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ACEF/2021/1101796 — 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/1718/1101796

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2018-10-03

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._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos - LLC.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A estrutura curricular foi alterada de modo a cumprir a exigência da uniformização dos ECTS para múltiplos de 3.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The curricular structure was changed in order to comply with the requirement to standardize the ECTS for multiples of 3.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em virtude da necessidade de ajustamento da estrutura curricular do Curso, alterou-se também o Plano de Estudos, nomeadamente na: 

- reorganização das UC;
 - alteração da designação de algumas UC, como por exemplo Projetos Culturais, Património Cultural, Cultura Anglo-Americana; 

 - eliminação de algumas UC, a título de exemplo, Novas Tecnologias e Ensino do Inglês I (Opção), Novas Tecnologias e Ensino do Inglês II (Opção), Liderança, Desafio Moral e Leituras
Literárias (Opção), Cultura Mirandesa (Opção), Linguística Espanhola II, Temas de Cultura Alemã (Opção), Cultura Inglesa. 

 - passagem de algumas UC obrigatórias a opcionais, como por exemplo História do Pensamento Linguístico Português, Leitura de Textos Clássicos II, Olhares Literários do Século XXI.
 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Due to the need to adjust the curricular structure of the Course, the Study Plan was also altered, namely:

 - reorganization of curricular units;
 - change in the designation of some curricular units, such as Cultural Projects, Cultural Heritage, Anglo-American Culture

 - elimination of some curricular units, such as: New Technologies and English Teaching I (Option), New Technologies and English Teaching II (Option), Leadership, Moral Challenge and
Literary Readings (Option), Mirandese Culture (Option),

 Spanish Linguistics II, German Culture Themes (Option), English Culture.
 - transition from compulsory to optional for some curricular units, such as History of Portuguese Linguistic Thought, Reading of Classical Texts II, Literary Views of the 21st Century,

among others.
 

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.
 NA

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 NA

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

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 NA

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 NA

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 NA

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 NA
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4.4. (Quando aplicável) registaram-se alterações significativas quanto a locais de estágio e/ou formação em serviço, protocolos com as respetivas entidades e garantia de acompanhamento
efetivo dos estudantes durante o estágio desde o anterior processo de avaliação?

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
NA

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
NA

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Línguas, Literaturas e Culturas

1.3. Study programme.
Languages, Literatures and Cultures

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._DRE_LLC reduzido_2021.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Humanidades

1.6. Main scientific area of the study programme.
Humanities

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
223

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:
222

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:
312

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
40

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Pretende-se solicitar o aumento do número máximo de admissões para 50.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
We intend to request the increase of the maximum number of admissions to 50.

1.11. Condições específicas de ingresso.
O Candidato deve ter concluído o 12.º ano de escolaridade.
Provas Específicas requeridas: Português (18) e uma das seguintes: Inglês (13), Espanhol (05), História (11), Filosofia (06).
Classificações Mínimas: Nota de Candidatura: 95 pontos; Provas de Ingresso: 95 pontos.
Fórmula de Cálculo: Média do Ensino Secundário – 60%; Provas de Ingresso – 40%.

1.11. Specific entry requirements.
The candidate must have completed the 12th grade 
Specific Evidence required: Portuguese (18) and one of the following: English (13), Spanish (05), History (11) and/or Philosophy (06)
Minimum Rates: Application grade: 95 marks; Entry Examinations: 95 marks
Calculation Formula: Average of Secondary Education - 60%; Entry Examinations - 40%

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
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Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências Humanas e Sociais (UTAD)

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._1_14_RegCredCompetenciasFormExpProfissional.pdf

1.15. Observações.
Observação 1 (Ponto 1.5):
Verifica-se que, por limitações de espaço, não foi possível colocar a publicação completa do plano de estudos em Diário da República.

Observação 2 (Pontos 1.7.1, 1.7.2, 1.7.3):
Optou-se por corrigir as áreas classificadas pela CNAEF, que, desta forma, melhor classificam o ciclo de estudos atendendo ao perfil do mesmo:
1.ª Área fundamental: 223
2.ª Área fundamental: 222
3.ª Área fundamental: 312.

1.15. Observations.
Observation 1 (1.5):
Due to space limitations, it was not possible to insert the complete study plan published in the Official Journal.

Observation 2 (1.7.1, 1.7.2, 1.7.3): 
It was decided to correct the areas classified by CNAEF, which, in this way, better classify the study cycle according to the course profile:
1st Fundamental area: 223
2nd Fundamental area: 222
3rd Fundamental area: 312.

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

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

Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
Maior em Estudos Portugueses Major in Portuguese Studies
Maior em Estudos Ingleses Major in English Studies
Menor em Estudos Ingleses Minor in English Studies
Menor em Estudos Espanhóis Minor in Spanish Studies
Menor em Estudos Culturais Minor in Cultural Studies
Menor em Estudos Portugueses Minor in Portuguese Studies

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

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Ingleses

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Ingleses

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in Portuguese Studies and Minor in English Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 60 0
Estudos Literários EL 60 0
Estudos Culturais EC 42 0
Filosofia FIL 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 12

(5 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in Portuguese Studies and Minor in Spanish Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 66 0
Estudos Literários EL 54 0
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Estudos Culturais EC 42 0
Filosofia FIL 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da ComunicaçãoVárias LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 12

(5 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in Portuguese Studies and Minor in Cultural Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 42 0
Estudos Literários EL 48 0
Estudos Culturais EC 60 0
Filosofia FIL 6 0
Antropologia ANT 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 18

(6 Items)  162 18  

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in English Studies and Minor in Spanish Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Linguística LING 66 0
Estudos Literários EL 60 0
Estudos Culturais EC 48 0
Estudos Literários/Estudos Culturais/Didática das Línguas Estrangeiras EL/EC/DLE 0 6
(4 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in English Studies and Minor in Cultural Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 42 0
Estudos Literários EL 54 0
Filosofia FIL 0 0
Antropologia ANT 6 0
Estudos Culturais EC 66 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 12

