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ACEF/2021/1002131 — 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/1617/1002131

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-05-17

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._Ponto1.2-Síntese de medidas de melhoria-FINAL-a.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.
 n.a.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 n.a.

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.
 n.a.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 n.a.

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.
 n.a.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 n.a.
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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.
Este doutoramento faz parte dos programas doutorais com financiamento para bolseiros do Centro de Investigação em
Didática e Tecnologia na Formação de Formadores (CIDTFF).
Este doutoramento está ligado a várias redes de investigação internacionais (ver ponto 6.3.2) que foram implementadas
após o anterior processo de avaliação.
Este doutoramento beneficia de um conjunto mais alargado de projetos de investigação alguns internacionais nos quais
estão envolvidos vários doutorandos (ver ponto 6.2.5).
Maior articulação com o CIDTFF em particular o apoio institucional para bolseiros de investigação financiados pela FCT. 
Foram preparados acordos de parceria com instituições de ensino superior nacionais (Instituto Politécnico de Coimbra,
acordo já assinado) e internacionais (Universidade Federal de S. Paulo, Brasil, em fase de assinatura pelas respetivas
reitorias) que permitirão num futuro próximo aumentar a capacidade de captação de alunos estrangeiros.
.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
This PhD is part of the doctoral programs with funding for scholarship holders from the Research Center on Didactics and
Technology in the Education of Trainers (CIDTFF).
This PhD is linked to several international research networks (see point 6.3.2) that were implemented after the previous
evaluation process. This PhD program benefits from a broader set of research projects, some international, in which
several PhD students are involved (see point 6.2.5).
Greater articulation with CIDTFF exists specifically institutional support for research fellowships financed by FCT.
Partnership agreements have been prepared with national higher education institutions (Polytechnic Institute of Coimbra,
already signed agreement) and international 
(Federal University of S. Paulo, Brazil, currently being signed by the respective rectories) that will allow, in the near future,
to increase the attractiveness for foreign students.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foi criado na UTAD o Colégio Doutoral o que permitiu um outro enquadramento institucional aos doutoramentos
oferecidos pela UTAD. Este enquadramento possibilitou uma maior penetração internacional e uma maior procura de
doutorandos estrangeiros e nacionais.
Foi criado e implementado na UTAD o Sistema Interno de Garantia da Qualidade da UTAD que recolhe informação e
monitoriza, entre outras coisas, o ensino e a aprendizagem das UCs do ciclo de estudos e do próprio programa doutoral.
Esta informação permite aos docentes (através do Relatório da Unidade Curricular (RUC) ) e direção do curso (através do
Relatório Anual Curso (RAC) ) fazer afinações às UC e ao funcionamento do programa doutoral monitorizando a adoção e
o cumprimento dos referenciais que a UTAD adotou no Plano Estratégico. Em particular o Gabinete de Gestão da
Qualidade é o gabinete que acompanha e gere estes processos.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Doctoral College was created at UTAD, which allowed a different institutional framework for the doctorates offered by
UTAD. This framework enabled greater international coverage and demand for foreign and national doctoral students.
UTAD's Internal Quality Assurance System was created and implemented at UTAD, which gathers information and
monitors, among other things, the teaching and learning of curricular units (UCs) in the study cycle and the doctoral
program itself. This information allows teachers (through Curricular Unit Report (RUC)) and program management (through
RAC - Annual Course Report) to make adjustments to the UCs and the functioning of the doctoral program by monitoring
the adoption and compliance with the references that UTAD adopted in the Strategic Plan. In particular, the Quality
Management Office monitors and manages these processes.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Reconhecimento deste doutoramento para a habilitação para a docência para os grupos 230, 240, 500, 510, 520, 530, 550
de acordo com a Portaria nº 344/2008 de 30 de abril. Lista atualizada pela DGAE à data de 15 de novembro de 2017. Esta
informação pode ser consultada em https://bit.ly/3stah9y [http://www.dgae.mec.pt/gestrechumanos/pessoal-
docente/carreira/aquisicao-de-outrashabilitacoes/]
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4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Recognition of this PhD for teaching qualification groups 230, 240, 500, 510, 520, 530, 550 in accordance with Decree-Law
No. 344/2008 of 30 April. List updated by DGAE on November 15, 2017. This information can be found at
https://bit.ly/3stah9y 
[http://www.dgae.mec.pt/gestrechumanos/pessoal-docente/carreira/aquisicao-de-outrashabilitacoes/]

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Didáctica de Ciências e Tecnologia

1.3. Study programme.
Science and Technology Education Research

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Regulamento DR_3.º_Ciclo_em_Didática_de_CT.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Didática de Ciências e Tecnologia

1.6. Main scientific area of the study programme.
Science and Technology Education Research

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

145

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:

145

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:

4

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
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13th):
6 Semesters

1.10. Número máximo de admissões.
10

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

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

1.11. Condições específicas de ingresso.
1 As condições gerais de acesso são fixadas pelo n.º 1 do artigo 17.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de Março e pelo
Regulamento de Estudos Pós -Graduados. 
2 Seleção dos candidatos
a) Os candidatos à matrícula no Doutoramento são selecionados pela Direção de Curso, tomando em consideração os
seus currículos académico e científico e a sua motivação para fazer investigação.
b) A Direção de Curso de Doutoramento realiza a avaliação com base na documentação entregue pelos candidatos
(definida por edital da UTAD) e através de entrevista.
c) Deverá igualmente cada candidato instruir o processo de candidatura com uma carta de motivação aludindo ao trabalho
de investigação científica que pretenda desenvolver durante o programa de Doutoramento.

1.11. Specific entry requirements.
1 The general conditions of access are established by number 1 of Article 17. Decree-Law 74/2006 of 24 March and by
Regulation of Post Graduate Studies.
2 Selection of candidates
a) Applicants for enrollment in the PhD are selected by the Program Directorate, taking into account their academic and
scientific curricula and their motivation for doing research.
b) The PhD Program Directorate performs the evaluation based on the documentation delivered by the candidates (defined
in UTAD's official notice) and through an interview.
c) Each candidate should also instruct the application process with a motivation letter alluding to the work of scientific
research that intends to develop during the PhD program.

1.12. Regime de funcionamento.
Pós Laboral

1.12.1. Se outro, especifique:
n.a.

1.12.1. If other, specify:
n.a.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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

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

n.a.

1.15. Observations.
n.a.

2. Estrutura Curricular. Aprendizagem e ensino centrados no estudante.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df
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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):
Didática de Ciências Físicas Physical Sciences Education Research
Didática de Ciências Matemáticas Mathematical Sciences Education Research
Didática de Ciências de Engenharia Engineering Sciences Education Research
Didática da Informática Informatics Education Research

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

2.2. Estrutura Curricular - Especialização Didática de Ciências Físicas,Ciências Matemáticas,Ciências de
Engenharia,Informática

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Especialização Didática de Ciências Físicas,Ciências Matemáticas,Ciências de Engenharia,Informática

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Specialization on Education Research on Physical, Mathematical, Engineering, Informatics Sciences

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

Didática de Ciências e Tecnologia/ Science and Technology
Education Research DCT/STER 162 0

Didáctica de Ciências e Tecnologia / Science and Technology
Education Research DCT/STER 0 12

Ciências de base (C. Físicas, C. Matemáticas, C. da Engenharia,
Informática) / Basic Sciences (Physics, Mathematics,
Engineering, Informatic)

CF ou CM ou CEng
ou Inf / PS, MS,
ES, Inf

6 0

(3 Items)  168 12  

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.

 Nas FUC definem-se objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino e de aprendizagem, métodos e critérios de
avaliação de acordo com o estipulado nas UC do PERA/1617/1002131. Nos seminários das diferentes UC são
recomendadas leituras de artigos científicos ou outros no âmbito da UC e propostas tarefas. Posteriormente, as
contribuições dos alunos sobre os diversos temas são apresentadas e discutidas em grande grupo. Além disso, ao longo
da orientação tutorial os docentes prestam um apoio individual e sistemático aos doutorandos para que os objetivos de
aprendizagem sejam alcançados.

 Complementarmente, no final de cada semestre, é prática comum cada equipa docente refletir sobre o funcionamento da
sua UC, adequando as metodologias de ensino e de aprendizagem e as modalidades e critérios de avaliação aos objetivos
de aprendizagem da UC e aos resultados a alcançar pelos alunos. Esta reflexão materializa-se num relatório da unidade
curricular (RUC) preenchida numa plataforma.da UTAD.

