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ACEF/2021/1001681 — 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/1617/1001681

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-05-19

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._CA-CAE.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.
 Alterações efetuadas: D.R. 2.ª série — N.º 54 — 16 de março de 2018 

 1 — O curso passou a estar estruturado de acordo com o Sistema Europeu de Transferência e Acumulação de Créditos (a
seguir “ECTS”), nos termos arquitetados pelos artigos 4.º a 10.º do Decreto -Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro, e legislação
subsequente.

 2 — A aquisição do grau de doutor pressupõe a obtenção, num período normal de 6 semestres letivos, de 180 ECTS, nos
termos estabelecidos pela estrutura curricular e plano de estudos.

 3 — A realização, com sucesso, das unidades curriculares que integram a parte curricular do curso e que a seguir se
discriminam, no total de 60 ECTS, confere um curso de formação avançada, designado por «Curso de Especialização (ou
Estudos Avançados) em Estudos Literários»:

 a) Teoria da Literatura (15 ECTS);
 b) Estudos Literários Comparados ou Estudos Literários Portugueses

 ou Estudos Literários Anglo -Americanos (15 ECTS);
 c) Projeto de Tese em Estudos Literários (30 ECTS).

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Changes made: D.R. 2nd series - No. 54 - March 16, 2018

 1 - The course started to be structured according to the European Credit Transfer and Accumulation System (hereinafter
“ECTS”), in the terms designed by articles 4 to 10 of Decree -Law no. 42/2005 , of February 22, and subsequent legislation.

 2 - The acquisition of the doctoral degree presupposes the achievement, in a normal period of 6 academic semesters, of
180 ECTS, under the terms established by the curricular structure and study plan.

 3 - The successful completion of the curricular units that make up the curricular part of the course and which are described
below, for a total of 60 ECTS, provides an advanced training course, called «Specialization Course (or Advanced Studies)
in Literary Studies »:

 a) Theory of Literature (15 ECTS);
 b) Comparative Literary Studies or Portuguese Literary Studies

 or Anglo-American Literary Studies (15 ECTS);
 c) Thesis Project in Literary Studies (30 ECTS).

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454
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3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
No seguimento do estipulado em PERA/1617/1001681 — Decisão do CA e das recomendações da CAE para o
Doutoramento em Estudos Literários reformulou-se a estrutura curricular e o plano de estudos de modo a pôr termo aos
ramos e reservando a especialização para a tese, conforme se pode verificar no novo plano apresentado em 3.1.1.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Following the stipulation in PERA / 1617/1001681 - Decision of the Board and the recommendations of the Board for the
PhD in Literary Studies, the curricular structure and study plan were reformulated in order to put an end to the branches
and reserving the specialization for the thesis , as can be seen in the new plan presented in 3.1.1.

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

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

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

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

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

 Não

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Permaneceram as mesmas parcerias (Ex. Brasil)

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.
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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.
Estudos Literários

1.3. Study programme.
Literary Studies

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Estudos Literários

1.6. Main scientific area of the study programme.
Literary Studies

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

22

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:

220

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:

229

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.
15

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
NA

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc
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1.11. Condições específicas de ingresso.
a) Ser titular do grau de mestre ou equivalente legal; 
b) Ser titular do grau de licenciado, detentor de um currículo científico especialmente relevante que seja reconhecido pelo
Conselho Científico da ECHS - UTAD; 
c) Ser detentor de um currículo escolar, científico ou profissional reconhecido como atestando capacidade para a
realização deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da ECHS-UTAD. 

1.11. Specific entry requirements.
a) Hold a master's degree or legal equivalent;
b) Hold a bachelor's degree, holding a particularly relevant scientific curriculum that is recognized by the Scientific Council
of ECHS - UTAD;
c) Be the holder of a school, scientific or professional curriculum recognized as attesting the capacity to carry out this
cycle of studies by the Scientific Council of ECHS-UTAD.

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:
Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro.
Escola Ciências Humanas e Sociais

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.

A implementação das medidas propostas pela CA e pela CAE representaram uma evolução e uma melhoria significativas
do 3.º ciclo em Estudos Literários, pela definição clara das condições de ingresso, dos critérios de seleção, dos objetivos
do ciclo de estudos, mas sobretudo pela reformulação da estrutura curricular.