(6 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Portugueses

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Maior em Estudos Ingleses e Menor em Estudos Portugueses

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Major in English Studies and Minor in Portuguese Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 60 0
Estudos Literários EL 54 0
Estudos Culturais EC 48 0
Filosofia FIL 6 0
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Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação

LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 12

(5 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Estudos Culturais, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Estudos Culturais, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in Cultural Studies, Minor in Portuguese Studies, Minor in Spanish Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 60 0
Estudos Literários EL 42 0
Estudos Culturais EC 54 0
Filosofia FIL 6 0
Antropologia ANT 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 12

(6 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Culturais, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Culturais, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in English Studies, Minor in Cultural Studies, Minor in Spanish Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 60 0
Estudos Literários EL 54 0
Estudos Culturais EC 54 0
Filosofia FIL 0 0
Antropologia ANT 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 6

(6 Items)  174 6  

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Culturais

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in English Studies, Minor in Portuguese Studies, Minor in Cultural Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 54 0
Estudos Literários EL 48 0
Estudos Culturais EC 54 0
Filosofia FIL 6 0
Antropologia ANT 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/CC/MI 0 12

(6 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Menor em Estudos Ingleses, Menor em Estudos Portugueses, Menor em Estudos Espanhóis

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Minor in English Studies, Minor in Portuguese Studies, Minor in Spanish Studies

2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Linguística LING 78 0
Estudos Literários EL 54 0
Estudos Culturais EC 42 0
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Filosofia FIL 6 0
Linguística/Estudos Literários/Estudos Culturais/Interpretação/Metodologia de
Investigação/Ciências da Comunicação LING/EL/EC/INT/MI/CC 0 0

(5 Items)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos
estudantes, favorecendo o seu papel ativo na criação do processo de aprendizagem.

 Na ficha da UC (FUC), o docente reflete sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem e os objetivos da UC, por forma a evidenciar as aprendizagens que o aluno tem de alcançar
e garantir a articulação entre estes dois aspetos.

 No método de avaliação, são definidos os critérios que permitem medir o cumprimento dos objetivos. Este grau de cumprimento é obtido através da implementação deste processo de
avaliação e da análise dos resultados obtidos. 

 Existe ainda um Questionário Pedagógico, em que os alunos dão a sua opinião sobre diferentes aspetos do funcionamento das UC, nomeadamente sobre a adequação das
metodologias de ensino e de aprendizagem. Estes dados são tratados pelo GESQUA que produz um Relatório e o disponibiliza ao Conselho Pedagógico (CP), que elabora um
documento de análise, enfatizando os principais problemas de cada UC e apresenta sugestões de melhoria. O Diretor de Curso estabelece uma articulação com os docentes para
promover a melhoria do funcionamento das UC.

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 CU Form, the teacher reflects on the teaching and learning methodologies and on the objectives of the CU, in order to highlight the student's learning achievements and to ensure
the liaison between these two. The evaluation method defines the criteria that allow the measurement of compliance of the goals. The degree of achievement of the objectives is achieved
through the implementation of this evaluation and analysis of the results. 

 There is also a Pedagogical Questionnaire, in which students give their opinion regarding different aspects of the way the CU is run, namely the adequacy of teaching and learning
methodologies. The data are handled by GESQUA which prepares a Report and makes it available to the Pedagogical Council (PC), which draws up a critical analysis, emphasizing the
problems found in each CU and presenting suggestions for improvement. It is up to the Course Director to establish a liaison with the teachers, in order to promote the improvement of
the CU.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Na FUC de cada unidade curricular consta uma tabela, onde se pode consultar a carga expectável de trabalho, seguindo as indicações e paradigmas de Bolonha, ficando expressas em

ECTS e, de forma clara, quantas horas de trabalho o aluno terá em carga letiva de contacto, bem como o n.º de horas de trabalho autónomo que se espera do estudante para atingir os
objetivos propostos para a respetiva UC (confronte-se com o Manual de Qualidade do GESQUA). 

 A partir dos dados recolhidos através do Questionário Pedagógico e mediante a participação dos alunos na comissão do curso, é possível a verificação de que a carga média de
trabalho é ajustada aos ECTS previstos. 

 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 In the Curricular Unit Form (CUF) of each CU there is a table, where you can check the expected work load, following the indications and paradigms of Bologna, being expressed in ECTS

and containing, in a clear way, the number of contact hours, as well as the number of hours of autonomous work that is expected of the student to achieve the objectives proposed for
the corresponding CU (compare this with the Quality Manual of the GESQUA).

 Using the data collected through the Pedagogical Questionnaire and through the participation of students in the course committee, it is possible to verify that the average workload is
adjusted to the ECTS that had been proposed.

 

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A UTAD tem uma plataforma que permite a comunicação entre docentes e alunos, o Sistema de Informação de Apoio ao Ensino - SIDE. 

 Por outro lado, cabe ao docente da UC garantir que a avaliação seja feita em função dos objetivos de aprendizagem, através de um constante feedback dos alunos, que lhe permite
ajustar as suas práticas. 

 O Regulamento Pedagógico da UTAD privilegia a avaliação contínua, o que potencia um acompanhamento sistemático das aprendizagens. Cabe ainda à Direção do Curso verificar as
FUC, para, se necessário, discutir com o docente os procedimentos adotados e este efetuar eventuais ajustamentos. A dimensão instrumental do Questionário Pedagógico permite-nos
também monitorizar as opiniões dos alunos relativamente à adequação da avaliação da aprendizagem aos objetivos definidos, possibilitando ao docente uma análise das suas práticas.

 Existe também o Relatório de Unidade Curricular (RUC) no qual são reportados os resultados das UC e as causas e estratégias de melhoria.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 UTAD has a platform that allows the communication between teachers and students, the Teaching Support Information System.

 On the other hand, it is up to the teacher to ensure that the assessment is made according to the objectives, through constant feedback from the students that allows him/her to adjust
the practices. The UTAD Pedagogical Regulation privileges continuous evaluation, that promotes a systematic monitoring of the effective learning by the teacher. 