 

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.

 In the FUC, learning objectives, teaching and learning strategies, methods and evaluation criteria are defined according to
the stipulations in the UCs of PERA/ 1617/1002131. In the seminars of the different UCs, readings of scientific or other
papers are recommended within the scope of the UC and proposed tasks. Subsequently, students' contributions on the
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various topics are presented and discussed in a large group. In addition, throughout the tutorial guidance, teachers
provide individual and systematic support to doctoral students in order to achieve the learning outcomes. 
In addition, at the end of each semester, it is common practice for each teaching team to reflect about the work on the UC,
adapting the teaching and learning methodologies (including assessment and criteria) to the UC's learning outcomes and
results of the students. This reflection is materialized in a curricular unit report (RUC) completed on a UTAD’s platform.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
Nas FUC das diferentes UC, as horas de contacto estão definidas em função do número de créditos ECTS. As horas de
trabalho adicional autónomo estão também previamente quantificadas e são do conhecimento de todo o corpo docente. A
equipa docente de cada UC define as metodologias de trabalho e a avaliação a adotar em função do tempo de trabalho
autónomo dos estudantes, sem comprometer a carga média de trabalho esperada. Os alunos são ouvidos regularmente e
a Direção de Curso afere a quantidade de trabalho desenvolvida pelos alunos de forma a desencadear, em tempo útil,
mecanismos de ajustamento sempre que necessário, nomeadamente nas datas previstas de apresentação de tarefas e de
momentos de avaliação.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
In the FUC of the different UCs, the contact hours are defined according to the number of ECTS credits. The hours of
additional autonomous work are also previously computed and are known to the entire teaching staff. The teaching team of
each UC defines the work methodologies and the assessment to be adopted depending on the students' autonomous
working time, without compromising the expected average workload. Students are heard regularly and the Program
Directorate checks the amount of work developed by students in order to trigger, in a timely manner, adjustment
mechanisms whenever necessary, namely on the scheduled dates of presentation of tasks and moments of evaluation.

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

A equipa docente de cada uma das UC define as metodologias de avaliação em função dos respetivos objetivos de
aprendizagem. Uma das funções da direção de curso consiste em verificar e validar as FUC, para, caso necessário, em
colaboração com o docente proceder a eventuais ajustamentos neste domínio, de forma a garantir um equilíbrio na carga
de trabalho exigida aos estudantes. Neste curso privilegia-se a avaliação contínua dos alunos, possibilitando um
acompanhamento sistemático, por parte do docente, do trabalho desenvolvido por cada aluno. As tarefas propostas nas
diferentes UC do 1.º ano (1.º e 2.º semestres) convergem, numa primeira fase, para um projeto final que poderá constituir-
se como o projeto de tese de doutoramento e, posteriormente, para a tese de doutoramento propriamente dita. 
No 2.º e 3.º anos há a monitorização da produção científica dos doutorandos que é outro dos indicadores do cumprimento
dos objetivos de aprendizagem para este curso.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The teaching team of each UC defines the evaluation methodologies according to the respective learning outcomes. The
program director checks and validate the FUC, so that, if necessary, in collaboration with the teacher, any adjustments in
this area are made, in order to ensure a balance in the workload required for students. This program focuses on the
continuous assessment of students, allowing systematic monitoring by the teacher of the work developed by each student.
The tasks proposed in the different UCs of the 1st year (1st and 2nd semesters) converge, in a first phase, to a final project
that can be constituted as the doctoral thesis project leading to the PhD thesis itself.
In the 2nd and 3rd years the scientific production of doctoral students is monitored, which is another indicator of the
fulfilment of the learning outcomes for this program.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Para além do referido no ponto anterior (2.3) a Direção do Curso solicitou aos estudantes o preenchimento de um

questionário mais completo no sentido de contribuírem para melhorar o funcionamento do curso e as experiências de
futuros estudantes. Destina-se a obter informação sobre as suas experiências enquanto estudantes deste curso de
doutoramento da UTAD e sobre aspetos do funcionamento das diferentes UC. Os dados são tratados por uma Comissão
designada pela Direção do Curso que elabora um relatório identificando eventuais problemas de cada UC,
disponibilizando-o à Direção do Curso que, em articulação com os docentes envolvidos nas UC, estabelece um plano de
melhoria dos aspetos identificados como menos positivos.

 
Da análise dos resultados do último questionário proposto pela Direção de Curso (2020) concluiu-se que, quanto ao
ensino, os alunos reconhecem que o curso é intelectualmente estimulante (95%), os professores são bons a explicar as
coisas (95%) e estão satisfeitos com o apoio que recebem dos professores (92%) e 100% considera que o curso melhorou
as suas competências académicas. Sobre o ambiente de aprendizagem os alunos sentem-se encorajados a colocar
questões e participarem nas sessões (62%), têm oportunidade para discutir o seu trabalho com outros colegas (81%).
Conseguem gerir a carga de trabalho (78%).

 
Sobre a avaliação e o feedback concordam com os critérios usados (84%); as avaliações foram justas (65%); receberam
atempadamente feedback sobre o seu trabalho (78%) que lhes foi útil (92%).
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A universidade tem ainda um regulamento interno “Regulamento Pedagógico da UTAD” que impõe aos docentes o
preenchimento das FUC, o que leva à definição prévia e atempada dos métodos de avaliação de cada UC (até 15 dias após
o início das aulas), incluindo a quantificação, o tipo dos diferentes elementos de avaliação e a respetiva calendarização,
dando conhecimento deles aos estudantes, Direção do Curso e Conselho Pedagógico da ECT onde o curso está alocado.
Ainda relativamente ao ponto 2.3, importa referir que as UC do 2.º e 3.º anos têm como finalidade a monitorização do
trabalho dos doutorandos na preparação da tese de doutoramento e consequente admissão à defesa da tese de
doutoramento. Neste contexto, estas UC são da responsabilidade dos docentes do ciclo de estudos que fazem parte da
equipa de orientação. Esta equipa é proposta por cada doutorando, validada pela Direção de Curso e aprovada pelo
Conselho Científico da ECT. Os docentes de cada uma destas UC, num trabalho articulado e colaborativo proporcionam
uma formação complementar que permite a cada doutorando o desenvolvimento de uma investigação original que
conduzirá à produção científica com peer review e à apresentação e defesa da sua tese de doutoramento.

2.4 Observations.
In addition to what was mentioned in the previous point (2.3), the Program Director asks students to fulfil a survey for a
more complete in order to access the students’ contributes to improve it, as well as future students’ the experiences. It is
intended to obtain information about their own experiences in this UTAD PhD program and about the different UC’s
working aspects. The data analysis is made by the Program Directorate Commission, which reports them identifying any
problems in each UC to the Program Director who agrees with the UC teacher a plan to improve the aspects identified as
less positive.

The analysis of the last survey to the students (2020) revealed that for teaching, students recognize that the program is
intellectually stimulating (95%), teachers are good at explaining things (95%) and are pleased with the support they receive
from them (92%) and 100% consider that it has improved their academic skills. About the learning environment, students
are encouraged to ask questions and participate in sessions (62%), have the opportunity to discuss their work with other
colleagues (81%) and are able to manage the workload (78%).

Regarding the evaluation and feedback, they agree with the criteria used (84%); the evaluations were fair (65%); received
timely their work feedback (78%) and that was useful to them (92%).

The university also has its own internal "Pedagogical Regulation of UTAD" that requires teachers to complete the FUC,
which leads to the prior and timely definition of the assessment methods of each UC within 15 days after classes start),
including quantification, the type of the different assessment elements and the respective timetable, giving the students’
knowledge of them, Program Director and Pedagogical Council of ECT where the program is allocated. Still in relation to
point 2.3, it should be noted that the 2nd and 3rd year UCs have the purpose of monitoring the work of doctoral students in
their doctoral thesis preparation and consequent admission doctoral thesis arguing. In this context, these UCs
responsibility lays on the PhD supervisor(s). This team is selected by each PhD student, validated by the Program Director
and approved by the Scientific Council of ECT. The teachers of each of these UCs, in an articulated and collaborative work,
provide complementary training that allows each PhD student to develop an original research that will lead to his/her
scientific production with peer review and the presentation and arguing of their PhD thesis.

