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PERA/2021/1401826 — Apresentação do pedido

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.
 NCE/14/1401826

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2015-06-18

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

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

 2._Sintese_de_melhorias Portugues_Historia.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.
 Na sequência da alteração do PE, procedeu-se a uma alteração no n.º de ECTS das componentes FAD e FEG, mantendo-se

as componentes de DE e de PES com o mesmo n.º de ECTS e cumprindo o que o Decreto-lei n.º 79 de 2014 estabelece no
seu Artigo 14º. 

 Assim, a componente de FAD passou de 27 ECTS obrigatórios para 24, tendo 3 ECTS optativos. A FEG passou de 3 ECTS
obrigatórios para 6 ECTS, mantendo os 6 ECTS optativos. 

 Ficando a estrutura a ser a seguinte: 
 - FAD - 24 ECTS (obrigatórios)+3 ECTS (optativos) - 27 ECTS

 - FEG - 6 ECTS (obrigatórios)+6 ECTS (optativos) - 12 ECTS
 - DE - 30 ECTS

 - PES - 51 ECTS
 Total de ECTS - 120

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Following the amendment of the plan of study, there was a change in the number of ECTS of the FAD and FEG

components, keeping the DE and PES components with the same number of ECTS and complying with what the Decree-
Law No. 79/2014 establishes in its Article 14. 

 Thus, the FAD component went from 27 compulsory ECTS to 24, with 3 optional ECTS. The FEG went from 3 compulsory
ECTS to 6 ECTS, keeping the 6 ECTS optional. 

 The structure is now the following 
- FAD - Training in the Teaching Area - 24 ECTS (compulsory)+3 ECTS (optional) - 27 ECTS

 - FEG - General Educational Training - 6 ECTS (compulsory)+6 ECTS (optional) - 12 ECTS
 - DE - Specific Didactics - 30 ECTS

 - PES - Supervised Teaching Practice- 51 ECTS
 Total ECTS - 120

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.
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O Curso foi aprovado em 2015 com condições a cumprir no imediato e por um período de 3 anos. Estas condições foram
cumpridas, tendo-se apresentado um Relatório Follow-up onde se comprovavam essas alterações. Posteriormente, o
Curso foi aprovado por mais 3 anos pela CAE e CA, em 19/07/2018.
Assim, as UC de "Física & Química Complementar" e "Ciências da Terra e da Vida" foram substituídas por "Estudo do
Meio Físico". Eliminaram-se as UC "Educação para os Media", "Educação de Adultos" e" Animação Sócio-Cultural e
Intervenção Educativa". 
Passou a haver 3 Opções: Opção 1 que antes era FAD e FEG passou a ter unicamente a componente de FAD -
"Complementos de Cultura Portuguesa"; "Complementos de Língua Portuguesa"; "Matemática no Quotidiano"; 
Opção 2 (FEG) - "Modelos Pedagógicos no 1º CEB"; "Psicologia do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente";
"Meios e Recursos no Ensino Básico";
Opção 3 (FEG) - "Educação para a Cidadania"; "Avaliação da Aprendizagem"; "Comunicação Educativa";
"Desenvolvimento Profissional Docente".

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
The Course was approved in 2015 with conditions to be met immediately and for a period of 3 years. These conditions were
fulfilled and those changes were presented in a Follow-up Report. Subsequently, the Course was approved for a further 3
years by the External Evaluation Committee (EEC/CAE) and the Academic Council on 19 July, 2018.
Thus, the curricular units of "Complementary Physics & Chemistry" and "Earth and Life Sciences" were replaced by
"Physical Environmental Study". The curricular units “Education for the Media”, "Adult Education" and “Sociocultural
Animation and Educational Intervention” were eliminated. 
There are now 3 Options: 
Option 1 which used to be FAD and FEG now has only the FAD component – “Complements of Portuguese Culture”;
“Complements of Portuguese Language”; “Mathematics in Everyday Life”; 
Option 2 (FEG) - "Pedagogical Models in 1st cycle of Basic Education"; "Psychology of Child and Adolescent
Development"; "Means and Resources in Basic Education";
Option 3 (FEG) – “Education for Citizenship”; “Evaluation of Learning”; “Educational Communication”; “Professional
Development of Teachers”.

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?
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em virtude da transferência do Curso do CIFOP para o Campus da UTAD, houve uma melhoria significativa no acesso aos

recursos e serviços disponibilizados, nomeadamente no acesso à Biblioteca Central, aos Serviços Académicos e a
diferentes eventos de natureza científica e cultural, o que parece aumentar o sentimento de integração e pertença à
Instituição, por parte de alunos, docentes e funcionários. Neste momento, o CE funciona maioritariamente no Polo I, da
ECHS, que dispõe de Laboratório de Ciências; Salas de Informática, Drama, Caracterização e Maquilhagem, Plástica,
Música; 3 Anfiteatros; Salas de aula; Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem; Estrutura de Apoio Pedagógico;
Secretaria Interdepartamental; Gabinetes para Docentes; Bar. No Polo II, da ECHS: Salas de Aula; Sala de Informática.

 No Polo II, da ECT: Laboratório de Didática da Matemática.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Due to the transfer of the CIFOP Course to the Campus of the (UTAD), there was a significant improvement in the access to

the resources and services available, namely the access to the Central Library, to the Academic Services and even to
different events of a scientific and cultural nature, which seems to have increased the students, teachers and non-teaching
staff’s sense of integration and belonging to the Institution. 