 It is also the responsibility of the Course Direction to verify the CUF, in order to discuss if necessary with the teacher the procedures adopted and make adjustments.
 The instrumental dimension of the PQ also enables us to monitor the students' opinions regarding the appropriateness of the assessment of the learning process when compared to the

objectives, allowing the teacher to carry out an analysis of the practices.
 There is also a CU Report that reports the results of the CU and the causes and strategies for improvement.

 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Os procedimentos usados para a recolha de informação, acompanhamento e avaliação periódica do funcionamento do ciclo de estudos promovem a identificação de possíveis áreas

problemáticas e a resolução de dificuldades, favorecendo deste modo a implementação de ações de melhoria atempadas. Neste processo, intervêm desde logo os órgãos institucionais -
o Gabinete de Gestão da Qualidade (Gesqua), o Conselho Pedagógico, a Direção do Departamento, a Comissão de Curso e o Núcleo de Estudantes de Línguas -, mas também todos os
docentes (em particular, aquando do preenchimento do Relatório da Unidade Curricular) e todos os estudantes (em particular, ao responderem aos Questionários Pedagógicos, que
integram questões sobre cada UC e cada um dos seus professores).

 

2.4 Observations.
 The procedures used for collecting information, monitoring and periodic evaluation of the functioning of the study cycle promote the identification of possible problem areas and the

resolution of difficulties, thus favoring the implementation of timely improvement actions. In this process, the institutional offices - the Quality Management Office (Gesqua), the
Pedagogical Council, the Direction of the Department, the Course Commission and the Language Student Hub - are involved, but also all the teachers (in particular, when filling in the
curricular unit report) and all students (in particular, when answering the Pedagogical Questionnaires, which include questions about each CU and each of the teachers).

 

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.
 Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes, Professora Auxiliar, 100%

 Sónia Catarina Gomes Coelho, Professora Auxiliar, 100%
 Maria da Conceição Fidalgo Guimarães Costa Azevedo, Professora Catedrática, 100%

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Especialista /
Specialist Área científica / Scientific Area Regime de tempo /

Employment link
Informação/
Information

Carlos da Costa Assunção Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida

Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Orquídea Maria Moreira Ribeiro Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências Sociais e Humanas - Cultura 100 Ficha submetida
Susana Maria Araújo Gonçalves Magalhães
Pimenta

Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências da Cultura 60 Ficha submetida

Alina Maria Azevedo Sousa Vaz Assistente convidado ou
equivalente Doutor Cultura Portuguesa 35 Ficha submetida

Rolf Kemmler Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da linguagem 100 Ficha submetida
Ana Paula Guiomar Mendes Leitor ou equivalente Licenciado Letras (Ensino de Inglês e Alemão) 60 Ficha submetida
Maria Helena Pessoa Santos Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida
Anabela Dinis Branco de Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida
José Eduardo Pacheco Mil Homens Barreiros
Reis Professor Associado ou equivalente Doutor Literatura Comparada 100 Ficha submetida

João Bartolomeu Rodrigues Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha submetida
Levi Leonido Fernandes da Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha submetida
Humberto Miguel dos Santos Martins Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Antropologia Social 100 Ficha submetida
Xosé Xerardo Pereiro Pérez Professor Associado ou equivalente Doutor ANTROPOLOGIA SOCIOCULTURAL 100 Ficha submetida

Maria Sofia Pimentel Biscaia Leitor ou equivalente Doutor Estudos de Género e Estudos Pós-Coloniais
Anglófonos 100 Ficha submetida

Isabel Maria Fernandes Alves Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Norte-Americana 100 Ficha submetida
José Barbosa Machado Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida
Manuel Gonçalo Sá Fernandes Professor Associado ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Maria Natália de Sousa Pinheiro Amarante Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura 100 Ficha submetida
Maria Olinda Rodrigues Santana Professor Associado ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha submetida
Maria Luísa de Castro Soares Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Estudos Literários- Literatura Portuguesa 100 Ficha submetida
Elisa Maria Oliveira Gomes da Torre Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Literatura Medieval Portuguesa 100 Ficha submetida

Fernando Alberto Torres Moreira Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Cultura Portuguesa 100 Ficha submetida

Sónia Catarina Gomes Coelho Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida
Maria da Conceição Fidalgo Guimarães
Costa Azevedo

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Adriano Fernandes Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Cultura Portuguesa 30 Ficha submetida

Maria da Felicidade Araújo Morais Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Linguística 100 Ficha submetida
Maria da Graça Ricardo Leitor ou equivalente Mestre Ensino de Inglês e Espanhol 75 Ficha submetida
     2560  

<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.
 28

3.4.1.2. Número total de ETI.
 25.6

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: 23 89.84375

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): 24.25 94.7265625

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD and
specialised in the fundamental areas of the study programme 19 74.21875 25.6

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 25.6

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 21 82.03125 25.6

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff registered in 0 0 25.6
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PhD programmes for over one year

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

As atividades de natureza técnica e administrativa são asseguradas por uma técnica superior adstrita à Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP) com dedicação exclusiva. Conta-se ainda
com o apoio da assistente técnica afeta ao Departamento de Letras, Artes e Comunicação.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The activities of a technical and administrative nature are assumed by a senior technician allocated to the Pedagogical Support Structure and dedicated exclusively to this role. The
support of a technical assistant allocated to the Department of Letters, Arts and Communication is also a great asset.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A funcionária da EAP tem uma licenciatura pré-Bolonha em Português e Inglês e a outra funcionária tem o 12.º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee of the Pedagogical Support Structure has a pre-Bologna Bachelor’s degree in Portuguese and English and the other employee completed the 12th grade.