1.15. Observations.
The implementation of the measures proposed by CA and CAE represented a significant evolution and improvement of the
3rd cycle in Literary Studies, due to the clear definition of entry conditions, selection criteria, the objectives of the study
cycle, but above all by the reformulation curricular structure.

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):
Estudos Literários Portugueses Portuguese Literary Studies
Estudos Literários Anglo-Americanos Anglo-American Literary Studies
Estudos Literários Comparados Comparative Literary Studies
Teoria da Literatura Literary Theory

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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2.2. Estrutura Curricular - Estudos Literários Anglo-Americanos

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Estudos Literários Anglo-Americanos

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Anglo-American Literary Studies

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

Estudos Literários Anglo-
Americanos EL 150 30

(1 Item)  150 30  

2.2. Estrutura Curricular - Estudos Literários Portugueses

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Estudos Literários Portugueses

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Portuguese Literary Studies

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

Estudos Literários
Portugueses EL 150 30

(1 Item)  150 30  

2.2. Estrutura Curricular - Projeto de Tese

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Projeto de Tese

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

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

Projeto de Tese EL 150 30
(1 Item)  150 30  

2.2. Estrutura Curricular - Estudos Literários Comparados

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Estudos Literários Comparados
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2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
Comparative Literary Studies

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

Estudos Literários
Comparados EL 150 30

(1 Item)  150 30  

2.2. Estrutura Curricular - Teoria da Literatura

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
Teoria da Literatura

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

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

Teoria da Literatura EL 150 30
(1 Item)  150 30  

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 conjugam nas OT o método expositivo e o construtivista, com vista à aprendizagem, à capacidade de leitura
crítica e à investigação individual por parte dos alunos. A exposição e as análises textuais na sala de aula (atualmente, por
meio de plataforma digital) são sempre abertas e dialogadas. Além da componente literária e formativa, tem-se por
objetivo a investigação pessoal dos alunos.
O sucesso dos alunos inscritos é a prova de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos
do Doutoramento em Estudos Literários. Todos os alunos matriculados, apesar de haver pouca procura, têm finalizado
com a defesa pública de tese com a nota máxima. 
No ano de 2019-2020 programou-se um colóquio (em colaboração com a Universidade de Lisboa e com intervenção ativa
dos alunos de Doutoramento) sobre Teolinda Gersão nos 40 anos de vida literária, que foi adiado devido ao confinamento
e que será realizado este ano por meio de plataforma digital.

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 teachers combines the expository method and the constructivist method, with the objective of learning, the ability of
critical reading and individual research by the students. Exposition and textual analysis in the classroom (or digital
platform) are always open and dialogued. Besides the literary and formative component, the objective is the personal
investigation of the students.
The success of enrolled students is proof that the teaching and learning methodologies are adequate to the objectives of
the PhD in Literary Studies. All enrolled students (although there is little demand) finish with the public defense of the
thesis with the maximum grade.
n 2019-2020, a colloquium was scheduled (in collaboration with the University of Lisbon and with active intervention by
PhD students) on Teolinda Gersão in the 40 years of literary life, which was postponed due to confinement and will be held
this year by digital platform.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
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A forma de verificar se a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS consiste
e comprova-se pela realização dos questionários pedagógicos aos alunos e pelas estatísticas de aproveitamento,
publicados através da plataforma digital SIDE- UTAD. Pelos dados estatísticos e, de modo empírico, pela realização
atempada de avaliações, de apresentações orais e de trabalhos de investigação, verifica-se a adequação entre carga média
de trabalho e os ECTS. Além disso, a instituição possui um Sistema Interno de Garantia da Qualidade certificado pela
A3ES

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The way to check if the average workload required by students corresponds to the estimated ECTS is confirmed by the
completion of pedagogical questionnaires to students and by the statistics of achievement, published through the digital
platform SIDE-UTAD. By the statistical data and, empirically, by the timely performance of evaluations, oral presentations
and research work, the adequacy between average workload and ECTS is verified. In addition, the institution has an
Internal Quality Assurance System certified by A3ES