 At present, the study cycle is primarily held at Building I in the School of Human and Social Sciences (SHSS/ECHS), which
has a Science lab, Computers rooms, Drama room, Characterization and Make-up room, Plastic room, Music room, 3 large
amphitheaters, Classrooms, Teaching and Learning Resource Center, Pedagogical Support Structure, Interdepartmental
Secretary, Professors’ offices, Cafeteria. 

 At Building II in the SHSS: classrooms and a computer room.
 At Building II in the School of Science and Technology: Didactics of Mathematics Laboratory.

 

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.
 No âmbito das parcerias nacionais, foram criados novos Protocolos de Colaboração com Agrupamentos de Escolas de

outras zonas geográficas, como Amarante, Valpaços e Baião. Dado termos um aluno invisual, foi feito um Protocolo de
colaboração entre a UTAD a e a ACAPO que tem permitido uma maior inclusão do aluno. 
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Os docentes do CE estão envolvidos em redes internacionais Erasmus + (Portugal, Espanha, Grécia , Itália, Irlanda,
Bélgica, Lituânia, República Checa e Roménia); Centre for Educational Research and Innovation (CERI) da OCDE;
WebPACT (grupo do pensamento crítico da UTAD), UTAD, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e Universidade
de Salamanca; Rede Europena Educational Policies Network; CTLF (corpus de textes linguistiques Fondamentaux); Grupo
de Pesquisa: Gramáticas, História, Descrição e Discurso – sediada na Universidade S. Paulo – Brasil.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Within the framework of national partnerships, new Collaboration Protocols have been created with School Clusters from
other geographical areas, such as Amarante Valpaços and Baião.
As we have a student who is blind, a collaboration Protocol was signed between UTAD and ACAPO, which has allowed a
greater inclusion of the student. 
The teaching staff are involved in international networks Erasmus + (Portugal, Spain, Greece, Italy, Ireland, Belgium,
Lithuania, Czech Republic and Romania); Centre for Educational Research and Innovation (CERI) of the OECD; WebPACT
(critical thinking group of UTAD), UTAD, University of Aveiro, University of Minho and University of Salamanca; Europena
Educational Policies Network; CTLF (corpus de textes linguistiques Fondamentaux); Research Group: Grammars, History,
Description and Discourse - based at the University S. Paulo - Brazil. Paulo - Brazil.

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.
A criação da Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP), presidida pelo Presidente do Conselho Pedagógico, com a afetação de
funcionárias aos diversos Cursos, veio permitir uma melhor monitorização dos mesmos. Todos os assuntos relativos ao
Curso são da responsabilidade da Direção do Curso, apoiada por uma funcionária da EAP. Para além das tarefas mais
administrativas, como a organização dos Horários, das Provas Públicas de defesa dos Relatórios de Estágio ou da
marcação dos Exames, todos os assuntos dos alunos são rececionados pela funcionária. É também através da EAP que
se mantém uma articulação contínua com os Serviços Académicos. O Sistema de Informação de Apoio ao Ensino tem
vindo a introduzir melhorias no apoio efetivo aos alunos e professores. Para além de se disponibilizarem aí as FUC, os
materiais pedagógicos ou sumários de aulas, disponibiliza os Questionários Pedagógicos e os Relatórios das UC para se
poder avaliar o funcionamento dos Cursos. 

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The creation of the Pedagogical Support Structure (PSS/EAP), chaired by the President of the Pedagogical Council, with
the allocation of employees to the various Courses, enabled the latter to be better monitored. All matters related to the
Course fall under the responsibility of the Course’s Directorate, supported by the PSS/EAP official. Besides administrative
tasks, such as the organization of schedules, of public examinations pertaining to Final Internship Reports and also of
Exams, all the students' issues are dealt with by this worker. It is also through the EAP that a continuous interaction with
the Academic Services is maintained.
The Information System for Teaching Support has been improving the support to students and Professors. Not only are the
Curricular Unit Forms (CUF/FUC) available there, but it also holds pedagogical materials, the summaries of classes and the
Pedagogical Questionnaires and the CU reports, in order to evaluate the functioning of the Courses.

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.
No âmbito da PES, foram criados novos Protocolos de Colaboração com Agrupamentos de Escolas de outras zonas
geográficas, como Amarante, Valpaços e Baião, permitindo que alguns alunos realizassem os Estágios na área da sua
residência. Dado termos um aluno invisual, foi feito m Protocolo de colaboração entre a UTAD a e a Associação dos Cegos
e Amblíopes de Portugal (ACAPO) que tem permitido uma maior inclusão do aluno.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Within the scope of Supervised Teaching Practice (STP/PES), new Collaboration Protocols were created with the School
Clusters from other geographical areas, such as Amarante, Valpaços and Baião, allowing some students to do Pedagogical
internships in their area of residence. As we have a blind student, a Collaboration Protocol was signed between UTAD and
the Association of Blind and Visually Impaired People in Portugal (ACAPO), which has allowed a greater inclusion of the
student.
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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.
Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Português e História e Geografia de Portugal no 2º Ciclo do Ensino Básico