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. 
104

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 31.7
Feminino / Female 68.3

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 42
2º ano curricular 25
3º ano curricular 37
 104

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 35 35 40
N.º de candidatos / No. of candidates 154 162 172
N.º de colocados / No. of accepted candidates 35 35 40
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 36 32 38
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 127.8 128.4 129.8
Nota média de entrada / Average entrance mark 136.2 138.5 143.8

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nos primeiros dois anos de funcionamento do curso, tendo em conta a preferência dos alunos, abriram as seguintes combinatórias: Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos
Ingleses e Maior em Estudos Portugueses e Menor em Estudos Espanhóis. Nos anos seguintes, também por opção dos alunos, as combinatórias que funcionaram foram o Maior em
Estudos Portugueses e o Menor em Estudos Ingleses e o Maior em Estudos Portugueses e o Menor em Estudos Culturais.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
In the first two years of the course, taking into account the preference of the students, the following combinations opened: Major in Portuguese Studies and Minor in English Studies and
Major in Portuguese Studies and Minor in Spanish Studies. In the following years, also as an option of the students, the combinations chosen were Major in Portuguese Studies and
Minor in English Studies and Major in Portuguese Studies and Minor in Cultural Studies.

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency
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Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 21 17 25
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 17 14 22
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 4 3 2
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

NA

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). 
NA

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O CE apresenta sucesso escolar. Comparados os resultados académicos das diferentes áreas científicas do CE, verifica-se que não existem diferenças significativas entre as mesmas. A
percentagem de aprovação na área das Ciências da Linguagem situa-se nos 92%, na área das Ciências da Cultura nos 93% e na área dos Estudos Literários nos 96%.

 Na área das Ciências da Linguagem, a UC com menor taxa de aprovação é a UC de Ciência Linguística em Portugal (63%); na área das Ciências da Cultura, é a UC de Culturas Pós-
Coloniais de Língua Inglesa (61%); e na área dos Estudos Literários, é a UC de Ecocrítica e Literaturas de Expressão Inglesa (75%).

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The study cycle shows academic success. Comparing the academic results in the different scientific areas of the study cycle, we notice they display no significant differences. 

 The percentage of approval in the area of Language Sciences stands at 92%, in the area of Cultural Sciences at 93% and in Literary Studies at 96%.
 In the area of Language Sciences, the curricular unit with the lowest approval rate is Linguistic Science in Portugal (63%); in the area of Cultural Sciences it is Post-Colonial Cultures of

the English Language (61%) and in the area of Literary Studies it is the curricular unit of Ecocriticism and Literature of English Expression (75%).
 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
De acordo com informações obtidas na DGEEC acerca do curso, obtiveram-se os seguintes dados:

 - Total de desempregados com habilitação superior obtida entre 2015 e 2019 - 10;
 - Total de desempregados registados à procura do primeiro emprego com habilitação superior obtida entre 2015 e 2019 - 4;

 - Total de desempregados registados para novo emprego com habilitação superior obtida entre 2015 e 2019 - 6;
 - Total de desempregados registados a menos de 12 meses com habilitação superior obtida entre 2015 e 2019 - 7;

 - Total de desempregados registados a mais de 12 meses com habilitação superior obtida entre 2015 e 2019 - 3.
 

Segundo os dados disponibilizados em http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1202&codc=9204, dos 69 diplomados em Línguas, Literaturas e Culturas entre 2014-2015 e 2017-2018,
em média só 8,5 estavam registados no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) como desempregados em 2019.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to information obtained from DGEEC about the course, the following data were obtained:

 - Total unemployed with a higher education obtained between 2015 and 2019 - 10;
 - Total registered unemployed seeking the first job with a higher education obtained between 2015 and 2019 - 4;

 - Total registered unemployed for a new higher education job obtained between 2015 and 2019 - 6;
- Total registered unemployed for less than 12 months with a higher education obtained between 2015 and 2019 - 7;

 - Total registered unemployed over 12 months with a higher education obtained between 2015 and 2019 - 3.
 

According to the data available on http://infocursos.mec.pt/dges.asp?code=1202&codc=9204, of the 69 graduates in Languages, Literatures and Cultures between 2014-2015 and 2017-
2018, on average only 8.5 were registered in the Institute for Employment and Professional Training as unemployed in 2019.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados de que a comissão do curso dispõe não são muitos, provavelmente por se tratar de um curso relativamente recente.

 No entanto, apesar de não existirem dados oficiais, a comissão de curso sabe que nos últimos anos houve alunos que ingressaram em segundos ciclos fora e dentro da UTAD,
nomeadamente em Ciências da Cultura, Ciências da Comunicação e Ciências Económicas e Empresariais. 

 Por outro lado, há alguns estudantes que têm frequentado este curso que se encontram já no mercado de trabalho. Conclui-se, portanto, que o curso servirá para consolidar o posto de
trabalho e, seguramente, para obter ganhos em termos de melhoria/alteração da sua situação profissional.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data available to the course committee are not much, probably because it is a relatively recent course.

 However, despite the lack of official data, the course committee knows that in recent years there have been students who have enrolled in second cycles outside and inside UTAD,
namely in Cultural Sciences, Communication Sciences and Economic and Business Sciences.

 On the other hand, there are some students attending this course who are already in the labour market. This way the course will serve to consolidate their job position and certainly to
obtain gains in terms of improving/changing their professional situation.

