro Muito Bom Universidade
de Lisboa 1 Sem

Observaçãoes
Centro de Investigação em Psicologia
para o Desenvolvimento Bom Universidade

Lusíada 1 Sem
Observaçãoes

Centro de Estudos Interdisciplinares
em Educação e Desenvolvimento Bom Universidade

Lusófona 1 Sem
Observações

Research Centre in Educational
Intervention Excellent Universidade

do Porto 6 Without
observations.

Institute of Philosophy Very Good Universidade
do Porto 1 Without

observations

Centre of Psychology Very Good Universidade
do Porto 1 Without

observations

Centre of Drama Studies Very Good Universidade
de Lisboa 1 Without

observations
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Research Centre in Developmental
Psychology

Good Universidade
Lusíada

1 Without
observations

Cross-curricular Study Centre in
Education and Development Good Universidade

Lusófona 1 Without
observations

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/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75
 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/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75
 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. 

Têm sido realizadas várias atividades de desenvolvimento artístico, de prestação de serviços à comunidade e formação
avançada. Em termos artísticos damos conta da encenação e dramaturgia de projetos artísticos de intervenção
educacional, nomeadamente do Espetáculo de Teatro "Crimes Exemplares" de Max, Aub e a "Magia do pequeno-almoço.
Em termos de formação avançada destacamos os "Seminários Luso-Brasileiros de Educação de Adultos", os "Encontros
de Outono do Fórum Português de Administração Educacional", Seminários Internacionais de Tecnologia Educativa e as
ações de formação "Cursos de Atualização de Professores do Ensino Básico e Secundário" e "Promover o Pensamento
Crítico na Minha Unidade Curricular". Estes são eventos abertos à comunidade envolvente estando nelas inscritos os
estudantes do ciclo de estudos e outros profissionais de educação, 

 A nível de prestação de serviços é de relevar, no âmbito da consultoria, coordenação e participação em estudos para
entidades locais, regionais e nacionais o estudo para a CIM-Douro: Planos integrados e Inovadores de Promoção do
Sucesso Escolar, a participação na ANQEP como “Embaixador da EPALE – Electroonic Plataform For Adult Learning in
Europe”, o trabalho desenvolvido em Escolas TEIP enquanto Peritos Externos e na Avaliação Externa de Escolas, a
participação em júris de avaliação para atribuição de Bolsas de Doutoramento/FCT, na Avaliação Externa da A3Es e o
trabalho desenvolvido em parceria com o Governo regional da Madeira.

 São realizadas diversas palestras em Agrupamentos de Escola da região e em outras instituições.
 

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. 

Various artistic development, community service and advanced training activities have been carried out. In artistic terms,
we give an account of the staging and dramaturgy of artistic projects of educational intervention, namely of the Drama
Show "Crimes Exemplares" by Max, Aub and the "Magic of breakfast. In terms of advanced training we highlight the" Luso-
Brazilian Seminars of Adult Education ", the" Autumn Meetings of the Portuguese Forum of Educational Administration ",
International Seminars on Educational Technology and the training actions" Update Courses for Teachers of Primary,
Middle and Secondary Education" in addition to " Promote Critical Thinking in My Module. These are open events to the
surrounding community with students from the study cycle and other education professionals enrolled in them,

 In terms of service provision, the study for CIM-Douro: Integrated and Innovative Plans for the Promotion of School
Success, the participation in ANQEP as part of consultancy, coordination and participation in studies for local, regional
and national entities should be highlighted. “Ambassador of EPALE - Electroonic Platform For Adult Learning in Europe”,
the work developed in TEIP Schools as External Experts and in the External Evaluation of Schools, the participation in
evaluation panels for the award of Doctoral / FCT Scholarships, in the External Evaluation of A3Es and the work developed
in collaboration with the regional government of Madeira.

 Several lectures are provided across in the local Grouping of Schools as well as in other institutions.
 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75
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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. 

Os docentes têm estado envolvidos em projetos nacionais e internacionais de investigação nomeadamente:
- Eduplaces-Locais Educadores: Práticas, Vozes e Percursos de Educação Inclusiva“/FCT; 
Financiamento: 133.789 Euros;
- Plataformas digitais na gestão educacional dos agrupamentos de escolas" /FCT- 231.333.32 Euros. 
- GROW:UP - Crescer em Regiões de Fronteira em Portugal: Jovens, Percursos Educativos e Agendas”/FEDER -239.747,13
E.
- Erasmus + “The chrysalis and the butterfly-Autobiographical paths of penitentiary pedagogy”.- 201.787,00 E. 
- Fostering and Assessing Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education, CERI/OCDE
- “Programa de educação de jovens e adultos e desenvolvimento local/MEC Brasil-78.910.00 Reais;
-Efficacy of an attachment-based intervention in residential care: A randomized controlled trial on the effects on the
caregivers’ relational skills and the adolescents’ psychosocial adaptation- 239.532,91 E
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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. 