1.3. Study programme.
Teaching 1st Cycle of Basic Education and Portuguese and History and Geography of Portugal in the 2nd Cycle of Basic
Education

1.4. Grau.
Mestre

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Formação de Professores do Ensino Básico (1º e 2º Ciclos)

1.6. Main scientific area of the study programme.
Teacher Training in Basic Education (1st and 2nd Cycle)

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

144

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:

<sem resposta>

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:

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
120

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):
4 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):

4 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
15

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Não aplicável.
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1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
NA

1.11. Condições específicas de ingresso.
As condições específicas de ingresso no Curso são a Licenciatura em Educação Básica, de acordo com o Artigo 18.º, do
Decreto-Lei nº 79/2014, de 14 de maio, e a Aprovação na Prova de Domínio Oral e Escrito da Língua Portuguesa, de acordo
com o Artigo 17.º, Decreto-Lei nº 79/2014.

1.11. Specific entry requirements.
The specific conditions of admission to the Course are the Bachelor’s Degree in Basic Education, in accordance with
Article 18 of Decree-Law no. 79/2014, May 14, and the Oral and Written Examination in Portuguese Language, in
accordance with Article 17, Decree-Law no. 79/2014.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável.

1.12.1. If other, specify:
NA

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus da UTAD, preferencialmente no Pólo I da Escola de Ciências Humanas e Sociais. No entanto, também haverá
aulas no Pólo II da ECHS e no Polo II da Escola de Ciência e Tecnologias. Os Estágios decorrem nas Instituições
Cooperantes.

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

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

Não aplicável.

1.15. Observations.
NA

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável.

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Não aplicável.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/questionId/a268093e-fa29-9974-cc9e-5fdbb6edf256


23/02/2021 PERA/2021/1401826 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=c0a4711a-8df5-cf44-0835-5ff6e877ee2c&formId=37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc0… 6/21

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Formação na Área da Docência/Training
inTeaching FAD/TT 24 3

Formação Educacional geral/General
Education FEG/GE 6 6

Didáticas Específicas/ Specific Didatics DE/SD 30 0
Prática de Ensino
Supervisionada/Supervised Training
Practice

PES/STP 51 0

(4 Items)  111 9  

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 realização da FUC de cada UC, o docente reflete sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem (MEA) 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. Existe ainda um Questionário Pedagógico, em que os alunos dão a sua opinião sobre o funcionamento das
UC, nomeadamente sobre a adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem. Os dados recolhidos no
questionário são tratados pelo GESQUA, que elabora um Relatório, o disponibiliza ao Conselho Pedagógico (CP) para
elaborar um documento de análise crítica, enfatizando os principais problemas detetados em cada uma das UC e
apresentando sugestões de melhoria. Cabe ao Diretor de Curso comunicar com os docentes, no sentido de promover a
melhoria do funcionamento das UC. O docente dispõe de um Relatório UC, a preencher no final de cada semestre, que
permite analisar o funcionamento da UC e apresentar uma análise SWOT.

 

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.

 While designing the CU Form (CUF/FUC), the Professor 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
aspects. 

 There is also a PQ, in which the students give their opinion on the functioning of the CU, namely the adequacy of teaching
and learning methodologies. The data collected in this questionnaire are handled by the GESQUA, which prepares a Report
and makes it available to the Pedagogical Council (PC) to draw up a critical analysis, emphasizing the problems
encountered in each of the CU and presenting suggestions for improvement. It is up to the Course Director to establish a
liaison with the Professors, in order to promote the improvement of the functioning of the CU.

 The teacher has a Report of the CU, to be filled in at the end of each semester, which allows the analysis of the CU
functioning and to present a SWOT analysis.

 

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 a

s 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 número 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). Recorrendo
aos dados recolhidos através do Questionário Pedagógico, 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 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 CCQMO/GESQUA).

 Using the data collected through the Pedagogical Questionnaire, it is possible to verify that the average workload is
adjusted to the ECTS that had been proposed.
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2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

Cabe ao docente da UC que organiza a FUC 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 das aprendizagens, orientações que potenciam um acompanhamento sistemático das
aprendizagens efetivas dos alunos pelo docente.
Por outro lado, cabe à Direção do Curso verificar as FUC, para, caso seja necessário, discutir com o docente os
procedimentos adotados e este efetuar eventuais ajustamentos neste domínio.
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
reflexiva das suas práticas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
It is up to the CU Professor who organizes the CUF to ensure that the assessment is made according to the learning
objectives, through constant feedback from the students that allows him/her to adjust his/her practices. The UTAD
Pedagogical Regulation privileges the continuous evaluation of the learning process, guidelines that promote a systematic
monitoring of the effective learning of the students by the Professor. 
On the other hand, it is the responsibility of the Course Direction to verify the CUF, in order to discuss with the Professor
the procedures adopted and make any adjustments in this area, if needed.
The instrumental dimension of the Pedagogical Questionnaire also enables us to monitor the students' opinions regarding
the appropriateness of the assessment of the learning process when compared to the defined objectives, allowing the
Professor to carry out a reflective analysis of his/her practices.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não aplicável.