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.
 Joaquim Bernardino de Oliveira Lopes

 Maria Cecília Rosas Pereira Peixoto da Costa
 Manuel José Cabral dos Santos Reis

 

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

Joaquim Bernardino de
Oliveira Lopes

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Física-Didática de Física 100 Ficha
submetida

Maria Cecília Rosas
Pereira Peixoto da
Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Área Científica de Ciências Exatas,

Naturais e Tecnológicas – Matemática 100 Ficha
submetida

Paula Maria Machado Professor Doutor Matemática 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/487483fa-1f65-1943-abc0-5ffdbd82bcdd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/7dbc82de-d66e-e6d6-8830-6023c1ab650c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/5c17bdc0-0ca3-6f4f-8bbf-6023c2fefc5f
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Cruz Catarino Associado ou
equivalente

submetida

Manuel José Cabral dos
Santos Reis

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha
submetida

José Paulo Cerdeira
Cleto Cravino

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física/Didáctica da Física 100 Ficha

submetida
Ana Paula Florêncio
Aires

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação Matemática-Didática da

Matemática 100 Ficha
submetida

Maria Manuel da Silva
Nascimento

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Helena Maria Barros de
Campos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática (Geometria e Topologia) 100 Ficha

submetida
Paulo Jorge de Campos
Favas

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

José Benjamim Ribeiro
da Fonseca

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

Paulo Nogueira Martins Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha

submetida
Armando da Assunção
Soares

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 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.
 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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/5c17bdc0-0ca3-6f4f-8bbf-6023c2fefc5f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/abc1244b-921c-331d-3a23-6023c2d9d2e3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/4259baac-dc69-9a36-0371-6023c2893609
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/d4b10ad8-5eeb-e96a-2ace-6023c2a9c761
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/f147c402-0f08-713f-f4f2-6023c2c2a846
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/a8805619-6b9a-7fe5-f951-6023c318a46e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/68caa0de-82f2-8720-a84c-6023c3818965
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/9bbb2edf-f134-4dca-c073-6023c3061df1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/1f57ee6e-4142-cb4b-db42-6023c35ab529
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/annexId/7e8b9df7-9007-75e7-09a3-6023c4d894bc
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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. 

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

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

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A ECT apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos. Este corpo é formado por 5 técnicos superiores
que apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e 2 com licenciatura), por 6 assistentes técnicos (1 licenciado, 1 a
frequentar o ensino superior e 4 com o 12.º ano) e por 2 assistentes operacionais (um a frequentar o ensino superior e
outro com o 6.º ano de escolaridade).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
ECT supports all programs anchored with its human resources. This body is made up of 5 senior technicians who support
the laboratories (3 with a PhD and 2 with a degree), 6 technical assistants (1 graduate, 1 attending higher education and 4
with the 12th last secondary schooling year) and 2 operational assistants (one attending higher education and the other
with the 6th schooling year).

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. 
24
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5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 45.8
Feminino / Female 54.2

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
1º ano curricular 10
2º ano curricular 8
3º ano curricular 6
 24

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 10 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 5 14 13
N.º de colocados / No. of accepted candidates 5 11 10
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 4 10 10
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. 
A procura nos últimos 3 anos foi a seguinte: 32 candidatos dos quais 9 do Brasil, 2 de Angola e 2 de Moçambique (41% de
procura por estrangeiros).

 
Alunos admitidos e matriculados nos últimos 3 anos: 24 doutorandos dos quais 6 do Brasil, 1 de Angola e 2 de
Moçambique (37,5% de estrangeiros). Os alunos nacionais admitidos são na sua maior parte de fora da região de Vila Real.

 
No que concerne à distribuição por idades 16% dos doutorandos têm idade inferior a 35 anos, 57% têm entre 36 e 50 anos
e 27% têm mais de 50 anos.

 
Na fluência do uso da língua inglesa 43% dominam a escrita e oralidade e 73% conseguem ler em língua inglesa.

 
Os estudantes deste doutoramento distribuem-se por três grupos: i) jovens investigadores em início de carreira
financiados por bolsas; ii) docentes do ensino não superior que pretendem melhorar as suas qualificações académicas,
práticas de ensino e contribuir para o avanço do conhecimento na área da Didática de Ciências e Tecnologia; iii) docentes
do ensino superior que pretendem iniciar uma carreira de investigação e melhorar o seu vínculo contratual com as
respetivas instituições. Os doutorandos dos grupos ii) e iii) são trabalhadores-estudantes (cerca de 80%).

 
Os estudantes têm beneficiado do ambiente de investigação que lhes permite realizar os seus projetos de tese. Em
particular:

 a) colaborando no esforço de publicação de investigação
 b) participando na organização de encontros científicos internacionais referidos nos pontos 6.2.4 e 6.3.1 (VPCT2018,

VPCT2020, TECH-EDU2020) e como autores.
 c) enquadrando-se nas atividades e no ambiente de trabalho do LabDCT do CIDTFF
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d) criando dinâmicas próprias e autónomas de investigação. De facto, os doutorandos têm desenvolvido uma atividade de
publicação autónoma (sem o contributo dos respetivos orientadores) para além da que fazem em colaboração com os
respetivos orientadores, da qual se destaca:
5 Artigos JCR ou Scopus dos quais: 3 são do quartil Q1; 2 do Q2; 
7 Artigos indexados a outras bases de dados
7 Livros e Capítulos de livros
3 artigos em Proceedings Web of Science ou Scopus
11 artigos em outro tipo de Proceedings

Os alunos concordam com a gestão deste curso, nomeadamente na adequação do horário aos seus outros compromissos
(92%), na receção de informações sobre o curso (84%), no incentivo para se envolverem nas decisões da gestão do curso
(92%) Também consideram que o curso está bem organizado e tem funcionado bem (84%).

Além disso, os alunos consideram ainda que os recursos de aprendizagem e serviço de apoios disponibilizados pela
UTAD são adequados (biblioteca, recursos informáticos, equipamentos, instalações).

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The demand in the last 3 years was: 32 candidates, of which 9 from Brazil, 2 from Angola and 2 from Mozambique (41% of
demand from foreigners).

Students admitted and enrolled in the last 3 years: 24 doctoral students, 6 from Brazil, 1 from Angola and 2 from
Mozambique (37.5% foreigners). The admitted national students are mostly from outside the Vila Real region.
With regard to age distribution, 16% of doctoral students are under 35 years old, 57% are between 36 and 50 years old and
27% are over 50 years old.

When fluent in the use of the English language, 43% dominate writing and speaking and 73% are able to read in English.
The students of this PhD program are divided into three groups: i) young researchers at the beginning of their careers
financed by scholarships; ii) non-higher education teachers who intend to improve their academic qualifications, teaching
practices and contribute to the advancement of knowledge in the area of Didactics of Science and Technology; iii) higher
education teachers who intend to start a research career and improve their contractual relationship with the respective
institutions. The doctoral students in groups ii) and iii) are student workers (about 80%).

Students have benefited from the research environment that allows them to carry out their thesis projects. In particular:
a) collaborating in the research publication effort
b) participating in the organization of international scientific meetings referred to points 6.2.4 e 6.3.1 (VPCT2018,
VPCT2020, TECH-EDU2020) and as authors.
c) research activities and work environment of the CIDTFF LabDCT
d) creating their own and autonomous research dynamics. In fact, doctoral students have developed an activity of
autonomous publication (without the contribution of the respective supervisors) in addition to the one they do in
collaboration with the respective supervisors, which stands out:
5 JCR or Scopus papers of which: 3 are from quartile Q1; 2 of Q2; 
7 Papers indexed to other databases
7 Books and Book chapters
3 papers in Scopus Proceedings
11 Papers in another type of Proceedings

Students agree with the general management of this program, namely in adapting the schedule to their other commitments
(92%), receiving information about the course (84%), encouraging them to get involved in its management decisions (92%).
They consider that it is well organized and has worked well (84%).

In addition, students consider that the learning resources and support services provided by UTAD are adequate (library,
computer resources. equipment, facilities).

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
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N.º graduados / No. of graduates 2 1 4
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 1 2
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 0 2

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

2020 Fátima Maria da Costa Alves de Almeida Araújo, Simulações computacionais como ferramenta promotora da
autonomia e do raciocínio abstrato dos alunos.