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

Uma vez que o curso "visa dotar os candidatos de competências que lhes permitam desenvolver investigação original e
independente e capacidade de a transmitir" (Cf. https://www.utad.pt/estudar/cursos/estudos-literarios/), as OT são sempre
abertas e dialogadas, na certeza de que os alunos mais aprendem com o que fazem do que com o que ouvem.
Procura-se, por meio de orientação científica e bibliográfica, capacitar os alunos para conceber, projetar, adaptar e realizar
uma investigação significativa, original e tradutora de uma compreensão sistemática no domínio científico de estudo.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Since the course "aims to provide candidates with skills that enable them to develop original and independent research
and the ability to transmit it" (See https://www.utad.pt/estudar/cursos/estudos-literarios/), the OT are always open and
dialogued, in the certainty that students learn more from what they do than from what they hear.
It is sought, through scientific and bibliographic guidance, to enable students to conceive, design, adapt and carry out a
meaningful, original and translating investigation of a systematic understanding in the scientific domain of study.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 A estrutura curricular, as metodologias de ensino/aprendizagem e a qualificação dos docentes (todos doutorados há mais

de 15 anos) do 3º ciclo-Doutoramento em Estudos Literários é adequada. Deve ser problematizada a razão da falta de
procura por parte de candidatos/alunos (total de sete alunos atualmente matriculados). Pode observar-se que os que têm
frequentado e realizado o doutoramento são todos profissionalizados.

 Penso que urge criar um 2º Ciclo na área, uma vez que há um hiato entre a licenciatura (1º Ciclo, existente) e o 3º Ciclo.

2.4 Observations.
 The curricular structure, teaching / learning methodologies and the qualification of teachers (all of whom have been PhDs

for more than 15 years) of the 3rd cycle-PhD in Literary Studies is adequate. The reason for the lack of demand from
candidates / students (total of seven students currently enrolled) must be questioned. It can be seen that those who have
attended and completed the PhD are all professionalized.

 I think it is urgent to create a 2nd Cycle in the area, since there is a gap between the degree (1st Cycle, existing) and the
3rd Cycle.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Diretor/a de Curso: Maria Luísa de Castro Soares - Professora Auxiliar com Agregação da UTAD 

 Regime de prestação de serviço (100% Exclusividade, integral).
 

Vice-Diretor/a de Curso: Anabela Dinis Branco de Oliveira - Professora Auxiliar da UTAD 
 Regime de prestação de serviço (100% Exclusividade, integral).

 
Vogal do Curso: Isabel Maria Fernandes Alves - Professora Auxiliar da UTAD 

 Regime de prestação de serviço (100% Exclusividade, integral).
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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 Luísa de Castro
Soares

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Estudos Literários-

Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida

Anabela Dinis Branco
de Oliveira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida

Isabel Maria Fernandes
Alves

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Norte-

Americana 100 Ficha submetida

Elisa Maria Oliveira
Gomes da Torre

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Literatura Medieval

Portuguesa 100 Ficha submetida

José Eduardo Pacheco
Barreiros Reis

Professor Associado
ou equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida

     500  

<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.
 5

3.4.1.2. Número total de ETI.
 5

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: 5 100

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): 5 100

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 5 100 5

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/annexId/4f69437e-51f1-66b6-9255-5ffdce84fd0d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/annexId/dea9f43c-1ba2-ce6f-055e-6025752b9543
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/annexId/1d0f0aea-3192-1e77-08b7-6025787ed2d3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/annexId/9344239f-5122-8e25-e398-60257b65df39
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/annexId/20f50684-28f4-0a4d-c75f-60257b3bb2d6
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estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and specialised in the fundamental areas of the study
programme
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 5

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

5 100 5

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 5 100 5

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

Não aplicável. Não há pessoal não docente afeto à lecionação do Doutoramento em Estudos Literários.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Not applicable. There is no non-teaching staff assigned to the teaching of the PhD in Literary Studies.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Não aplicável.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Not applicable.

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. 
7

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 28.6
Feminino / Female 71.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year
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Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
Doutoramento 4
Doutoramento 2
Doutoramento 1
 7

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 15 10
N.º de candidatos / No. of candidates 3 7 4
N.º de colocados / No. of accepted candidates 3 6 4
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 1 3 3
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. 
Os estudantes inscritos no Doutoramento em Estudos Literários são todos profissionais com emprego estável,
maioritariamente, docentes do Ensino Secundário e Superior.