2.4 Observations.
 NA

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.
 Ana Maria de Matos Ferreira Bastos

 Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva
 Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes
 

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

Ana Maria de Matos
Ferreira Bastos

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Maria Helena Ribeiro
dos Santos Silva

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Carlos Alberto Alves
Soares Ferreira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Desenvolvimento Curricular 100 Ficha

submetida
Carlos da Costa
Assunção

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha

submetida

Carlos Manuel Teixeira
Nogueira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Literatura Portuguesa 60 Ficha
submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/42db6ae8-6c1b-00e9-10b1-600a8ce34585
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/367ee60c-429c-4319-6e9d-600aa523459e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/cbb97e64-d927-284e-4713-600ac1fdbdb9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/62c6fe9e-3ab5-8339-62c4-600ac1851b54
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/774cec46-796e-faa9-fa91-600ac12ad0c5
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Isilda Teixeira
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

Luís Manuel de Oliveira
e Sousa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Geologia 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

Maria Emília Pereira
Simões de Abreu

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Quaternário, Materiais e Culturas 100 Ficha

submetida

Natália Moura Lopes
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 15 Ficha
submetida

Paulo José Martins
Vasco

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Álgebra (Matemática) 100 Ficha

submetida
Sónia Catarina Gomes
Coelho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Susana de Fátima
Póvoa Alves Fontes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Teresa Maria Teixeira
de Moura

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida
Maria João Cardoso de
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida

Álvaro Rodrigues Pinto Assistente convidado
ou equivalente Mestre História Medieval e do Renascimento 25 Ficha

submetida
Levi Leonido Fernandes
da Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
     1500  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 17

3.4.1.2. Número total de ETI.
 15

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: 14 93.333333333333

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): 14.75 98.333333333333

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/1b0fa2c3-def7-0e41-9eaa-600ac165a83c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/301202ba-41c7-f95b-8852-600ac236031f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/656006ec-de2a-5fd9-ccba-600ac29bf71e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/37a1be31-8e79-8597-4552-600ac2238295
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/d95315dc-3640-7c5e-e940-600ac2afaaa6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/abba03e6-585c-6ad1-3f67-600ac3b7381b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/aa824a4b-62fd-1bdb-0e75-600ac3eceea9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/827973c0-2e72-8d76-1018-600ac3c9f1c7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/b6936dd5-ec4a-3d5b-33aa-600ac494f92f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/480e0729-496d-ab79-6aac-600bdfb7cb2b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/6a110ecb-17c3-5026-fcf3-600be0d2037d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/annexId/bd0ef614-8eaa-4c96-0788-600be0340430
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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

15 100 15

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 15

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

15 100 15

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 1 6.6666666666667 15

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. Conta-se ainda com o apoio da assistente técnica afeta ao Departamento de Educação e Psicologia e da
assistente técnica responsável pelo Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem (CREA).

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 taken up by a senior technician allocated to the Pedagogical
Support Structure. The support of a technical assistant allocated to the Department of Education and Psychology as well
as of a technical assistant responsible for the Teaching and Learning Resource Center (TLRC/CREA) is also a great asset.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A funcionária da Estrutura de Apoio Pedagógica e as assistentes técnicas têm licenciatura.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee of the Pedagogical Support Structure and the other technical assistants have a Bachelor's degree.

5. Estudantes
5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
8

5.1.2. Caracterização por género
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5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 37.5
Feminino / Female 62.5

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 do 2º ciclo 1
2º ano curricular do 2º ciclo 7
 8

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 15 0
N.º de candidatos / No. of candidates 6 17 2
N.º de colocados / No. of accepted candidates 6 11 2
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 2 8 0
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. 
Não aplicável.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
NA

6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before
the last year

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano /
Last year

N.º graduados / No. of graduates 7 4 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 6 4 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 1 0 0

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

N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in
more than N+2 years 0 0 0
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Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

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 estas. A média das diferentes componentes situa-se nos 15 valores, sendo
de 17 valores na Didática Específica, de 16 valores na área de Prática de Ensino Supervisionada, de 15 valores na
Formação na Área da Docência e de 13 valores na Formação Educacional Geral. A UC com a média de notas mais elevada
foi a "Didática Integrada das Expressões" (19 valores) e a que teve uma média mais baixa foi a UC de "Organização e
Administração Escolar" (13, 4 valores). Não há unidades curriculares com resultados problemáticos, salientando-se, no
entanto, a reprovação de um aluno do 1.º ano, em 7 das 13 UC. Trata-se de um aluno com necessidades específicas
(invisual) e que num contexto da pandemia, e de confinamento, com aulas online, viu acrescidas as suas dificuldades.
Apesar de todos os docentes do CE terem adaptado as estratégias, os materiais de suporte à aprendizagem e a avaliação
por forma a apoiar o aluno neste contexto, a falta de acesso à internet e de competências digitais, entre outros aspetos,
condicionaram o seu sucesso escolar. No sentido de proporcionar uma maior inclusão do aluno, a Direção de Curso
estabeleceu um Protocolo de Colaboração entre a UTAD e a ACAPO.

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 educational attainment. Comparing the academic results in different scientific areas of the study
cycle, we notice they display no significant differences. 