 

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research Centre Classificação (FCT) /
Mark (FCT) IES / Institution N.º de docentes do ciclo de estudos integrados/ No. of integrated

study programme’s teachers
Observações /
Observations

Centro de Estudos em Letras Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto
Douro 6 Não se aplica/NA

CITCEM – Centro de Investigação Transdisciplinar
Cultura, Espaço e Memória Bom Universidade do Porto 4 Não se aplica/NA

LabCom - Comunicação e Artes Muito Bom Universidade da Beira Interior 1 Não se aplica/NA
Centro de Estudos de Teatro Muito Bom Universidade de Lisboa 1 Não se aplica/NA
CELGA-ILTEC Excelente Universidade de Coimbra 2 Não se aplica/NA
Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos Muito Bom Universidade de Coimbra 1 Não se aplica/NA

CRIA - Centro em Rede de Investigação em Antropologia Muito Bom ISCTE, NOVA FCSH, U. Coimbra e U.
Minho 2 Não se aplica/NA

Instituto de Literatura Comparada Margarida Losa Muito Bom Universidade do Porto 1 Não se aplica/NA
CETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento Bom Universidade de Trás-os-Montes e Alto

Douro 1 Não se aplica/NA

Centro de Estudos Anglísticos Muito Bom Universidade de Lisboa 1 Não se aplica/NA
Instituto de Filosofia Muito Bom Universidade do Porto 1 Não se aplica/NA
Centro de Línguas, Literaturas e Culturas Muito Bom Universidade de Aveiro 1 Não se aplica/NA
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CITAR - CENTRO DE INVESTIGAÇÃO EM CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DAS ARTES

Excelente Universidade Católica 1 Não se aplica/NA

Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e
Desenvolvimento (CeiED) Bom Universidade Lusófona de Humanidades e

Tecnologias (ULHT) 1 Não se aplica/NA

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/2f36d2ab-737c-1b42-53e3-5ffc42b107b2
 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/2f36d2ab-737c-1b42-53e3-5ffc42b107b2
 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. 
A UTAD é um centro de criação, transmissão e difusão de cultura, ciência e tecnologia que, através da articulação das vertentes ensino, investigação e prestação de serviços, se integra
na vida da sociedade. Neste quadro, é missão da universidade promover a socialização do conhecimento por via da transmissão académica, da formação ao longo da vida, da
transmissão para o tecido socioeconómico e da sua divulgação pública. Existe neste Departamento (DLAC) uma experiência consolidada de ensino graduado e pós-graduado, uma vez
que temos em funcionamento cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento nas diferentes áreas fundamentais do ciclo de estudos. Ao nível da prestação de serviços à
comunidade, tem havido por parte do DLAC e da ECHS uma resposta às solicitações externas, dando corpo à missão e aos objetivos da instituição. O curso de Línguas, Literaturas e
Culturas promove a aquisição de competências diversificadas, desde as línguas estrangeiras, os estudos literários, os estudos linguísticos ou ainda os estudos culturais, permitindo
aos seus futuros profissionais ter uma formação e uma visão mais abrangentes, correspondendo às necessidades de um mercado de trabalho cada vez mais exigente. Este curso
contribui para o desenvolvimento regional e local, pois prepara profissionais com uma formação diversificada e polivalente. 

 Através do Gabinete de Formação (GFORM), a UTAD oferece, à comunidade em geral e também aos seus alunos e docentes, diversas ações de formação, palestras e workshops,
nomeadamente no âmbito das línguas estrangeiras.

 Os docentes do curso e os estudantes têm participado em encontros, congressos, colóquios, exposições, workshops e conferências temáticas ligados a temas nacionais, regionais e
locais, nomeadamente nos Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação, que se realizam anualmente, apresentando os seus trabalhos de investigação, nas Jornadas de
Investigação em Ciências da Cultura da UTAD, no Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura (2019), no Colóquio “Paisagens Culturais em Ferreira de Castro" (2016), no
Colóquio Internacional «Trânsitos Culturais no Mundo de Língua Portuguesa» (2018), no Ciclo de Conferências “Cultura e Educação: Reflexões” (2017) e no workshop “Comunicar sem
nódoas linguísticas” (2016).

 Por outro lado, o Núcleo de Estudantes de Línguas em parceria com a Direção de Curso organiza todos os anos as Jornadas de Línguas, destinadas prioritariamente aos alunos do
curso, tendo como objetivo partilhar experiências e conhecimentos úteis para a sua formação.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The University of Trás-os-Montes e Alto Douro is a center for the creation, conveyance and dissemination of culture, science and technology, which, through the combination of study,
teaching and research, carries out its mission in society. Within this framework, it is the mission of the university to promote the dissemination of knowledge by means of its schooling
and training, lifelong learning, the transfer of knowledge into the socioeconomic fabric and its public disclosure.

 The Department of Letters, Arts and Communication (DLAC) has a thorough experience in the teaching of graduate and postgraduate courses, given that we have several Master and PhD
courses in the main areas of the study programme.

 At the level of providing service to the community or doing extension work directed to the community, DLAC and ECHS have provided a positive response to external requests, fulfilling
the mission and objectives of the institution.

 The Language, Literature and Culture course promotes the acquisition of diversified skills, from foreign languages, literary studies, linguistic studies or cultural studies, allowing these
professionals to have good training and a broader view, corresponding to the needs of an increasingly demanding labor market.

 This course contributes to the regional and local development as it prepares professionals with a diversified and versatile training.
 Through the Training Office (GFORM), UTAD offers to the community in general and also to its students and teachers several training courses, lectures and workshops, namely in the

area of foreign languages.
 The teachers and students of this course have participated in the “Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação”, which take place every year at UTAD, where they have had the

opportunity to present their research work, in "Jornadas de Investigação em Ciências da Cultura da UTAD", in the "Workshop em Investigação Aplicada às Ciências da Cultura" (2019), in
the "Colóquio « Paisagens Culturais em Ferreira de Castro»" (2016), in the "Colóquio Internacional «Trânsitos Culturais no Mundo de Língua Portuguesa»" (2018), in the "Ciclo de
Conferências «Cultura e Educação: Reflexões»” (2017) and in the workshop “Comunicar sem nódoas linguísticas” (2016).

 On the other hand, the Language Student Hub, in partnership with the Course Direction, organizes Language Days every year, aimed primarily at students of the course, with the purpose
of sharing experiences and knowledge useful for their training.

 

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. 