 2020 Sónia Paula Vilela Raposo, Apliquetas no ensino de probabilidades: um estudo de caso com alunos de uma turma de
Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

 2020 Vera Lúcia Viana Lopes, Aplicações Didáticas sobre poliedros para o ensino de Geometria.
 2020 Nuno Lopes Martins, Um modelo de prática pedagógica de articulação entre conteúdo, pedagogia e tecnologia na

formação inicial de professores.
 2019 Maria Paula Montenegro Vieira Cardoso, O papel das representações visuais na aprendizagem da Matemática no 2.º

ciclo de escolaridade
 2018 Maria Júlia Branco Madeira Pires Branco, Desenvolvimento das práticas de mediação dos professores em contexto

de ensino de Ciências Físicas - O papel de ferramentas de ajuda 
 2018 Ricardo Jorge Castro Gonçalves, Investigação em didática de álgebra linear: uma perspetiva do seu contributo para o

ensino por meio da reflexão sobre a prática
 

Todas aprovadas com Muito Bom por unanimidade.
 

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). 

All unanimously approved with Very Good:
 

2020 Fátima Maria da Costa Alves de Almeida Araújo, Simulações computacionais como ferramenta promotora da
autonomia e do raciocínio abstrato dos alunos.

 2020 Sónia Paula Vilela Raposo, Apliquetas no ensino de probabilidades: um estudo de caso com alunos de uma turma de
Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

 2020 Vera Lúcia Viana Lopes, Aplicações Didáticas sobre poliedros para o ensino de Geometria.
 2020 Nuno Lopes Martins, Um modelo de prática pedagógica de articulação entre conteúdo, pedagogia e tecnologia na

formação inicial de professores.
 2019 Maria Paula Montenegro Vieira Cardoso, O papel das representações visuais na aprendizagem da Matemática no 2.º

ciclo de escolaridade
 2018 Maria Júlia Branco Madeira Pires Branco, Desenvolvimento das práticas de mediação dos professores em contexto

de ensino de Ciências Físicas - O papel de ferramentas de ajuda 
 2018 Ricardo Jorge Castro Gonçalves, Investigação em didática de álgebra linear: uma perspetiva do seu contributo para o

ensino por meio da reflexão sobre a prática

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
O insucesso escolar nas UC do curso é muito raro e quando ocorre resulta de situações de abandono, não existindo
diferenças entre as áreas de estudo do curso.

 

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

Failure rate in the courses is very rare and occurs only when students quit the PhD program, without any differences
between the scientific areas.

 

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). 

Todos os 9 doutorandos que concluíram o doutoramento entre 2017 e 2020 estão empregados.
 Destes:

 - 4 são docentes do ensino não superior. Uns mantiveram a sua posição laboral e outros mudaram de carreira.
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- 2 são docentes do ensino superior politécnico e reforçaram a sua posição contratual.
- 3 eram bolseiros e após doutoramento obtiveram emprego na área do 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). 

All 9 doctoral students who completed their doctorate between 2017 and 2020 are employed.
Of these:
- 4 are non-higher education teachers. Some maintained their working position and others changed careers.
- 2 are teachers of polytechnic higher education and have strengthened their contractual position.
- 3 were scholarship holders and after obtaining a doctorate they obtained employment in the area of doctoral studies.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Este curso de doutoramento tem permitido aos seus detentores melhorar as suas práticas de ensino e valorizar as suas
carreiras. O doutoramento permitiu aos doutorandos que tinham algum tipo de vínculo contratual, progredir na carreira ou
mudar de carreira. Os doutorandos que eram bolseiros conseguiram obter lugares de contratação como investigadores.
Portanto, para todos os doutorandos a conclusão do doutoramento em Didática de Ciências e Tecnologia constituiu uma
mais valia em termos de desenvolvimento profissional, pessoal e de empregabilidade ou de progressão na carreira.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
This doctoral program has allowed its PhD’s to improve their teaching practices and enhance their careers. The doctoral
degree allowed those who had some kind of contractual relationship to progress in their careers or to change careers.
Doctoral students who were awarded scholarships were able to obtain positions as researchers. Therefore, for all doctoral
students that already completed this Didactics of Science and Technology doctorate, it was an asset in terms of
professional, personal and employability development or career progression.

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

CIDTFF – Centro de Investigação em
Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores/ Research Centre on
Didactics and Technology in the
Education of Trainers

Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University of Aveiro 6

O CIDTFF possui um polo LabDCT
na Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro (UTAD); O Membro
integrado no CMAT é também
Membro Colaborador do LabDCT do
CIDTFF

CIENER – Centro de Investigação em
Energias Renováveis/Centre for
Renewable Energy Research

Muito Bom/Very
Good

INEGI – Instituto de
Ciência e Inovação em
Engenharia/Institute of
Science and Innovation in
Mechanical and Industrial
Engineering

1
O CIENER possui um polo INEGI-
LAETA/UTAD na Universidade de
Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)

CMAT - Centro de investigação em
Matemática/Centre of Mathematics
Research

Muito Bom/Very
Good

Universidade do
Minho/University of Minho 1

O CMAT possui um polo CMAT-
UTAD na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD)

MARE-Centro de Ciências do Mar e
do Ambiente/Marine and
Environmental Research Centre

Excelente/Excelent
Universidade de
Coimbra/University of
Coimbra

1 member of ECVA

IEETA – Instituto de Energia
Eletrónica e Telemática de
Aveiro/Institute of Electronics and
Informatics Engineering of Aveiro

Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University of Aveiro 1 n.a.

INESC TEC – Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência/Institute for

Muito Bom/Very
Good

Universidade do
Porto/University of Oporto

2 INESC TEC possui um polo INESC
TEC -UTAD na Universidade de Trás-
os-Montes e Alto Douro (UTAD)
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System and Computer Engineering,
Technology and Science

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/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e
 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/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e
 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. 

Os docentes do PhD em DCT têm desenvolvido várias atividades das quais se destacam:
 - Orientação de várias teses de doutoramento, dissertações de mestrado, relatórios finais de licenciatura e bolseiros de

Investigação em projetos de investigação.
 - Coordenação e/ou participação de vários projetos I&D financiados (Nacionais e Internacionais)

 - Orientação de bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento (bolseiros da Fundação de Ciência e Tecnologia – FCT)
 - Orientação de bolsas de estágio científico avançado de Matemática para os professores/investigadores dos países

PALOP (Fundação Calouste Gulbenkian)
 - Orientação de bolsas de integração na investigação (bolsas BII)

 - Orientação de estágios Ciência Viva
 - Participação em painéis de avaliação de projetos internacionais

 - Colaboração com a IGEC como perito externo na avaliação externa de escolas
 - Colaboração com a A3ES, como perito, em painéis de avaliação de vários cursos

 - Participação no Painel de Avaliação da FCT de Bolsas de doutoramento e de pós-doutoramento na área de Ciências da
Educação 

 - Participação em painéis de avaliação de projetos da Comissão Europeia H2020
 - Responsabilidade de patentes

 - Participação na criação de planos de estudos de 1.º, 2.º e 3.º Ciclos, devidamente acreditados e implementados
 - Participação em Comités Científicos de revistas e congressos nacionais e internacionais

 - Participação, como revisor e editor, em várias revistas internacionais, várias indexadas JCR, SCOPUS e de conferências
internacionais (e.g., Web of Knowledge, SCOPUS, etc.)

 - Participação em vários júris de mestrado e de doutoramento nacionais e internacionais
 - Participação em seminários nacionais e internacionais 

 - Participação em Comissões Organizadoras de congressos nacionais e internacionais exteriores à UTAD.
 - Organização de encontros internacionais “A voz dos professores de Ciências & Tecnologia - Encontro Internacional:

VPCT2018; VPCT2020. Este encontro envolveu docentes e doutorandos deste doutoramento.
 - Organização do 2nd International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education: TECH-

EDU 2020. Este encontro envolveu docentes e doutorandos deste doutoramento.
 - Criação e edição da APEduC Journal - Research and Practices in Science, Mathematics and Technology Education (ISSN:

2184-7436). Em 2020. Vários docentes deste doutoramento têm papel de relevo nesta revista incluindo o seu diretor.
 - Dinamização de ações de formação pedagógica para docentes do Ensino Superior (internas e externas) e do Ensino

Básico e Secundário com registo de acreditação na CCPFC.
 - Dinamização do dia do pensamento crítico em 2019, do curso do pensamento crítico para professores do ensino superior

(2 edições, em 2018 e 2019).