 The average mark for the different components is 15, with 17 in Specific Didactics, 16 in Supervised Teaching Practice, 15
in Training in Teaching and 13 in General Educational Training. The CU with the highest average mark was "Integrated
Didactics of Expressions" (19 marks) and the CU with the lowest average mark was "School Organisation and
Administration" (13, 4 marks). There are no curricular units with problematic results, although the failure of a 1st year
student in 7 of the 13 curricular units is noteworthy. This is a student with specific needs (blind) who, in the context of the
pandemic and confinement, with online classes, saw his difficulties increase. Although all the teachers have adapted
strategies, learning support materials and assessment in order to support the student in this context, the lack of Internet
access and digital skills, among other aspects, affected his academic success. In order to provide a greater inclusion of
the student, the Course Director established a Collaboration Protocol between UTAD and ACAPO.

 

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). 

Segundo os dados da Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência, no período compreendido entre 2015/19, dos 11
diplomados do CE da UTAD, apenas 1 se encontrava registado no IEFP como desempregado em junho de 2020. A taxa de
empregabilidade é para os diplomados do CE, UTAD, em 2019, de 90%.

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

According to data from the General Statistics Directorate of Education and Science, in the period 2015/2019, of the 11
graduates of the study cycle of UTAD, only 1 was registered in the IEFP as unemployed in June 2020. The employability
rate for the graduates of the study cycle, UTAD, is 90% in 2019.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A taxa de empregabilidade, 90%, segundo as estatísticas da DGEEC, é alta para os diplomados em Ensino do 1.º CEB e de
PHGP no 2.º CEB. Em nosso entender, estes resultados explicam-se pelo aumento da oferta de emprego no 2.º CEB, na
área da História e Geografia de Portugal (com a aposentação de professores desta área e ciclo de ensino) e ainda do
aumento do número de espaços de ATL (Atividades de Ocupação de Tempo Livre), dirigidos às crianças do 1.º Ciclo e 2.º
CEB. 
Apesar de haver muitos Professores do 1.º Ciclos sem colocação na rede pública, a oferta de trabalho no setor privado
(muitas das vezes espaços criados pelos próprios Professores) tem permitido que muitos dos nossos diplomados possam
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trabalhar na área em que se formaram. O facto de terem dupla certificação é motivo de contratação destes diplomados por
instituições particulares. 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability rate, 90%, according to statistics from the General Statistics Directorate of Education and Science
(GSDES/DGEEC), is high for graduates in Teaching in the 1st Cycle of Basic Education and Portuguese and History and
Geography of Portugal in the 2nd CBE. In our opinion, these results are explained by the increase in the supply of
employment in the 2nd CBE, in the area of History and Geography of Portugal (with the retirement of teachers of this area
and teaching cycle) and also the increase in the number of ATL spaces (Free Time Occupation Activities), aimed at children
attending the 1st cycle and 2nd CBE. 
Although there are many primary school teachers without a job in the public network, vacancies in the private sector (often
in spaces created by the teachers themselves) have allowed many of our graduates to work in the area in which they
graduated. The fact that they have dual certification is a reason that many private institutions hire these graduates.

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 (CEL) Bom/Good UTAD 5 Não se
aplica/NA

CETRAD - Centro de Estudos
Transdisciplinares para o Desenvolvimento Bom/Good UTAD 1 Não se

aplica/NA

CITAR Centro de Investigação em Ciência e
Tecnologia das Artes Excelente/Excellent

Universidade
Católica
Portuguesa

1 Não se
aplica/NA

Centro de Investigação e Intervenção
Educativa (CIIE) Excelente/Excellent Universidade do

Porto 4 Não se
aplica/NA

CIDTFF - Centro de Investigação em
Didática e Tecnologia na Formação de
Formadores

Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro 1 Não se

aplica/NA

CMAT - Pólo da UTAD Bom/Good Universidade do
Minho 1 Não se

aplica/NA

Centro Geociência - CGEO Bom/Good Universidade de
Coimbra 1 Não se

aplica/NA
IELT – Instituto de Estudos de Literatura e
Tradição (Faculdade de Ciências Sociais e
Humanas)

Excelenet/Excellent
Faculdade de
Universidade Nova
de Lisboa

1 Não se
aplica/NA

BiFeGa – Grupo de Investigación en
Estudos Literarios e Culturais, Tradución e
Interpretación

Excelente/Excellent Universidade de
Vigo 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/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde
 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/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde
 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. 

Existe no Departamento de Educação e Psicologia uma experiência consolidada de ensino graduado e pós-graduado, uma
vez que temos em funcionamento cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento na área fundamental do Ciclo de
Estudos. Através do Gabinete de Formação (GFORM), a UTAD oferece, a Professores dos Ensinos Básico e Secundário,
diversas ações de formação, palestras ou Workshops, como por exemplo, as Jornadas Pedagógicas "O Professor faz a
diferença no Desempenho Escolar", acreditadas pelo Centro de Formação Contínua de Professores (CFCP), o Curso de
Atualização dos Professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico, acreditado pelo CFCP, o Seminário Internacional de
Tecnologias Educativas (SINTIC) ou os Encontros de Outono do Fórum Português de Administração Educacional, também
creditados. Estas formações também são dirigidas aos alunos do CE. Ministram-se ainda formações, como seminários ou

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde
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Workshops a convite de Instituições públicas (Escolas do Ensino Básico). Também o Núcleo de Educação Básica
(estudantes) em parceria com as Direções de Curso e o Departamento de Educação e Psicologia, passou a organizar as
Jornadas de Educação Básica, destinados prioritariamente ao alunos dos Cursos de Ensino, tendo como objetivo partilhar
experiências e conhecimentos úteis para a sua formação, convidando professores iniciantes, diplomados na UTAD, e com
experiência relevante de lecionação. 
Existem Protocolos de Colaboração com diferentes Agrupamentos de Escolas, para o desenvolvimento de Atividades de
Integração e de Estágios Pedagógicos no âmbito das UC de Integração das Atividades Educativas e de PES.
Assinale-se também as atividades de prestação de serviços à comunidade apoiadas pelo trabalho de unidades
especializadas como, por exemplo, a Unidade de Aprendizagem e Desenvolvimento da UTAD, a Unidade de Dislexia ou
ainda através de projetos financiados como o Projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM
DOURO".