O corpo docente deste curso participa em várias parcerias nacionais e internacionais, de modo a encontrar pontos de interesse comum para a concretização de projetos de ensino,
investigação e de cooperação. A nível nacional e internacional, salienta-se a participação nos projetos: Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux do Laboratoire d'Histoire des
Théories Linguistique (Univ. Paris Diderot); ROLD (Revitalizing Older Linguistic Documentation) do ACLC da Univ. de Amesterdão; Latin Grammars in the Iberia Peninsula (Sophia
university, Tóquio); Património Cultural da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal: Valorização e Inovação - GEOARPAD; Bodies in Transit 2 (Universidade de Huelva); Tourism and
technological innovation in the Douro (cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional);

 rede internacional de investigação ‘Memoria y Narración’, Projeto S.I.L.V.HER - Safeguarding Intangible and culturaL Values and HERitage; Proyecto Patrimonio Cultural Digital da Red
Crusoe.

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. 

The teaching staff has several national and international partnerships in order to find common points of interest for the implementation of teaching, research and cooperation projects. At
a national and international level, we would like to highlight the participation in the projects: Corpus de Textes Linguistiques Fondamentaux of the Laboratoire d'Histoire des Théories
Linguistique (Univ. Paris Diderot); ROLD (Revitalizing Older Linguistic Documentation) of the ACLC of the Univ. of Amesterdam; Latin Grammars in the Iberia Peninsula (Sophia Univ.,
Tóquio); Património Cultural da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal: Valorização e Inovação - GEOARPAD; Bodies in Transit 2 (Univ. of Huelva); Tourism and technological innovation
in the Douro (co-financed by the European Regional Development Fund); international research network ‘Memoria y Narración’, Project S.I.L.V.HER - Safeguarding Intangible and culturaL
Values and HERitage; Proyecto Patrimonio Cultural Digital da Red Crusoe.

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 0.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 5.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0.7
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 8.7
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 4.3

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). 
Existem Protocolos Erasmus + com várias instituições, por exemplo: Espanha: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Castilla-La Mancha,
Universidad de Oviedo e Universidad de Valladolid. França: Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Picardie Jules Verne e Université
de Poitiers. Alemanha: Universität Rostock, Universität des Saarlandes e Universität Osnabrück. Polónia: Universidade de Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w
Bielsku-Bialej), Adam Mickiewicz University in Poznań, Universidade de Gdańsk (Uniwersytet Gdański) e Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. Hungria:
University of Pannonia (Veszprém). República Checa: Univerzita Palackého v Olomouci. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2f36d2ab-737c-1b42-53e3-5ffc42b107b2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2f36d2ab-737c-1b42-53e3-5ffc42b107b2
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Este contexto que se vive atualmente não é favorável à realização de programas de mobilidade, muito embora continue a haver alunos interessados em realizar Erasmus no próximo ano
letivo.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Erasmus + agreements with the following institutions:
Spain: Universidade da Coruña, Universidade de Santiago de Compostela, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Oviedo e Universidad de Valladolid. 
France: Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Université Nice Sophia Antipolis, Université de Picardie Jules Verne e Université de Poitiers. 
Germany: Universität Rostock, Universität des Saarlandes e Universität Osnabrück. 
Poland: Universidade de Bielsko-Biała (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Bialej), Adam Mickiewicz University in Poznań, Universidade de Gdańsk (Uniwersytet Gdański) e
Kazimierz Pułaski University of Technology and Humanities in Radom. 
Hungary: University of Pannonia (Veszprém). 
Czech Republic: Univerzita Palackého v Olomouci. 
This current context is not conducive to mobility programmes, although students are still interested in Erasmus next year.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 A baixa mobilidade de estudantes pode dever-se a constrangimentos decorrentes da situação socioeconómica das famílias dos estudantes. No futuro, é previsível que esta pandemia

também afete negativamente a predisposição para a mobilidade internacional, quer de docentes, quer de estudantes.

6.4. Eventual additional information on results.
 Low student mobility may be due to constraints arising from the socio-economic situation of students' families. In the future, it can be expected that this pandemic will also negatively

affect the predisposition for international mobility of both teachers and students.

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 LLC 2021.pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e revisto em 2018
(https://www.utad.pt/gesqua/wpcontent/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria
para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

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.
 http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf

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>

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/2f36d2ab-737c-1b42-53e3-5ffc42b107b2/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482
http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Corpo docente qualificado nas áreas das Ciências da Linguagem, Ciências da Cultura e Estudos Literários com reconhecimento internacional da atividade de formação e de
investigação científica nas áreas. O corpo docente inclui professores doutorados vinculados à Universidade há mais de cinco anos, sendo que todos estão associados a centros de
investigação, com a avaliação da FCT entre “Bom” e “Excelente”. 

 - Progressão de dois docentes para a categoria de Professor Associado através de concurso e prestação de provas públicas de agregação por parte de um docente.
 - Contratação de um docente de alemão ao abrigo do emprego científico.

 - Elevado nível de internacionalização dos grupos de investigação. 
 - Boas relações de cooperação com instituições de Ensino Superior a nível internacional. 

 - Possibilidade de participação em eventos culturais e científicos, nomeadamente nos Encontros Internacionais de Reflexão e Investigação e nas Jornadas de Investigação em Ciências
da Cultura, que permitem aos estudantes a partilha dos seus trabalhos de investigação. 

 - Organização das Jornadas de Línguas, que possibilitam uma troca de ideias e experiências acerca do mercado de trabalho. 
 - Existência do Núcleo de Estudantes de Línguas, que fomenta a participação ativa dos alunos e melhora a articulação com a direção do curso.

 - Existência de uma relação de proximidade entre os alunos e os professores do curso.
 - Generalização da modalidade de avaliação continua, o que permite um maior acompanhamento dos estudantes e potencia um incentivo à prática de investigação.

 - Formação adequada para a continuação para um 2.º ciclo de estudos.
 - Reuniões regulares com representantes dos alunos e com os docentes do curso, o que permite assegurar o bom funcionamento do mesmo.

 - Existência de um mecanismo de garantia da qualidade (GESQUA) que permite monitorizar o processo de ensino e de aprendizagem, desde a fase de diagnóstico até à implementação
de ações de melhoria, quando necessário.

 - A UTAD tem uma boa biblioteca em algumas áreas deste ciclo de estudos, com um forte investimento nos últimos 10 anos, através do Centro de Estudos em Letras.