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. 

PhD professors in DCT have developed several activities, of which the following stand out:
 - Supervision of several doctoral theses, master's dissertations, final degree reports and research fellows in research

projects.
 - Coordination and/or participation of several funded R&D projects (National and International)

 - Supervision of doctoral and post-doctoral scholarships (grant holders of the Science and Technology Foundation-FCT)
 - Supervision of scholarships for advanced scientific internship in Mathematics for professors/researchers from PALOP

countries (Calouste Gulbenkian Foundation)
 - Supervision of research integration grants (BII grants)

 - Supervision of Ciência Viva internships (supported by FCT)
 - Participation in international project evaluation panels

 - Collaboration with IGEC as an external expert in the external evaluation of schools
 - Collaboration with A3ES, as an expert, in evaluation panels of various programs/degrees

 - Participation in the FCT Evaluation Panel of doctoral and post-doctoral scholarships in the area of Educational Sciences
 - Participation in European Commission's project evaluation panels H2020

 - Patent liability
 - Participation in the creation of 1st, 2nd and 3rd Cycle study plans, duly accredited and implemented

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e
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- Participation in Scientific Committees of national and international journals and congresses
- Participation, as a reviewer and editor, in several international magazines, several indexed JCR, SCOPUS and
international conferences (e.g., Web of Knowledge, SCOPUS)
- Participation in several national and international master's and doctoral juries
- Participation in national and international seminars
- Participation in Organizing Commissions of national and international congresses outside UTAD.
- Organization of international meetings “The voice of Science & Technology teachers - International meeting: VPCT2018;
VPCT2020”. This meeting involved professors and PhD students of this PhD.
- Organization of the 2nd International Conference on Technology and Innovation in Learning, Teaching and Education:
TECH-EDU 2020. This meeting involved professors and doctoral students of this PhD.
- Creation and edition of APEduC Journal - Research and Practices in Science, Mathematics and Technology Education
(ISSN: 2184-7436). In 2020. Several professors of this PhD have an important role in this journal including its director.
- Promotion of pedagogical training actions for Higher Education teachers (internal and external) and Basic and Secondary
Education with accreditation registration at CCPFC.
- Promotion of the critical thinking day in 2019, of the critical thinking course for higher education teachers (2 editions, in
2018 and 2019).

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. 

12 projetos de investigação envolvendo 7 investigadores deste PhD dos quais destacamos:
“BEACONING – Breaking Educational Barriers with Contextualised, Pervasive and Gameful Learning”. Programme H2020-
EU.2.1.1. – Industrial Leadership, com a ref. 687676, Call for Proposals ICT-20-2015 – Technologies for better human
learning and teaching. Financiamento total: 5.902.772,00€. Financiamento INESC TEC: 296.562,00 €. 2016 a 2019
(https://beaconing.eu/) 
“Crithinkedu-Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula”, Ref. 2016-1-PT01-KA203-022808. Ação
Chave 203 no setor do Ensino Superior do Programa Erasmus 397478 Euros, 74909 Euros para a UTAD, 2016-2019.
SCReLProg (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming), (PTDC/CED-EDG/30040/2017), €230.361,40,
UTAD, UA, U. Aberta, INESC TEC. 2019-2021
O valor global aproximado de financiamento para a UTAD dos projetos é de 1.741.181 euros (um milhão setecentos e
quarenta e um mil e cento e oitenta e um).

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. 

12 research projects involving 7 researchers from this PhD of which we highlight:
“BEACONING - Breaking Educational Barriers with Contextualized, Pervasive and Gameful Learning”. Program H2020-
EU.2.1.1. - Industrial Leadership, with ref. 687676, Call for Proposals ICT-20-2015 - Technologies for better human learning
and teaching. Total budget: € 5,902,772.00. INESC TEC budget: € 296,562.00. 2016 to 2019 (https://beaconing.eu/)
“Crithinkedu-Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula”, Ref. 2016-1-PT01-KA203-022808. Key
Action 203 in the Higher Education sector of the Erasmus + Program 397478 Euros, 74909 Euros for UTAD, 2016-2019.
SCReLProg (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming), (PTDC/CED-EDG/30040/2017), € 230,361.40,
UTAD, UA, U. Aberta, INESC TEC. 2019-2021
The approximate global budget for UTAD for the projects is 1,741,181 euros (one million seven hundred and forty-one
thousand one hundred and eighty-one).

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 18.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4
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) 30
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 42

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 profs.participam regularmente em redes internacionais de investigação, destacando-se:

 Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Matemática (PGECM) do Instituto Federal de Educação, Ciência e
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Tecnologia do Ceará, Brasil
GEPIC: Grupo de Estudos e Pesquisas em Insubordinação Criativa, Brasil
Articul@ções - Pesquisa e Práticas na Educação Básica e Ensino Superior – rede de investigação com sede na Univ.
Federal São Paulo
Cooperação em Investigação entre a UTAD e Vaagdevi College of Engineering, Warangal, Telangana, India.
COST Action CA17127: Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans. [European
Commission]. De 2018-09 a 2022-09. 
“Cultura Científico Tecnológica nos Contextos Formativos Contemporâneos” CNPq proc. 438632/2018-4-2018. Centro
Federal Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca-RJ.
Rede Internacional de Etnomatemática https://www.etnomatematica.org 
Grupo internacional webPACT (pensamento crítico) criado na UTAD.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Several professors regularly participate in international research networks, notably:
Graduate Program in Science and Mathematics Teaching (PGECM) at the Federal Institute of Education, Science and
Technology of Ceará, Brazil GEPIC: Study and Research Group on Creative Insubordination, Brazil
Articul@tions - Research and Practices in Basic Education and Higher Education - research network based at Univ. Federal
São Paulo.
Research Cooperation between UTAD and Vaagdevi College of Engineering, Warangal, Telangana, India.
COST Action CA17127: Building on scientific literacy in evolution towards scientifically responsible Europeans. [European
Commission]. From 2018-09 to 2022-09. “Technological Scientific Culture in Contemporary Formative Contexts” CNPq
proc. 438632 / 2018-4-2018. Federal Technological Education Center Celso Suckow da Fonseca-RJ.
International Ethnomathematics Network https://www.etnomatematica.org
International (critical thinking) group webPACT born at UTAD.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A produção científica dos 12 docentes envolvidos no doutoramento no período de 2017-2020 é a seguinte (ver lista

completa em http://bit.ly/PhD-DCT2017-2020 ou
https://drive.google.com/drive/folders/1F46UfZPSDyUKMTE_PD3WSkxT19tkh73V?usp=sharing ):

 51 Artigos JCR ou Scopus dos quais: 14 são do quartil Q1; 10 do Q2; 14 do Q3; 13 do Q4.
 76 Artigos indexados a outras bases de dados

 71 Livros e Capítulos de livros
 7 Livros e Edições de livros

 105 Artigos em Proceedings Web of Science ou Scopus
 65 Artigos em outro tipo de Proceedings 

 Parte desta produção científica, em todas as vertentes, envolve os doutorandos no âmbito dos seus trabalhos de
elaboração da tese de doutoramento.

 É de referir um aumento global da quantidade da produção científica face ao período de avaliação anterior. 
 Analisando-se a evolução comparando a média anual por item, relativamente ao período de avaliação anterior (2011-2016),

a média anual no item “Artigos JCR ou Scopus” (de 13,4 para 12,8) manteve-se, mas aumentou significativamente nos
itens “Artigos indexados a outras bases de dados” (de 7,4 para 19), “Livros e Capítulos de livros” (de 10,3 para 17,8) e
“Artigos em Proceedings Web of Science ou Scopus” (de 9,6 para 26,3). 

 Acrescente-se, ainda, uma aposta mais consistente de publicação em revistas indexadas na base SCOPUS no quartil Q1 o
que atesta a evolução global da qualidade da investigação produzida.