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. 

In the Department of Education and Psychology there is consolidated experience of graduate and postgraduate education,
since we have undergraduate, master's and doctoral courses in the main area of the Studies Cycle.
Through the Training Office (TO/GFORM), UTAD offers various types of training courses, lectures or workshops to
Teachers of Basic and Secondary Education, such as the Pedagogical Days "The Teacher makes a difference in School
Performance ", accredited by the Center for Continuing Teacher Education (CCTE/CFCP), the Teachers’s Upgrading Course
in the 1st Cycle of Basic Education, accredited by the CCTE/CFCP, the International Seminar on Educational Technologies
(ISET/SINTIC) or the Autumn Meetings of the Portuguese Forum of Educational Administration, also credited. This training
is addressed to SC students, as well. There is also training, such as lectures, seminars and workshops, that result from
invitations made by public institutions (schools of the BE).
Also the Basic Education Student Hub, in partnership with the Course Directorates, has recently begun the organization of
Basic Education Meetings, aimed primarily at students attending Teaching Courses, with the purpose of sharing
experiences and knowledge that may be useful for their training.
There are Collaboration Protocols with School Clusters for the development of Integration Activities and Pedagogical
Internships within the framework of the Integration of Educational Activities and Supervised Teaching Practice.
Also noteworthy are the community service activities supported by the work of specialized units, such as the Unit for
Learning and Development at UTAD, the Dyslexia Unit or through funded projects, such as the Project entitled "Plano
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM DOURO".

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

Os docentes do CE têm participado em Projetos de Investigação Internacionais e Nacionais. 
Internacionais: Fostering and Assessing Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education, coordenado pelo
Centre for Educational Research and Innovation (CERI) da OCDE - 2019 a 2022; Poesía Actual y Política II: Análisis de las
Relaciones Contemporáneas entre Producción Cultural y Contexto Sociopolítico. UVigo. Min. Economía y Competitividad
(FFI2016-77584-P). Fin. 54.000,00 – 2020 a 2024; Projeto de investigação “CTLF” (Corpus de textes linguistiques
fondamentaux) do Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistique (Université Paris Diderot) 
Nacionais: Projeto Digp-SEM - Plataformas Digitais na Gestão Educacional dos Agrupamentos de Escolas (em des.); - Proj.
Educação3D: Democracia, desigualdade e diferença em educação – em desenvolvimento.

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 Professors of the course have participated in International and National Research Projects. 
International Projects: Fostering and Assessing Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education, coordinated by
the Centre for Educational Research and Innovation (CERI) of OECD - 2019 to 2022; Poesía Actual y Política II: Análisis de
las Relaciones Contemporáneas entre Producción Cultural y Contexto Sociopolítico. UVigo. Min. Economía y
Competitividad (FFI2016-77584-P). Fin. 54.000,00 – 2020 to 2024; Research Project “CTLF” (Corpus de textes linguistiques
fondamentaux) do Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistique (Université Paris Diderot) 
National Projects: Projeto Digp-SEM - Plataformas Digitais na Gestão Educacional dos Agrupamentos de Escolas (under
development.); - Proj. Educação3D: Democracia, desigualdade e diferença em educação – under development.

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

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). 
Os docentes do CE estão envolvidos em redes internacionais: 

 - Erasmus + - com 9 países Europeus ( Portugal, Espanha, Grécia , Itália, Irlanda, Bélgica, Lituânia, República Checa e
Roménia).
- Centre for Educational Research and Innovation (CERI) da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE). 

 - WebPACT (grupo do pensamento crítico da UTAD), UTAD, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e Universidade
de Salamanca. 

 - Rede Europena Educational Policies Network;
 - CTLF (corpus de textes linguistiques Fondamentaux);

 - Grupo de Pesquisa: Gramáticas, História, Descrição e Discurso – sediada na Universidade S. Paulo – Brasil.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The Professors of the course are involved in international networks: 

 - Erasmus + - with 9 European countries ( Portugal, Spain, Greece , Italy, Ireland, Belgium, Lithuania, Czech Republic and
Romania).
- Centre for Educational Research and Innovation (CERI) of the Organisation for Economic Cooperation and Development
(OECD). 

 - WebPACT (Critical Thinking Group of UTAD), UTAD, University of Aveiro, University of Minho and University of
Salamanca. 