Teachers in the study cycle have been participated in national and international research projects, from which the
following stand out:
Eduplaces-Local Educators: Practices, Voices and Paths of Inclusive Education “/ FCT
Total Funding: 133,789 Euros;
- Digital platforms in the educational management of school groupings"/ FCT
Total funding: 231,333.32 Euros;
- GROW: UP - Growing in Border Regions in Portugal: Youth, Educational Paths and Agendas ”/ FEDER.
Total Funding: 239,747.13 Euros;
- Erasmus + “The chrysalis and the butterfly_ Autobiographical paths of penitentiary pedagogy”.
Total Funding: 201,787.00 Euros;
- Fostering and Assessing Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education, CERI) / OECD
- “Youth and adult education programme and local development / MEC Brasil
Total Funding: 78,910.00 Reais;
- 3D Education: Democracy, Inequality and Difference in Education / CIEd

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 53.2
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). 5

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Vários dos docentes que lecionam no ciclo de estudos participam em redes científicas internacionais, umas de âmbito
mais geral no seio das Ciências da Educação, outras mais específicas:

 
European Educational Policies Network;

 European Cooperation in Science and Tecnology;
 Rede Iberoamericana de Animación Sociocultural;
 European Prison Education Association (EPEA);

 European Society for Research on the Education of Adults. Research Network on Adult Educators Trainers and their
Professional Development;

 Grupo de Estudos e Pesquisas Estado, Políticas, Planejamento, Avaliação e Gestão da Educação – UFSCAR/Brasil;
 Laboratório de Estudos e Pesquisas em Representações Sociais na/para Formação de Professores – LAGERES/CNPq–

UFCG/Brasil;
 Association pour le development des methodologies dávaliation en educacion (ADMEE)
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6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Several of the lecturers who teach in the study cycle participate in international scientific networks, some generic within
the Education Sciences, while others are more specific:

European Educational Policies Network;
European Cooperation in Science and Tecnology;
Iberoamerican Network of Sociocultural Animation;
European Prison Education Association (EPEA);
European Society for Research on the Education of Adults. Research Network on Adult Educators Trainers and their
Professional Development;
Study and Research Status Group, Policies, Planning, Evaluation and Management of Education – UFSCAR/Brasil;
Laboratory of Studies and Research in Social Representations in / for Teacher Education– LAGERES/CNPq–UFCG/Brasil;
Association for the development of assessment methodologies in education (ADMEE)

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os últimos anos permitiram a constatação de um aumento significativo em termos de produção científica, a nível de

publicações e participação em projetos de investigação, por parte dos docentes afetos ao curso. 
 A qualidade das teses defendidas verifica-se através das publicações e da participação em congressos pelos doutorandos

e respetivos orientadores.
 Alguns dos docentes do ciclo de estudo orientam bolseiros de doutoramento e de investigação, integram comissões

organizadoras e científicas de eventos, integram conselhos editorias/científicos de revistas nacionais e internacionais,
realizam revisão de artigos, palestras em reuniões científicas por convite, entre outras atividades.

 Os docentes procuram articular os projetos de investigação em que estão envolvidos com o processo de ensino
/aprendizagem das suas uc.

6.4. Eventual additional information on results.
 The last few years have allowed the Confirmation of a significant increase regarding scientific production, publications as

well as participation in research projects, by the lecturers enrolled in the course.
 The quality of the PhD vivas is verified through publications and participation in conferences by doctoral students and

their supervisors.
 Some of the lecturers in the study cycle guide PhD and research fellows, integrate scientific and organizing committees of

events, integrate editorial / scientific councils of national and international journals, perform article reviews, deliver
lectures at scientific meetings by invitation, among other activities.

 Lecturers seek ta best synergy between the research projects in which they are involved and the teaching / learning
process of their CU.

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._DCED_5025-2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso

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/9a06f130-4566-900d-4eb3-5ffdca711d75/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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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

8.1.1. Pontos fortes 
-Corpo docente qualificado com vínculo à universidade;

 -A quase totalidade do corpo docente integrado em centros de investigação de qualidade reconhecida;
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-Evolução positiva na produção científica e na participação em projetos de investigação por parte do corpo docente.
- Aumento da participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos;
-Significativa experiência do corpo docente na orientação de teses;
-Aumento do envolvimento em atividades/prestação de serviços à comunidade;
-Relação de proximidade entre direção, docentes e estudantes do ciclo de estudos, o que permite um acompanhamento
contínuo da qualidade do processo formativo;
-Apoio eficaz da estrutura de apoio pedagógico;
-Boas condições nas salas de aulas e dos equipamentos ou recursos necessários à docência.