 
Esta dinâmica de investigação criou um ambiente de trabalho que promoveu a autonomia dos doutorandos e assim a
produção científica autónoma dos doutorandos, isto é, sem a participação dos seus orientadores de tese, no período 2017-
2020 é a seguinte (ver lista completa em https://drive.google.com/drive/folders/1F46UfZPSDyUKMTE_PD3WSkxT19tkh73V?
usp=sharing:

 5 Artigos JCR ou Scopus dos quais: 3 são do quartil Q1; 2 do Q2;
 7 Artigos indexados a outras bases de dados

 7 Livros e Capítulos de livros
 3 artigos em Proceedings Web of Science ou Scopus

 11 artigos em outro tipo de Proceedings internacionais 
 

Protocolos e colaborações com escolas e outras instituições:
 - Parceria com o Clube do Ensino das Ciências Experimentais (CEEC), Portugal.

 - Parceria com o Centro de Recursos de Atividades Laboratoriais Moveis (CRALM), Chaves, Portugal.
 - Protocolo celebrado entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Universidade da Madeira. Maio de 2019 

 - Protocolo celebrado entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e a Escola Secundária Jaime Moniz (Ilha da
Madeira). Maio de 2019 .

 - Protocolo celebrado entre a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro/Escola de Ciências e Tecnologia/
Departamento de Engenharias e o Município de Vila Real, em 29 de fevereiro de 2016 .
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6.4. Eventual additional information on results.
The scientific production of the 12 professors involved in the PhD in the period 2017-2020 is as follows (please see full list
at http://bit.ly/PhD-DCT2017-2020):
- 51 JCR or Scopus papers of which: 14 are from quartile Q1; 10 of Q2; 14 of Q3; 13 of Q4.
- 76 Papers indexed to other databases
- 71 Books and Book Chapters
- 7 Books and Book Editions
- 105 Papers on Web of Science or Scopus Proceedings
- 65 Papers in another type of Proceedings

Part of this scientific production, in all aspects, involves doctoral students in the scope of their work on preparing the
doctoral thesis.

It is worth mentioning an overall increase in the amount of scientific production compared to the previous evaluation
period.
Analyzing the evolution comparing the annual average per item, in relation to the previous evaluation period (2011-2016),
the annual average in the item “Papers JCR or Scopus” (from 13.4 to 12.8) remained, but increased significantly in the
items “Papers indexed to other databases”(from 7.4 to 19), “Books and Book chapters” (from 10.3 to 17.8) and “Papers in
Proceedings Web of Science or Scopus” (from 9.6 to 26.3). We should also add a more consistent bet of publication in
journals indexed in the SCOPUS database in quartile Q1, which attests to the global evolution of the quality of the research
produced.
This research dynamic created a working environment that promoted the autonomy of doctoral students and thus the
autonomous scientific production of doctoral students, that is, without the participation of their thesis supervisors, in the
period 2017-2020 is as follows (see full list at http://bit.ly/PhD-DCT2017-2020):
- 5 JCR or Scopus papers of which: 3 are from quartile Q1; 2 of Q2;
- 7 Papers indexed to other databases
- 7 Books and Book Chapters
- 3 Papers in Proceedings Web of Science or Scopus
- 11 Papers in another type of international Proceedings

Protocols and collaborations with schools and other institutions:
- Partnership with the Teaching Club of Experimental Sciences (CEEC), Portugal.
- Partnership with the Mobile Laboratory Activities Resource Center (CRALM), Chaves, Portugal.
- Protocol signed between the University of Trás-os-Montes e Alto Douro and the University of Madeira. May 2019
- Protocol signed between the University of Trás-os-Montes e Alto Douro and the Jaime Moniz Secondary School (Madeira
Island). May 2019.
- Protocol signed between the University of Trás-os-Montes e Alto Douro/School of Science and Technology/Engineering
Department and the Municipality of Vila Real, on February 29, 2016.

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._RAC-2020.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. 

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/269e8808-9db6-add3-0dc0-5ffdbd718f6e/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
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<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 
Todos os docentes deste PhD são doutorados e integram centros de investigação com classificação igual ou superior a
Muito Bom. A maior parte integra o Laboratório de Didática de Ciências e Tecnologia (LabDCT) da UTAD, que faz parte do
CIDTFF (cento de investigação da Universidade de Aveiro), que é o centro onde se concentra a atividade de investigação
diretamente relacionada com o Ciclo de Estudos, bem como o próprio ciclo de estudos (ver ponto 4.2.1).
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A diversidade de docentes deste Ciclo de Estudos, distribuídos pelos três departamentos da ECT e por outros
departamentos de outras Escolas da UTAD, cria condições para haver Interdisciplinaridade e uma investigação conjunta,
possibilitando aos alunos uma visão mais ampla sobre o que se investiga.
A investigação produzida tem qualidade reconhecida internacionalmente. Verifica-se um aumento significativo na
quantidade de publicações na área de investigação deste PhD em relação ao período de avaliação anterior (2011-2016).
Estas publicações envolvem docentes e alunos do curso. Verifica-se igualmente uma melhoria da qualidade, aumentando
o número de artigos em revistas indexadas na base SCOPUS no quartil Q1 e o número de artigos em atas indexadas na
base SCOPUS ou ISI (ver ponto 6.4). 
A obrigatoriedade de os doutorandos terem de publicar pelo menos dois artigos em revistas com arbitragem científica
garante a qualidade do trabalho final. A coautoria de artigos publicados com alunos e docentes revela um alto grau de
integração e de qualidade da investigação e do processo de ensino e de aprendizagem. Esta dinâmica reforça a
independência dos doutorandos levando-os a publicar fora da colaboração estrita com os seus orientadores. (ver pontos
5.3 e 6.4). 
O baixo rácio alunos/docente e proximidade entre docentes e doutorandos permitem um acompanhamento efetivo dos
alunos e o trabalho bem-sucedido nas UC e favorece a dinâmica de investigação. 
Boas infraestruturas para a realização de aulas, eventos científicos, laboratórios especializados e instalações desportivas
de alto rendimento. O campus universitário insere-se no jardim botânico da UTAD. É um local agradável e acolhedor que
favorece um adequado ambiente de trabalho.
Aspetos singulares na comparação com doutoramentos nacionais e estrangeiros similares:
-centra-se no ensino e na aprendizagem de C&T (e.g. centra-se no ensino)
-Seminários doutorais (não explícitos noutros PhD), com arguição por peritos externos (nacionais ou estrangeiros)
permitindo validar a qualidade da investigação em curso;
- submissão de (pelo menos) dois artigos científicos em inglês em revistas da especialidade;
- perspetiva multidisciplinar e abrangente da C&T e da sua educação.

8.1.1. Strengths 
All professors of this PhD are PhDs and integrate research centers with a rating equal to or better than Very Good. Most of
them are part of UTAD's Laboratory of Science and Technology Didactics (LabDCT), which is part of CIDTFF (University
Research Center) Aveiro), which is the center where the research activity directly related to the Study Cycle is done, as
well as the study cycle itself (see point 4.2.1).
The diversity of teachers in this Study Cycle, distributed among the three departments of ECT and other departments of
other UTAD Schools, creates conditions for interdisciplinarity and joint research, enabling students to have a broader view
of what is being researched.
The research produced is of internationally recognized quality. There is a significant increase in the number of publications
in the research area of this PhD compared to the previous evaluation period (2011-2016). These publications involve
teachers and students of the program. There is also an improvement in quality, increasing the number of papers in journals
indexed in the SCOPUS base in quartile Q1 and the number of papers in minutes indexed in the SCOPUS or ISI base (see
point 6.4).
The requirement that doctoral students have to publish at least two papers in journals with scientific refereeing,
guarantees the quality of the final work. The co-authorship of articles published with students and teachers reveals a high
degree of integration and quality in research and the teaching and learning process. This dynamic reinforces the
independence of doctoral students leading them to publish outside of strict collaboration with their supervisors. (see
points 5.3 & 6.4).
The low student-teacher ratio and proximity between teachers and doctoral students allow effective monitoring of students
and successful work in UCs and favors the dynamics of research.
Good infrastructure for classes, scientific events, specialized laboratories and high-performance sports facilities. The
university campus is part of the UTAD botanical garden. It is a pleasant and welcoming place that favors an adequate
working environment. Unique aspects in comparison with similar national and foreign doctorates:
- focuses on S&T teaching and learning (e.g., focuses on teaching)
- doctoral seminars (not explicit in other PhDs), with discussion with external experts (national or foreign) allowing to
validate the quality of the research in progress;
- submission of (at least) two scientific papers in English in specialized magazines;
- multidisciplinary and comprehensive perspective of S&T and its education.