 - Europena Educational Policies Network;
 - CTLF (corpus de textes linguistiques Fondamentaux);

 - Research Group: Grammars, History, Description and Discourse - based at the University of S. Paulo - Brazil.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Outros Projetos em que os docentes do CE participaram recentemente: 

 - Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula-Crithinkedu Projeto Erasmus + Referência 2016-1-
PT01-KA203-022808, 397478 Euros, 74909 Euros para a UTAD. Realizado de 2017-2019

 - Pensamento crítico em rede no ensino superior Partilha e Divulgação de Experiências em Inovação Didática no Ensino
Superior Português - Realizado de (2014 a 2015);

 - WISE - Widening Interdisciplinary Sustainability Education, Projeto Erasmus Plus (envolveu 5 países: Portugal, Polónia,
Grécia, República Checa e Suécia) (2015-2017); Ref do projeto: 2015-1-PL01-KA203-016621

 - Refonte et extension internationale du CTLF (Corpus de textes linguistiques fondamentaux). Projeto internacional
sediado na Université Denis Diderot (Paris 7) (2016);

 - Latin Grammars in the Iberia Peninsula. Projeto internacional, sediado na Sophia University, Tóquio. Investigador
 - Património Cultural da Eurorregião Galiza-Norte de Portugal: Valorização e Inovação – GEOARPAD - linha Património

Léxico da Gallaecia. Projeto internacional. (2017-2019).
 

Projeto ERASMUS+ a aguardar Aprovação: "Digitalisation of corretional services"/ Exploring Digital Pedagogy in the
context of Digital-Competent Learning Organizations for the Justice Sector"

 

6.4. Eventual additional information on results.
 Other Projects in which the Professors of the course have recently participated: 

 - Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula-Crithinkedu Erasmus Project + Reference 2016-1-PT01-
KA203-022808, 397478 Euros, 74909 Euros for UTAD. (2017-2019).

 - Critical Networking Thinking in Higher Education Sharing and Dissemination of Experiences in Didactic Innovation in
Portuguese Higher Education (2014 to 2015);

 - WISE - Widening Interdisciplinary Sustainability Education, Erasmus Plus Project (involved 5 countries: Portugal, Poland,
Greece, Czech Republic and Sweden) (2015-2017); Project Ref: 2015-1-PL01-KA203-016621

 - Refonte et extension internationale du CTLF (Corpus de textes linguistiques fondamentaux). International project based
at Université Denis Diderot (Paris 7) (2016);

 - Latin Grammars in the Iberia Peninsula. International project, based at Sophia University, Tokyo. Researcher
 - Cultural Heritage of the Galicia-North Portugal Euroregion: Enhancement and Innovation - GEOARPAD - Gallaecia Lexicon

Heritage line. International project. (2017-2019).
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Erasmus+ Project awaiting Approval: "Digitalisation of correctional services"/ Exploring Digital Pedagogy in the context of
Digital-Competent Learning Organizations for the Justice Sector".

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_2019.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/37e93aa3-b661-2cad-0330-5ffdc095fcde/questionId/c8ed0879-45ac-4ff4-43eb-5fdbb6428650
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7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

<no answer>

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

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

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
Corpo docente qualificado, com reconhecimento da atividade de formação e de investigação científica. O corpo docente
inclui professores doutorados, vinculados à UTAD há mais de 5 anos, sendo que a maioria está associada a Centros de
Investigação com a avaliação da FCT entre “Bom” e "Excelente".

 Aumento da produtividade científica na área do CE.
 Aumento da participação dos docentes em projetos e parcerias internacionais. 

 Instalações adequadas e com os recursos necessários à lecionação.
 Existência de uma relação de proximidade entre os alunos e os professores do Curso potenciadora de uma comunicação

eficaz.
 Existência de reuniões periódicas com os docentes do Curso, onde coletivamente se discutem as questões relacionadas

com o funcionamento do mesmo.
 Existência de reuniões periódicas com os alunos do Curso, auscultando os alunos sobre o 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.

 Existência de um Núcleo de Educação Básica que fomenta a participação ativa dos alunos e melhora a articulação com a
Direção do Curso.

 Organização das Jornadas de Educação Básica, que possibilitam aos alunos uma troca de ideias e experiências acerca da
formação e do mercado de trabalho.

 Existência de Orientadores Cooperantes, tanto de 1.º CEB, como de 2.º CEB com uma experiência significativa na área da
docência.

 

8.1.1. Strengths 
Qualified teaching staff, with recognized training and scientific research activities. The teaching staff is composed of PhD
Professors who are affiliated to the University for more than five years and most of whom are members of research centers
which are rated “Good” and "Excellent".

 Increased scientific productivity in the scientific area of the Study Cycle.
 Increased teaching staff participation in international projects and partnerships. 

 Adequate facilities and resources needed for teaching.
 Existence of a close relationship between the students and the Professors of the course, enabling effective

communication.
Existence of periodic meetings with the teaching staff of the course, where issues related to its operation are collectively
discussed.

 Existence of periodic meetings with the students of the Course, listening to the students about how the course is
functioning.

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

 Existence of a Basic Education Student Hub that encourages the active participation of students and improves articulation
with the Course Direction.

 Organization of the Basic Education Days, an event which allows students to exchange ideas and experiences about
training and the labour market.

 The existence of Cooperating teachers, both in 1st and 2nd cycles, with significant experience in the area of teaching.
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8.1.2. Pontos fracos 
Ausência de concursos para contratação de novos docentes de carreira, particularmente na área da Didática da História e
Geografia de Portugal.