8.1.1. Strengths 
- Qualified teaching staff in Language Sciences, Cultural Sciences and Literary Studies with international recognized training and scientific research activities in the field. The teaching
staff is composed of PhD teachers who are affiliated to the University for more than five years and all the teachers are members of research centers which are rated “Good” and
“Excellent”. 

 -Career advancement for two professors to the category of Associate Professor by means of a contest and provision of public tests of aggregation for a professor.
 - Hiring of a German teacher under scientific employment.

 - A high level of internationalization of research groups. 
 - Good working relationship with international higher education institutions. 

 - Possibility of participating in cultural and scientific events, namely the International Meetings of Reflection and Investigation and the Research conferences in Cultural Sciences, which
allow the students to share their research work.

 -Organization of the Jornadas de Línguas (Language Days), an event which allows students to exchange ideas and experiences about training and the labour market.
 - Existence of the Language Student Hub that encourages the active participation of students and improves articulation with the Course Direction.

 - Existence of a close relationship between the students and the teachers of the course.
 - Generalisation of the continuous assessment modality, which allows for greater monitoring of students and encourages research practice.

 - Appropriate training for continuation to a 2nd study cycle.
 - Regular meetings with student representatives and the course's Professors, which ensures the proper functioning of the course.

 - Existence of a quality assurance mechanism (GESQUA) that enables the teaching and learning process to be monitored, from a diagnostic phase to the implementation of improvement
actions, when necessary.

 - UTAD has a good library in some areas of this study cycle, with a very strong investment in the last 10 years, through the Center for the Studies in Letters. 
 

8.1.2. Pontos fracos 
- Dificuldades financeiras para abrir concursos para contratar docentes de carreira. 

 - Conjuntura económica e (falta de) empregabilidade na região interior Norte de Portugal. 
 - Limite máximo de admissões reduzido, o que não permite a abertura de uma terceira combinatória.

 - Instalações com problemas, nomeadamente na acústica das salas e rede wireless.
 - Falta de um espaço de estudo para os alunos no polo I da ECHS.

 

8.1.2. Weaknesses 
- Financial difficulties for hiring new permanent Professors.

 - Economic conjuncture and lack of employability in the northern interior of Portugal
 - Reduced maximum limit of admissions, which does not allow the opening of a third combinatorial.

 - Installations with problems, namely in regard to room acoustics and wireless network.
 - Lack of a study room for students in Bulding I, SHSS/ECHS.

 

8.1.3. Oportunidades 
- Localização da UTAD na grande área do Douro Património da Humanidade, com uma dimensão turístico-cultural de elevado potencial, que justifica a formação avançada de
profissionais na área da Cultura, da Literatura e da Língua.

 - Existência na UTAD de cursos de 2.º ciclo que permitem a prossecução dos estudos nas áreas fundamentais do curso. 
 - Possibilidade de incentivos ao investimento na área da Cultura, Criatividade e Inovação, nomeadamente através dos eixos do Portugal 2030 e Horizon Europe.

 - Formação diferenciada em áreas específicas do conhecimento técnico e científico ao nível das Humanidades. 
 - Oferta variada de cursos livres de línguas através do Gabinete de Formação da UTAD - Português Língua Estrangeira, Inglês, Espanhol, Alemão, Francês e Japonês, que permite aos

alunos aprofundar e/ou complementar o conhecimento das línguas estrangeiras e do Português como Língua Estrangeira. 
 - Existência dos Programa de Tutoria/Mentoria e do Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar, que visam combater o insucesso e o abandono escolares

dos alunos.
 - A UTAD disponibiliza um Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa, através do qual se estabelece um relacionamento com o meio empresarial e se potencia a empregabilidade dos

seus estudantes.
 - Crescente procura de cursos do ensino superior por parte de profissionais que pretendem obter uma sólida formação na área das línguas estrangeiras.

 - Elevada imagem da instituição e credibilidade da estrutura de investigação.
 - O know-how da UTAD na área das novas tecnologias poderá contribuir para um melhoramento contínuo das plataformas utilizadas, quer para a divulgação/promoção externa, quer para

o apoio às atividades letivas e pedagógicas.
 - Campus bem organizado, Biblioteca Central espaçosa e agradável com bons locais para estudar.

 - Abertura de vaga para a contratação de um docente de Inglês e Espanhol.
 

8.1.3. Opportunities 
-UTAD's location in the great area of the World Heritage Douro, with a high potential tourist-cultural dimension that justifies the advanced training of professionals in the area of Culture,
Literature and Language. 

 - The existence at UTAD of 2nd study cycles that allow the continuation of the studies in the fundamental areas of the course.
 - Possibility of incentives for investment in the area of Culture, Creativity and Innovation, namely through the axes of Portugal 2030 and Horizon Europe.

 - Differentiated training in specific areas of technical and scientific knowledge at the Humanities level.
 - Varied offer of free language courses through the Training Office of UTAD - Portuguese Foreign Language, English, Spanish, German, French and Japanese, which allows students to

deepen and / or complement the knowledge of foreign languages and of Portuguese as a Foreign Language.
 - Existence of the programs "Tutoring/Mentoring Program" and "The Permanent Observatory of Early School Leaving and Promotion of School Success" that aim to combat school

failure and drop outs.
 - UTAD has an Active Life Integration Support Office, through which a relationship is established with the business world and the employability of its students is enhanced. 

 - Increasing demand for higher education courses for professionals who want to obtain a solid training in Foreign Languages.
 - High profile of the institution and credibility of the research structure.

 - The solid know-how of UTAD in the area of new technologies can contribute to the continuous improvement of the platforms used, both for external dissemination/promotion and for the
support of teaching and pedagogical activities.

 - Well organised campus, spacious and pleasant central library with good places to study.
 - Opening of a vacancy for the hiring of an English and a Spanish teacher.