8.1.2. Pontos fracos 
1. A partir do 2.º ano a ligação presencial entre doutorandos enfraquece visto que o trabalho está centrado na equipa de
orientação. Os doutorandos têm sugestões para superar esta dificuldade que será usada ainda este ano letivo como se
propõe no ponto 8.2.
2. Parcerias internacionais incrementadas a partir do último ciclo de avaliação, mas carecem de aprofundamento e
aumento do número de parcerias.
3. Comunicação e divulgação do curso de doutoramento ainda precisa de ser melhorada através da diversificação das
estratégias de divulgação, apesar da procura por este ciclo de estudos ter aumentado de 2016 para 2020.
4. Constrangimento institucionais que se espera serem superados no âmbito dos trabalhos do Colégio doutoral (excessivo
trabalho burocrático dos docentes, conduzindo a perdas de tempo e de produtividade; falta de autonomia financeira das
escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão por parte destas de forma mais ágil; falta atempada dos resultados
proveniente dos diversos questionários efetuados junto dos alunos).
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8.1.2. Weaknesses 
1. From the 2nd year onwards, the face-to-face connection between doctoral students weakens as the work is centered on
the guidance team. Doctoral students have suggestions to overcome this difficulty that will be used later this school year
as proposed in point 8.2.
2. International partnerships increased from the last evaluation cycle, but need to be deepened and the number of
partnerships increased.
3. Communication and dissemination of the PhD program still needs to be improved through the diversification of
dissemination strategies, despite the demand for this cycle of studies having increased from 2016 to 2020.
4. Institutional constraints that are expected to be overcome in the scope of the work of the Doctoral College (excessive
bureaucratic work by teachers, leading to loss of time and productivity; lack of financial autonomy of UTAD Schools does
not allow them to make more agile decisions; lack of timely results from the various surveys carried out with students).

8.1.3. Oportunidades 
● Reforçar as redes internacionais na área partindo dos protocolos e redes recentemente estabelecidos a que pertencem
os docentes, em particular abrangendo mais docentes e doutorandos. Aproveitar a existência na UTAD de um grupo de
Pensamento Critico (grupo webPACT), do qual fazem parte docentes do doutoramento, possibilita a interação com outras
instituições de ensino e o debate sobre a implementação do pensamento critica no ensino em C&T o que pode fomentar o
aumento de projetos e colaborações como outras instituições.)
● Este doutoramento permite a realização de provas de agregação na área de conhecimento de Didática de Ciências e
Tecnologia o que reforça as possibilidades de qualificação do corpo docente.
● Erasmus professores pode aumentar as possibilidades de internacionalização do corpo docente.
● Erasmus+ pode aumentar as possibilidades de estabelecer redes internacionais de investigação e fomentar o aumento
dos projetos internacionais e colaboração com outras instituições
● A generalização das comunicações por videoconferência pode potencializar novas formas de colaboração e
internacionalização do corpo docente.
● A criação da escola doutoral permite uma centralização das questões administrativas dos cursos de 3º ciclo esperando-
se que venha a permitir ganhos de eficiência.
● É ainda de salientar a crescente procura de Portugal e da Região Norte por estudantes europeus e de fora da Europa
tendo sido inclusivamente publicado o Estatuto do Estudante Estrangeiro da UTAD (temos histórico de procura do Brasil,
Angola, Moçambique;
● A diminuição do valor das Propinas está a potenciar o aumento da procura pelos doutoramentos na UTAD;
● .A UTAD tem regulamento para o estatuto de doutorando a part-time o que veio a facilitar a continuidade dos
doutorandos trabalhadores no doutoramento até à conclusão.

8.1.3. Opportunities 
● Reinforce international networks in the area, starting from the recently established protocols and networks to which
teachers belong, in particular covering more teachers and doctoral students. Taking advantage of the existence at UTAD of
a Critical Thinking group (webPACT), which includes PhD teachers, enables interaction with other educational institutions
and the debate on the implementation of critical thinking in S&T teaching, which can foster increase in projects and
collaborations with other institutions).
● This Ph.D. allows the accomplishment of Habilitation degrees in the Didactics of Science and Technology knowledge
area, which reinforces the possibilities of qualification of the teaching staff.
● Erasmus teachers can increase the internationalization possibilities of the teaching staff.
● Erasmus+ can increase the possibilities of establishing international research networks and encourage the increase of
international projects and collaboration with other institutions
● The generalization of communications by videoconference can enhance new forms of collaboration and
internationalization of the university.
● The creation of the doctoral school allows a centralization of the administrative issues of the 3rd cycle programs, hoping
that it will allow efficiency gains.
● It is also worth mentioning the growing demand from Portugal and the Northern Region for European students and from
outside Europe, having also published the UTAD Foreign Student Statute (we have a history of demand from Brazil,
Angola, Mozambique);
● The decrease in tuition fees is increasing the demand for PhDs at UTAD;
● UTAD has a regulation for part-time doctoral status, which facilitates the maintenance of doctoral students working on
their doctorate until completion.

8.1.4. Constrangimentos 
● Os serviços académicos criam algumas dificuldades devido à falta de um atendimento dirigido especialmente para
alunos de doutoramento. O que dificulta a resolução dos seus problemas específicos, em particular no caso dos alunos
estrangeiros.
● Dificuldade de apoiar institucionalmente as formalidades necessárias para acolher os alunos estrangeiros.
● Programa doutoral que terá dificuldades em lidar com alunos portadores de deficiência, por falta de apoio institucional a
estes alunos.
● Redução do financiamento do ensino superior sem critérios claros e consequentes restrições financeiras.
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● Aumento indiscriminado de cursos e vagas em outras instituições do ensino superior na zona do litoral, efeito da pouca
ação das entidades competentes na regulação de vagas de acesso ao ensino superior.

8.1.4. Threats 
● Academic services create some difficulties due to the lack of assistance directed especially to PhD students. What
makes it difficult to solve their specific problems, particularly in the case of foreign students.
● Difficulty in institutionally supporting the formalities necessary to welcome foreign students.
● Doctoral program that will have difficulties in dealing with students with disabilities, due to the lack of institutional
support for them.
● Reduced funding for higher education without clear criteria and consequent financial restrictions.
● An indiscriminate increase in programs and vacancies in other institutions of higher education in the coastal area, the
effect of little action by the competent entities in regulating vacancies for access to higher education.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco 1. A partir do 2.º ano a ligação presencial entre doutorandos enfraquece visto que o trabalho está centrado na
equipa de orientação. Os doutorandos têm sugestões para superar esta dificuldade que será usada ainda este ano letivo
como se propõe no ponto 8.2.

 
Ação de melhoria:

 
1.Realização de um retiro anual com todos os doutorandos do programa doutoral, docentes e doutores formados por este
programa doutoral.
Este retiro, em regime de internato, tem a duração de dois dias, a realizar em data a combinar, com três componentes:

 a) testemunho dos doutores formados por este doutoramento; b) apresentação do trabalho individual de cada doutorando
de forma a identificar-se pontos em comum no sentido de induzir a criação de grupos informais mais restritos para lidar
com as dificuldades comuns; c) convívio entre docentes e doutorandos. 

 
2 Promoção de mais eventos científicos com participação dos doutorandos.

 Identificar clusters de trabalhos de doutoramento (com interseção de tópicos de investigação) e solicitar ao respetivos
doutorandos de 2.º e 3.º anos a responsabilidade de organizar seminários online com a participação de peritos externos na
linha de trabalho do cluster identificado.

 A direção de Curso em colaboração com os docentes identifica os clusters referidos e encarrega um grupo de
doutorandos de organizar 2 ou 3 seminários por ano letivos na respetiva linha de trabalho. A supervisão científica destes
seminários fica a cargo dos orientadores do cluster.

 
3 Seminários internos sobre a atividade científica desenvolvida ou com trocas de experiências que envolvam todos os
alunos do programa doutoral.
Seminários de curta duração (30 minutos) e semanal para apresentação regular do trabalho desenvolvido/dificuldades por
cada doutorando.

 

8.2.1. Improvement measure 
Weakness 1. From the 2nd year onwards the face-to-face connection between doctoral candidates weakens as the work is
centered on the guidance team. Doctoral students have suggestions to overcome this difficulty which will be used later
this academic year as proposed in point 8.2.