 De acordo com os dados do Gabinete de Relações Internacionais de Mobilidade (Grim) - UTAD, julgo que é importante
realçar que, no segundo semestre de 2020, já tivemos uma ligeira redução de estudantes enviados/outgoing motivada pelo
contexto de pandemia.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The students enrolled in the PhD in Literary Studies are all professionals with stable employment, mostly teachers of
Secondary and Higher Education.

 According to data from the International Mobility Relations Office (Grim) - UTAD, I think it is important to highlight that, in
the second half of 2020, we already had a slight reduction in the number of students sent / outgoing due to the pandemic
context.

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

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

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

Luís Filipe Cunha Teresinho. Título da Tese "As identidades do Homem no discurso da Ficção Científica: as manipulações
da era tecnocientífica e o devir do pós-Homem" . UTAD, 13 de fevereiro de 2019. Aprovado com Muito Bom por
unanimidade do júri.

Mônica Maria Braga Feitosa Gentil. Título da tese: "Patativa do Assaré, leitor de Camões. Da Identificação Glosante à
contestação global". UTAD, 8 de julho de 2019. Aprovada com Muito Bom por unanimidade do júri.

Fátima Leonor Sopran. Título da tese "Espaço do suspense: diálogos fílmico-literários entre Lídia Jorge, Helena Malheiro,
Lygia Fagundes Telles e Alfred Hitchcock". UTAD, 10 de abril 2018. Aprovada com Muito Bom por unanimidade do júri.

Carlos Manuel Da Costa Teixeira. Título da tese: "A diarística na literatura para a infância: a escrita do eu entre o real e a
ficção". UTAD, 5 de fevereiro 2018. Aprovado com Muito Bom por unanimidade do júri.

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). 

Luís Filipe Cunha Teresinho. Thesis title "The identities of Man in the discourse of Science Fiction: the manipulations of
the technoscientific era and the future of the post-Man". UTAD, February 13, 2019. Approved with Very Good by unanimous
jury.

Mônica Maria Braga Feitosa Gentil. Thesis title: "Patativa do Assaré, reader of Camões. From Glossary Identification to
global contestation". UTAD, July 8, 2019. Approved with Very Good by unanimous jury.

Fátima Leonor Sopran. Thesis title: "Espaço do suspense: film-literary dialogues between Lídia Jorge, Helena Malheiro,
Lygia Fagundes Telles and Alfred Hitchcock". UTAD, April 10, 2018. Approved with Very Good by unanimous jury.

Carlos Manuel Da Costa Teixeira. Thesis title: "Diaristics in childhood literature: the writing of the self between reality and
fiction". UTAD, February 5, 2018. Approved with Very Good by unanimous jury.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Verificou-se sucesso escolar nas diferentes subáreas científicas, designadamente, em Teoria da Literatura (obrigatória 1º
ano), nos Estudos Literários Comparados (opção 1ºano) e nos Estudos Literários Portugueses (opção 1º ano). Os Estudos
Anglo-Americanos (opção 1º ano) têm sido a unidade curricular menos escolhida pelos alunos e, consequentemente,
aquela com menor seguimento no Projeto e no desenvolvimento posterior sob a forma de tese. Deve-se assinalar,
contudo, um registo de um projeto na área em 2020, estando a tese em curso.

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

There was academic success in the different scientific sub-areas, namely, in Theory of Literature (compulsory 1st year), in
Comparative Literary Studies (1st year option) and in Portuguese Literary Studies (1st year option). Anglo-American
Studies (1st year option) has been the least chosen curricular unit by students. It should be noted, however, a registration
of a project in the area in 2020, and the thesis is in progress.

6.1.4. Empregabilidade.

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

De acordo com as estatísticas da DGEEC (Site http://estatisticas-educacao.dgeec.mec.pt/eef/2019/) no doc.
 DGEEC_DSEE_2020_EE20182019.pdf, página 188, nos anos de 2018 e 2019, estavam inscritos no ensino superior 57%

alunos ao nível da licenciatura e apenas 5,5% em doutoramentos. Sem haver uma especificação na área dos Estudos
Literários, nas estatísticas da DGEEC, verifiquei empiricamente (pela seriação de candidaturas através de curriculum
científico e profissional) que os alunos que têm frequentado o Curso de Doutoramento em Estudos Literários sob a minha
direção (anos 2017-2020) são profissionais com emprego, sobretudo, professores. Não há desempregados a registar nos
alunos deste doutoramento.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies,
indicating the year and the data source). 