 

8.1.4. Constrangimentos 
- Efeito da crise internacional no setor das Humanidades. 

 - Localização da Instituição no Interior Norte, umas das regiões menos povoadas e mais envelhecidas do país.
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- Pouca procura na área das Humanidades.
- A situação financeira envolve dificuldades a vários níveis, como, por exemplo, dificuldade na compra de equipamento e obras de referência, bem como na limitação das possibilidades
de internacionalização.
- Crise económica pode levar alguns alunos a abandonarem a licenciatura por falta de recursos financeiros.
- Limitações conjunturais no emprego jovem.
- Relativa proximidade de grandes centros como Porto e Braga.
- Elevado número de alunos que entram no curso com poucos hábitos de estudo e atitudes que podem não ser as mais adequadas para a boa progressão com vista aos objetivos
pretendidos.
- Constrangimento na elaboração de horários devido ao reduzido número de salas, mas que a instituição tem conseguido ultrapassar.

8.1.4. Threats 
- Effect of the international crisis on the Humanities sector.
- Location of the Institution being in the north, one of the least populated and aged regions of Portugal.
- Low demand in the Humanities area.
- The financial situation involves difficulties at various levels, such as difficulties associated with the purchase of equipment and bibliography, as well as restrictive possibilities for
internationalization.
- Economic crisis may lead some students to abandon the course due to lack of financial resources.
- Restrictions in youth employment.
- Relative proximity to major centres such as Porto and Braga.
- High number of students who enter the course with few study habits and attitudes that may not be the most appropriate for good progress towards the intended objectives.
- Constraint in the preparation of timetables due to the reduced number of rooms, but the institution has managed to overcome this problem.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Promover o aumento da produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares, em revistas indexadas, nomeadamente nas bases de dados ISI e
SCOPUS.
- Continuar a estimular a investigação de docentes com uma ligação mais direta às UC do curso, cruzando-a com as linhas de investigação dos centros a que pertencem.

 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+.
 - Dinamizar a participação de organizações externas em aulas abertas, seminários, palestras e workshops no âmbito das UC.

 - Reforçar a partilha de recursos e unidades curriculares com outros cursos de grau similar das diversas unidades orgânicas da UTAD.
 - Melhorar a oferta das UC de opção mais relacionadas com a criatividade e inovação, como por exemplo Cultura Digital.

 -Mudar designações de algumas UC obrigatórias (alterar a designação de "Cultura Portuguesa: das Origens ao Renascimento" para "Cultura Portuguesa: Época Medieval"; alterar a
designação de "Cultura Portuguesa: do Renascimento ao Modernismo" para "Cultura Portuguesa: Época Moderna" e alterar a designação de "Cultura Portuguesa: a
contemporaneidade" para "Cultura Portuguesa: Época Contemporânea".

 - Aumentar o número de vagas para permitir a abertura de uma terceira combinatória.
 - Criar um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS.

8.2.1. Improvement measure 
- Promote the increase of scientific production of teachers in peer-reviewed publications in indexed journals, namely the ISI and SCOPUS databases. 

 - Continue to promote the Professors’s research work, with a more direct connection to the curricular units of the course and in line with the research centres to which they belong. 
 - Encourage students and Professors to participate in mobility programs, such as ERASMUS+. 

 - Stimulate the participation of external organisations in open classes, seminars and workshops within the curricular units. 
 - Enhance the sharing of resources and curricular units with other similar degrees of UTAD. 

 - Improve the list of optional curricular units more related to creativity and innovation, such as Digital Culture. 
 -Change the designations of some compulsory curricular units (change the name of "Portuguese Culture: from Origins to Renaissance" to "Portuguese Culture: Medieval Times", change

the name of "Portuguese Culture: from Renaissance to Modernism" to "Portuguese Culture: Modern Times" and change the name of "Portuguese Culture: the Contemporaneity" to
"Portuguese Culture: Contemporary Times".

 - Increase the maximum number of admissions to allow the opening of a third combinatorial. 
 - Create a study space for students, at SHSS/ECHS, Building I.

 

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

 - Aumentar o número de vagas para permitir a abertura de uma terceira combinatória (1 ano).
 - Melhorar a oferta das UC de opção mais relacionadas com a criatividade e inovação, como por exemplo Cultura Digital (1 ano).

 -Mudar designações de algumas UC obrigatórias (1 ano).
 

Média:
- Promover o aumento da produção científica de docentes em publicações com arbitragem científica por pares, em revistas indexadas, nomeadamente nas bases de dados ISI e SCOPUS
(3 anos).

 - Estimular a investigação de docentes com uma ligação mais direta às UC do curso, cruzando-a com as linhas de investigação dos centros a que pertencem (3 anos).
 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+ (2 anos).

 - Dinamizar a participação de organizações externas em aulas abertas, seminários, palestras e workshops no âmbito das UC (2 anos).

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

 - Increase the maximum number of admissions to allow the opening of a third combinatorial (1 year).
 - Improve the list of optional curricular units more related to creativity and innovation, such as Digital Culture (1 year).

 -Change the designations of some compulsory curricular units (1 year).
 

Medium:
 - Promote the increase of the scientific production of teachers in peer-reviewed publications in indexed journals, namely the ISI and SCOPUS databases (3 years).

 - Promote the Professors’s research work, with a more direct connection to the curricular units of the course and in line with the research centres to which they belong. (3 years).
 - Encourage students and teaching staff to participate in mobility programs, such as ERASMUS+ (2 years).

 - Stimulate the participation of external organisations in open classes, seminars and workshops within the curricular units. (2 years).

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento do número de alunos inscritos no ciclo de estudos.

 Aumento de artigos publicados em revistas científicas indexadas por docentes.
 Criação/Disponibilização de novas UC de opção.  

 Aumento do número de estudantes e docentes em programas de mobilidade internacional.
 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase in the number of students enrolled in the study cycle.

 Increase in the number of papers published in indexed peer-reviewed journals by teachers.
 Creation / Availability of new optional curricular units. 

 Increase in the number of students and teachers in international mobility programs.
 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
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9.1. Alterações à estrutura curricular

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