 
Improvement action:

 
1.Holding an annual retreat with all doctoral students of the doctoral program, teachers and doctors trained by this
doctoral program.

 This retreat, in a boarding school regime, has a duration of two days, to be held on a date to be agreed, with three
components: (a) testimony of the PhD graduates from this doctoral program; (b) presentation of the individual work of
each PhD student in order to identify common points in order to induce the creation of more restricted informal groups to
deal with common difficulties; (c) conviviality between teachers and PhD students. 

 
2 Promoting more scientific events with the participation of doctoral students.

 Identify clusters of doctoral work (with intersection of research topics) and ask the respective 2nd and 3rd year doctoral
students the responsibility to organize online seminars with the participation of external experts in the line of work of the
identified cluster.

 The Course directorate in collaboration with the teachers identifies the referred clusters and entrusts a group of PhD
students to organize 2 or 3 seminars per academic year in the respective line of work. The scientific supervision of these
seminars is the responsibility of the cluster supervisors.
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3 Internal seminars on the scientific activity developed or with exchange of experiences involving all the students of the
doctoral program.
Short seminars (30 minutes) and weekly for regular presentation of the work developed/difficulties by each doctoral
student.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta
Será implementada a partir do 2.º semestre do ano letivo 2020-2021.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High
It will be implemented in the 2nd semester of the 2020-2021 school year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Para "1.Realização de um retiro anual com todos os doutorandos do programa doutoral, docentes e doutores formados
por este programa doutoral", o indicador é realizar um retiro anual.

Para "2 Promoção de mais eventos científicos com participação dos doutorandos" o indicador é realizar três seminários
por semestre letivo.

Para "3 Seminários internos sobre a atividade científica desenvolvida ou com trocas de experiências que envolvam todos
os alunos do programa doutoral" o indicador é realizar 7 sessões por semestre letivo.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
For "1. To hold the annual retreat with all doctoral students in the doctoral program, teachers and doctors trained by this
doctoral program", the indicator is to hold an annual retreat. 

For "2. Promotion of more scientific events with the participation of doctoral students" the indicator is hold three seminars
per academic semester. 

For "3. Internal seminars on the scientific activity developed or with exchanges of experiences involving all students in the
doctoral program" the indicator is to hold 7 sessions per academic semester.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco 2. Parcerias internacionais incrementadas a partir do último ciclo de avaliação, mas carecem de
aprofundamento e aumento do número de parcerias.

 
Ações de melhoria:

 Aumentar a interação entre investigadores e outras entidades (em especial com entidades que desenvolvem I&D ou
atividades de divulgação de C&T e outras entidades públicas e privadas ligadas ao ensino e aprendizagem e C&T), através
dos seguintes meios: a) acordos de parceira para o desenvolvimento de atividades conjuntas de I&D, nomeadamente
envolvendo os alunos; b) divulgação do curso de doutoramento junto destas entidades, para explorar possibilidades de
colaboração e de formação avançada de recursos humanos; c) convite para participação em atividades no âmbito do
curso (seminários, eventos, palestras, colaboração em UC).

8.2.1. Improvement measure 
Weakness 2. International partnerships increased from the last evaluation cycle, but need to be deepened and the number
of partnerships increased.

 Improvement actions:
 Increase the interaction between researchers and other entities (especially with entities that develop R&D or S&T

dissemination activities and other public and private entities linked to teaching and learning and S&T), through the
following means: a) partner agreements for the development of joint R&D activities, namely involving students;
dissemination of the doctoral program to these entities, b) to explore possibilities for collaboration and advanced training
of human resources; c) invitation to participate in activities within the program (seminars, events, lectures, collaboration in
UCs).

 

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium
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8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número de: i) acordos/pareceria; ii) atividades conjuntas com entidades externas; iii) participação de pessoas
e entidades externas nos eventos organizados no âmbito do doutoramento; iv) participação em redes internacionais de
investigação.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase in the number of: i) agreements/partnership; ii) joint activities with external entities; iii) participation of external
people and entities in events organized under the doctoral program; iv) participation in international research networks.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco 3. Comunicação e divulgação do curso de doutoramento ainda precisa de ser melhorada através da
diversificação das estratégias de divulgação, apesar da procura por este ciclo de estudos ter aumentado de 2016 para
2020.

 
Ações de melhoria

 1. Produzir material de divulgação próprio para ser colocado nas diversas plataformas digitais e redes sociais .
 2. Continuar a tirar partido da dinâmica institucional da UTAD (Colégio Doutoral e canais de divulgação) para disseminar a

informação sobre o doutoramento.
 3. Introduzir nas publicações, ou na participação em conferências, a referência explícita a este programa doutoral quando

pelo menos um autor é doutorando. 
4. Seminário de divulgação dos resultados da investigação produzidos no âmbito do doutoramento abertos à comunidade.

 

8.2.1. Improvement measure 
Weakness 3. Communication and dissemination of the PhD program still needs to be improved through the diversification
of dissemination strategies, despite the demand for this cycle of studies having increased from 2016 to 2020.

 Improvement actions
 1. Produce own promotional material to be placed on the several digital platforms and social networks.

 2. Continue to take advantage of UTAD's institutional dynamics (Doctoral College and dissemination channels) to
disseminate information about the PhD.

 3. Introduce in publications, or in participation in conferences, the explicit reference to this doctoral program when at least
one author is a doctoral student.

 4. Seminar for the dissemination of research results produced within the scope of the doctorate open to the community.
 

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Para "1. Produzir material de divulgação próprio para ser colocado nas diversas plataformas digitais e redes sociais e
colocá-lo nessas plataformas e redes" o indicador é realizar ações de divulgação no início de cada ano civil.

 Para "2. Continuar a tirar partido da dinâmica institucional da UTAD (Colégio Doutoral e canais de divulgação) para
disseminar a informação sobre o doutoramento" o indicador é produzir a documentação institucional solicitada

 Para "3. Introduzir nas publicações, ou na participação em conferências, a referência explícita a este programa doutoral
quando pelo menos um autor é doutorando" o indicador é definir uma política de referenciação a implementar a partir de
Setembro de 2021.

 Para "4. Seminário de divulgação dos resultados da investigação produzidos no âmbito do doutoramento abertos à
comunidade" o indicador é realizar um seminário por ano entre fevereiro e abril de cada ano.

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
To "1. Produce own promotional material to be placed on the several digital platforms and social networks" the indicator is
to carry out dissemination actions at the beginning of each calendar year.

 To "2. Continue to take advantage of UTAD's institutional dynamics (Doctoral College and dissemination channels) to
disseminate information about the PhD" The indicator is to produce the requested institutional documentation

 For "3. Introduce in the publications, or in the participation in conferences, the explicit reference to this doctoral program
when at least one author is a doctoral student" the indicator is to define a referencing policy to be implemented from
September 2021.

 For "4. Seminar for the dissemination of research results produced within the scope of the doctorate open to the
community" the indicator is to hold a seminar per year between February and April of each year.
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8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Ponto fraco 4. Constrangimento institucionais que se espera serem superados no âmbito dos trabalhos do Colégio
doutoral (excessivo trabalho burocrático dos docentes, conduzindo a perdas de tempo e de produtividade; falta de
autonomia financeira das escolas da UTAD não permite uma tomada de decisão por parte destas de forma mais ágil; falta
atempada dos resultados proveniente dos diversos questionários efetuados junto dos alunos).

 
Ações de Melhoria

 Identificar com clareza e objetividade as fontes de constrangimento, documentá-las e fazer chegá-las às instâncias
superiores.

8.2.1. Improvement measure 
Weakness 4. Institutional constraints that are expected to be overcome within the scope of the work of the Doctoral
College (excessive bureaucratic work by teachers, leading to loss of time and productivity; lack of financial autonomy for
UTAD Schools does not allow for decision making on the part of more quickly, lack of timely results from the several
surveys carried out with students).

 Improvement Actions
 Identify the sources of constraint clearly and objectively, document them and make them reach the highest levels.

 

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

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

8.1.3. Indicadores de implementação 
Produzir informações institucionais sobre as fontes de constrangimentos ao funcionamento, identificando-as com clareza
e objetividade, documentando-as e encaminhando a informação às instâncias superiores.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Produce institutional information on the sources of constraints to operation, identifying them clearly and objectively,
documenting them and forwarding the information to higher levels.

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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>
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9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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>
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9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