According to DGEEC statistics (Website http://estatisticas-educacao.dgeec.mec.pt/eef/2019/) in doc.
 DGEEC_DSEE_2020_EE20182019.pdf, page 188, in the years 2018 and 2019, 57% of students were enrolled in higher
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education at the degree level and only 5.5% in doctorates. There is no specification in the area of   Literary Studies, in the
statistics of DGEEC, but I have empirically verified (by the serialization of applications through the scientific and
professional curriculum) that the students who have attended the PhD Course in Literary Studies under my direction (years
2017 -2020) are professionals with jobs, especially teachers. There are no unemployed to register in the students of this
PhD.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
De acordo com o documento de apresentação do curso - In https://www.utad.pt/estudar/cursos/estudos-literarios/ - o
doutoramento - "3.º ciclo de estudos conducente ao grau de Doutor em Estudos Literários tem como objetivo principal o
reforço da capacidade de produção e internacionalização do conhecimento através da realização de investigação original,
numa perspetiva fundamental ou aplicada, e visa dotar os candidatos de competências que lhes permitam desenvolver
investigação original e independente e capacidade de a transmitir."
Este objetivo geral tem levado a uma procura por parte de docentes, sobretudo, de universidades e politécnicos mas
também de professores do Ensino Secundário. 
O Doutoramento é alvo de procura de pessoas que já têm emprego na área específica.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
According to the presentation document of the course - In https://www.utad.pt/estudar/cursos/estudos-literarios/ - the
doctorate - "3rd cycle of studies leading to the degree of Doctor in Literary Studies aims to main objective is to reinforce
the capacity for the production and internationalization of knowledge by carrying out original research, in a fundamental or
applied perspective, and aims to provide candidates with skills that allow them to develop original and independent
research and the ability to transmit it. "
This general objective has led to a demand by secondary school teachers and other universities or polytechnics.
The PhD is the target of demand for people who already have jobs in the specific area.

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 Estudos Clássicos
e Humanísticos - CECH Muito Bom Universidade de

Coimbra 1 Maria Luísa de
Castro Soares

LabCom - Comunicação e
Artes Muito Bom Universidade da

Beira Interior 1 Anabela Dinis
Branco de Oliveira

Instituto de Filosofia Muito Bom Universidade do
Porto 1 Elisa Gomes da

Torre
Instituto de Literatura
Comparada Margarida Losa Muito Bom Universidade do

Porto 1 José Eduardo Reis

Centro de Estudos Anglísticos Muito Bom Universidade de
Lisboa 1 Isabel Maria

Fernandes Alves

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/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66
 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/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66
 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. 

Realização de Congresso Colóquio Internacional “[T]oda eu sou actividade – obras, relações, sentimentos”: Conhecer
Agustina Bessa-Luís e a sua Obra, realizado na UTAD, em 22 e 23 de novembro de 2018. Com a coordenação da Pro-
Reitoria para a Qualidade e de todos os docentes do doutoramento em Estudos Literários. Deste evento foi publicado um
volume, editado em 2020.

 Está programado para 2021 um Colóquio on-line sobre "Teolinda Gersão: 40 anos de vida Literária" em colaboração com a
Universidade Clássica de Lisboa

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66
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6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental
scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local development, the
scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

International Colloquium Congress held “[T] ode I am an activity - works, relationships, feelings”: Getting to know
Agustina Bessa-Luís and her Work, held at UTAD, on 22 and 23 November 2018. With the coordination of the Rectory for
Quality and for all PhD professors in Literary Studies. Of this event a volume was published, edited in 2020.
An online Colloquium on "Teolinda Gersão: 40 years of Literary Life" is scheduled for 2021 in collaboration with the
Universidade Técnica de Lisboa

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. 