 Débil desenvolvimento económico da região envolvente.
 A baixa internacionalização e diminuta procura de programas de mobilidade por parte dos alunos, devido às dificuldades

económicas que alguns possuem.
 Existência de mestrados do mesmo âmbito na região.

 Reduzida procura do Curso por alunos com Licenciatura em Educação Básica. 
 

8.1.2. Weaknesses 
Absence of competitions for the recruitment of new permanent Professors, particularly in the area of Didactics of History
and Geography of Portugal.
Poor economic development of the surrounding region.

 Low internationalization and low demand for mobility programs on the part of the students, due to their economic
difficulties.

 Existence of master's degrees of the same scope in the region.
 Reduced demand for the Course by students with a degree in Basic Education.

8.1.3. Oportunidades 
Necessidade de formar professores nesta área (dentro de poucos anos assistir-se-á à saída por aposentação de muitos
professores que entraram na carreira no período de maior crescimento da escolarização no pós‑25 de Abril).

 Existência na UTAD de cursos de 3.º ciclo que permitem a prossecução dos estudos nas áreas fundamentais do curso.
 Realização de reuniões de reflexão com alunos e professores cooperantes com vista à melhoria do processo de formação.

 Desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade, ações de formação e parcerias com instituições educativas.
 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. 
 

8.1.3. Opportunities 
The need to train teachers in this area (in a few years many teachers, who started their careers during the period of
greatest growth in schooling after 25 April, will be retired).

 Existence, at UTAD, of 3rd study cycles leading to the pursuit of studies in the core areas of the course.
 Reflection meetings held with students and cooperating teachers in order to improve the training process.

 Development of quality improvement projects, as well as of training actions and consultancy services through
partnerships with educational institutions.

 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 for the significant 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.

 

8.1.4. Constrangimentos 
O atual requisito legal de ingresso neste mestrado, "ser detentor de uma Licenciatura em Educação Básica”, limita a
possibilidade de muitos licenciados Pré-Bolonha, como Professores do 1.º CEB ou Licenciados em Português, História ou
Geografia, já com anos de lecionação, poderem aceder a este Mestrado e ficarem assim com dupla certificação. 

 A situação financeira envolve dificuldades a vários níveis, como por exemplo, dificuldades no acesso dos estudantes ao
Mestrado em função dos custos associados, bem como na limitação das possibilidades de internacionalização.

 Localização da instituição no Interior Norte, umas das regiões menos povoadas e mais envelhecidas do país. 
 

8.1.4. Threats 
The current legal requirement to enter this Masters, "being the holder of a degree in Basic Education", limits the possibility
of many pre-Bologna graduates, such as Primary School Teachers or Graduates in Portuguese, History or Geography, who
have already been teaching for years, to access this Masters and thus gain dual certification. 

 The financial situation involves difficulties at various levels, such as: difficulties in students' access to the Master's degree
due to inherent costs, as well as restrictive possibilities for internationalization.

 Location of the Institution in the north, one of the least populated and aged regions of Portugal.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2.1. Ação de melhoria 
Ter todos os docentes do CE integrados em Centros de Investigação .
Continuar a estimular a investigação dos docentes com uma ligação mais direta às Unidades Curriculares do curso,
cruzando com as linhas de investigação dos centros a que pertencem.
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. 
Incentivar os alunos a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+.

8.2.1. Improvement measure 
Have all the Study Cycle Professors integrated into Research Centres.
Continue to promote the Professors's research work, connecting it more directly with the curricular units of the course and
in line with the Research Centers to which they belong.
Promote the increase of scientific production of teachers in peer-reviewed publications in indexed journals, namely the ISI
and SCOPUS databases. 
Encourage students to participate in mobility programs, such as ERASMUS+.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: Aumentar o número de Parcerias e de Projetos no âmbito deste CE (1 ano)
Ter todos os docentes do CE integrados em Centros de Investigação (1 ano )
Média: Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+ (2 anos)
Continuar a estimular a investigação dos docentes com uma ligação mais direta às unidades curriculares do curso,
cruzando com as linhas de investigação dos centros a que pertencem (3 anos)
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).

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High: Increase the number of Partnerships and Projects within this Study Cycle (1 year)
Have all the Study Cycle Professors integrated into Research Centres (1 year)

Medium: Encourage students and teaching staff to participate in mobility programs, such as ERASMUS+ (2 years)
Continue to promote the Professors's research work, connecting it more directly with the curricular units of the course and
in line with the Research Centers to which they belong (3 years)
Promote the increase of scientific production of teachers in peer-reviewed publications in indexed journals, namely the ISI
and SCOPUS databases (3 years).

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de novas Parcerias e de novos Projetos no âmbito deste CE;
Número de docentes do CE integrados em Centros de Investigação;
Número de alunos e de docentes em programas de mobilidade;
Número de publicações científicas e pedagógicas resultante da investigação feita no âmbito das UC do curso; 
Número de publicações científicas e pedagógicas em publicações com arbitragem científica por pares, em revistas
indexadas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of new Partnerships and new Projects within this Study Cycle;
Number of SC Professors integrated in Research Centres;
Number of students and Professors in mobility programs;
Number of scientific and pedagogical publications resulting from the research done within the scope of the curricular
units; 
Number of scientific and pedagogical publications in peer-reviewed publications in indexed journals.

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

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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>
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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>