8.1.1. Strengths 
The last few years have allowed the observation of a significant increase in terms of scientific production, in terms of
publications and participation in research projects, by the professors assigned to the course.
- Permanent Qualified teaching staff within the university;
- Almost all the teaching staff is integrated in research centres of recognized quality;
-Positive evolution in scientific production and participation in research projects by the faculty.
- Growing participation in international networks relevant to the study cycle;
-Significant experience of the faculty in supervising theses;
-Increased involvement in activities / providing services to the community;
- Proximity relationship between management, teachers and students in the study cycle, which allows continuous
monitoring of the quality of the training process;
-Effective support of the pedagogical support structure;
-Good conditions in the classrooms, such as the equipment or resources needed for teaching.

8.1.2. Pontos fracos 
-Corpo docente envelhecido e carga horária letiva excessiva, o que constitui um constrangimento à maior participação em
programas de mobilidade internacional;
-As parcerias nacionais e internacionais com outras instituições de ensino superior em funcionamento efetivo são apenas
suficientes;
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-Apesar de existir um sistema de acesso eletrónico à B-on, a bibliografia específica existente na área do Ciclo de Estudos
na Biblioteca Central é apenas suficiente.

8.1.2. Weaknesses 
Aged teaching staff and teaching overload, which is a constraint to greater participation in international mobility
programmes;
-National and international partnerships with other higher education institutions effectively working are just limited;
-Despite existing an electronic access system to B-on, the specific research literature in the area of the Study Cycle at the
Central Library is limited.

8.1.3. Oportunidades 
-Possibilidade de a Biblioteca Central aumentar e atualizar o seu acervo bibliográfico na área do Ciclo de Estudos;
-Possibilidade de reforçar e implementar novas parcerias nacionais e internacionais, nomeadamente com outras
instituições de ensino superior, no sentido de captar novos alunos, de realizar projetos de investigação e extensão
conjuntos, de organizar eventos científicos conjuntos, tornando a cooperação a nível nacional e o nível de
internacionalização mais evidentes;
-Recrutar docentes/investigadores a partir de programas como, por exemplo, o do "Emprego Científico";
-Novas candidaturas a projetos de investigação.

8.1.3. Opportunities 
-Possibility for the Central Library to expand and update its bibliographic collection in the area of the Study Cycle;
-Opportunity to reinforce and implement new national and international partnerships, namely with other higher education
institutions, in order to attract new students, to carry out joint research and extension projects, to organize joint scientific
events, making cooperation at national level and disseminate the internationalization level;
-Hire teachers / researchers from programmes such as, for example, "Scientific Employment";
-New applications to research projects

8.1.4. Constrangimentos 
- O atual quadro provocado pela pandemia;
-O atual quadro de financiamento dos projetos de investigação por não favorecer a área da Formação de Professores e
das Ciências da Educação;
-O parco financiamento do ensino superior;
-As fracas possibilidades de progressão/promoção na carreira do pessoal docente e não docente que poderá afetar a sua
satisfação profissional e motivação.

8.1.4. Threats 
The current situation caused by the pandemic;
-The current funding framework for research projects as it does not help the area of Teacher Education and Educational
Sciences;
-The bare funding assigned to higher education;
-The unlikely possibilities of progression / promotion in the teaching career of and non-teaching staff which might in turn
affect their professional fulfillment and motivation.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
-Abertura de concursos para docentes de carreira e para progressão;

 -Aumentar o número de parcerias nacionais e internacionais com outras instituições de ensino superior e reforçar o
funcionamento efetivo das já existentes;

 -Aumentar e atualizar o acervo bibliográfico da Biblioteca Central.
 

8.2.1. Improvement measure 
-Opening of competitions for career teachers and for progression;

 -Increase the number of national and international partnerships with other higher education institutions and reinforce the
effective functioning of the existing ones;

 -Expand and update the bibliographic collection of the Central Library.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
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-Abertura de concursos para docentes de carreira e para progressão - Prioridade alta/curto prazo;
-Aumentar o número de parcerias nacionais e internacionais com outras instituições de ensino superior e reforçar o
funcionamento efetivo das já existentes-Prioridade média/médio prazo;
-Aumentar e atualizar o acervo bibliográfico da Biblioteca Central -Prioridade alta/curto prazo

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Opening of competitions for career teachers and progression - High / short term priority;
-Increase the number of national and international partnerships with other higher education institutions and reinforce the
effective functioning of the existing ones-Medium / medium term priority;
-Expand and update the bibliographic collection of the Central Library -High / short term priority.

8.1.3. Indicadores de implementação 
-Contratação de 3 docentes para a área das Ciências da Educação;
-Abertura de 4 concursos para Professor Associado e de 1 para Professor Catedrático;
-Número de livros adquiridos;
-Número de parcerias estabelecidas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
-Hiring 3 teachers in the area of Education Sciences;
-Open 4 permanent positions for Associate Professor and 1 for Full Professor;
-Number of books purchased;
-Number of established partnerships.

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>
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9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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):
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<sem resposta>

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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>