- Participação de uma docente no Projeto UID/ELT/00196/2019 - Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos da
Universidade de Coimbra com um cap. de livro de SOARES, M.L.C. et al (2020). “A mulher Brasileira no imaginário do
homem português: da Carta de Caminha ao registo estatístico atual. [Igualdade(s), diferença(s) e estereótipo(s)]. In
REBELO, A.; MIRANDA, M. (Coord.) O mundo clássico e a universalidade dos seus valores: da Antiguidade ao nosso
tempo - vol. II. Coimbra: Imprensa da Universidade: 321-334 (double peer review) ISBN 978-989-26-2033-6,
- Uma docente é membro de 2018-2020 do Júri do Concurso Nacional de Leitura, Fase Municipal. (Iniciativa do PNL, da
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas)
- Dois docentes do doutoramento em EL são membros do Conselho Consultivo Internacional das Obras Pioneiras da
Cultura Portuguesa. Direção de José Eduardo Franco e Carlos Fiolhais. Lisboa: Círculo dos Leitores

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. 

- Participation in Project UID / ELT / 00196/2019 - Center for Classical and Humanistic Studies of the University of Coimbra
with a cap. SOARES, M.L.C. et al (2020). “The Brazilian woman in the imagination of the Portuguese man: from Caminha's
Letter to the current statistical record. [Equality (s), difference (s) and stereotype (s)]. In REBELO, A .; MIRANDA, M.
(Coord.) The classic world and the universality of its values: from Antiquity to our time - vol. II. Coimbra: University Press:
321-334 (double peer review) ISBN 978-989-26-2033-6; 
- One PhD professor is a 2018-2020 member of the National Reading Competition Jury, Municipal Phase. (Initiative of NLP,
Directorate-General for Books, Archives and Libraries)
- Two PhD professors in EL are members of the International Advisory Council for Pioneer Works of Portuguese Culture.
Directed by José Eduardo Franco and Carlos Fiolhais. Lisbon: Readers Circle

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 52.6
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 1
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 1

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). 
NA

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
NA

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
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De 2018 a 2020 realizaram-se quatro provas públicas doutoramento em Estudos Literários, com a nota máxima:
Muito Bom por unanimidade do júri.

6.4. Eventual additional information on results.
From 2018 to 2020 there were four public doctoral tests in Literary Studies, with the maximum score:
Very good by unanimous jury.

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._5022-2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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/2e17a293-13a2-a1f8-2c0d-5ffdce487c66/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional.

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
A relação e orientação de proximidade entre docentes e alunos em muito favorece a dedicação quase individualizada e
exclusiva ao trabalho a realizar.

8.1.1. Strengths 
The close relationship and orientation between teachers and students that greatly favors the almost individualized and
exclusive dedication to the work to be carried out.

8.1.2. Pontos fracos 
O número reduzido de alunos (total 7) é proveitoso para o discente, mas é desfavorável do ponto de vista económico para
a instituição.

8.1.2. Weaknesses 
The reduced number of students (total 7) is beneficial for the student, but it is economically unfavorable for the institution.

8.1.3. Oportunidades 
NA

8.1.3. Opportunities 
NA

8.1.4. Constrangimentos 
Os recursos humanos são os professores doutorados da UTAD na área de estudos Literários, mas o trabalho por eles
realizado em OT não é contabilizado na carga horária docente.

8.1.4. Threats 
Human resources are UTAD's doctoral professors in the field of Literary Studies, but the work they do in OT is not counted
in the teaching hours.

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criação de legislação que promova a progressão na carreira aos professores do Ensino Básico e Secundário que
obtenham o PhD em Estudos Literários.
Criação de um segundo Ciclo-Mestrado em Estudos Literários capaz de preencher um hiato existente na UTAD. (Há apenas
licenciatura e doutoramento na área).

8.2.1. Improvement measure 
Creation of legislation that promotes career progression for teachers of Basic and Secondary Education who obtain a PhD
in Literary Studies.
Creation of a second Master's Degree in Literary Studies capable of filling an existing gap at UTAD. (There are only
bachelor and doctorate degrees in the area).

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
A prioridade de implementação da medida é alta, mas o processo é moroso.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
The priority for implementing the measure is high, but the process takes time.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Em 2017, houve a tentativa de implementação do um 2º Ciclo Mestrado em Estudos de Literatura: Vozes Transmontano-
Durienses que não foi aprovado pela A3ES.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
In 2017 we tried to create a Master / 2nd Cycle in Literature Studies: Voices from Transmontano-Durienses. Not approved
by A3ES.

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  
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<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente


