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PERA/2021/1401831 — 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/14/1401831

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-05-22

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 Melhorias.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>
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4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos
desde o anterior processo de avaliação?

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Relativamente a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do CE registou-se um incremento que reflete o maior
envolvimento dos docentes do CE em projetos nacionais e internacionais. Para além do referido em 6.2.5 e 6.3.2 destaca-
se:
- Coordenação Principal do Projeto Fostering and Assessing Creativity and Critical Thinking Skills in Higher Education,
CERI da OCDE (2019–2022) 
- Coordenação Principal do Erasmus+ Exploring Digital Pedagogy in the Context of Digital Competent Learning
Organizations for the Justice Sector (2019-2021);
- Coordenação Principal da Ação Luso-Alemã–Anisotropia microtextural (nanotextural) de mármores e granitos:
Implicações na deterioração da pedra utilizada na construção (2016-2017);
- Investigador principal do projeto WISE - Widening Interdisciplinary Sustainability Education, Projeto Erasmus Plus (2015–
2017);
- Participação no projeto Unitised regenerative fuel cell for efficient renewable energy supply: from materials to device
(UniRCell) (2017-2020).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Não

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Não

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
<sem resposta>

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
<no answer>

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
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Ensino do 1º Ciclo do Ensino Básico e de Matemática e Ciências Naturais no 2º Ciclo do Ensino Básico

1.3. Study programme.
Teaching 1st Cycle of Basic Education and Mathematics and Natural Sciences 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._Plano de Estudos_Mestrado_En_1ºCEB_Mat&CN_2ºCEB Plano Curricular-3-4.pdf

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

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

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:

142

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.
<sem resposta>

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

1.11. Condições específicas de ingresso.

As condições específicas de ingresso no Curso são: 
- Ser titular da Licenciatura em Educação Básica, de acordo com o Artigo 18.º, do Decreto Lei n.º 79/2014, de 14 de maio;
- Ter aprovação na Prova de Domínio Oral e Escrito da Língua Portuguesa que inclui uma avaliação de competências de
argumentação de lógica e crítica, de acordo com o Artigo 17.º, Decreto Lei nº 79/2014.

1.11. Specific entry requirements.
The specific conditions for entering the Course are:
- To be holder of the Basic Education Degree, according to Article 18 of Decree Law No. 79/2014, of 14 May;
- Obtaining Approval in the Oral and Written Portuguese Language Test, which includes an assessment of logical and
critical reasoning skills, in line with Article 17, Decree Law No. 79/2014.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/questionId/9c0d04df-d97a-caf2-ae91-5fdbb64bce53
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1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Departamento de Educação e Psicologia da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade de Trás-os-Montes e
Alto Douro

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

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

Não se aplica.

1.15. Observations.
Not applicable.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não se aplica

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable

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 in
Teaching FAD/TT 30 0

Formação Educacional Geral/General
Education FEG/GE 6 6

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/questionId/a268093e-fa29-9974-cc9e-5fdbb6edf256
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Didáticas Específicas/Specific Didatics DE/SD 30 0
Prática de Ensino
Supervisionada/Supervised Teaching
Practice

PES/STP 48 0

(4 Items)  114 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Nas Fichas das Unidades Curriculares (FUC) são definidos objetivos de aprendizagem, estratégias de ensino e
aprendizagem, métodos e critérios de avaliação. Cada docente reflete sobre a adequação entre os objetivos de
aprendizagem da UC, os resultados a alcançar pelos alunos, as metodologias de ensino e de aprendizagem e as
modalidades e critérios de avaliação. O preenchimento obrigatório pelos alunos de um Questionário Pedagógico onde se
pronunciam sobre aspetos relativos ao funcionamento das UC permite-lhes uma participação ativa no processo. Os dados
são tratados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade da UTAD (GESQUA), que elabora um Relatório e o disponibiliza ao
Conselho Pedagógico (CP) da Escola de alocação do curso, com o objetivo de produzir um relatório onde são
identificados os problemas de cada UC e apresentadas sugestões de melhoria. Na posse dessas informações o Diretor do
Curso e os docentes estabelecem um plano de melhoria dos aspetos identificados como menos positivos.

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 Curriculum Units (FUC) Forms, learning objectives, teaching and learning strategies, methods and evaluation criteria
are defined. Each teacher reflects on the adequacy between the UC's learning objectives, the results to be achieved by the
students, the teaching and learning methodologies as well as the assessment modalities and criteria. The mandatory
completion by students of a Pedagogical Questionnaire where they comment on aspects related to the working
methodologies of the UC allows them to actively participate in the process. The data are processed by the UTAD Quality
Management Office (GESQUA), which prepares a Report and makes it available to the Pedagogical Council (PC) of the
School of course allocation. The aim is to prepare a report where the problems of each UC are identified and suggestions
for improvement are made. After collecting this feedback, the Course Director and teachers establish a plan to improve the
aspects identified as less positive.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Nas FUC das diferentes UC, as horas de contacto estão definidas em função do número de créditos ECTS. As horas de

trabalho adicional autónomo estão também previamente quantificadas e são do conhecimento de todo o corpo docente . A
equipa docente de cada UC deve definir as metodologias de trabalho e de avaliação a adotar, que podem ser exigíveis ao
aluno em função do respetivo tempo de trabalho autónomo, sem comprometer a carga média de trabalho esperada. Além
disso, a instituição, através do trabalho desenvolvido pelo Diretor de Curso, Conselho Pedagógico e o Gabinete GESQUA
monitoriza em permanência a quantidade de trabalho desenvolvida pelos alunos de forma a desencadear, em tempo útil,
mecanismos de ajustamento quando necessário. Os alunos são ouvidos regularmente e consultados através de inquéritos
pedagógicos anónimos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 In the CUF of the different CUs, the contact hours are defined according to the number of ECTS. The hours of additional

autonomous work are also previously quantified and are known to the entire teaching staff. The teaching team of each CU
must define the work and assessment methodologies to be used, which may be required by the student depending on their
autonomous working time, without compromising the expected average workload. In addition, the institution, through the
work developed by the Course Director, Pedagogical Council and the GESQUA Office, permanently monitors the amount of
work carried out by the students in order to trigger, in due time, adjustment mechanisms when necessary. Students are
heard regularly and consulted through anonymous student satisfaction questionnaires.

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

 Os responsáveis das UC definem as metodologias de avaliação em função dos respectivos objectivos de aprendizagem. O
processo interno de avaliação do ensino e os inquéritos pedagógicos realizados aos alunos permitem ainda detetar e
reorientar eventuais desvios. 

 A universidade tem ainda um regulamento interno "Regulamento Pedagógico da UTAD" que impõe aos docentes a
definição prévia e atempada dos métodos de avaliação (até 15 dias após o início das aulas), nomeadamente o número e
tipo de elementos de avaliação e a sua calendarização, dando conhecimento deles aos alunos, direções de curso e
conselho pedagógico. Uma das funções das direções de curso é verificar as FUC, para, caso necessário, em colaboração
com o docente proceder a eventuais ajustamentos, de forma a garantir um equilíbrio na carga de trabalho exigida ao
aluno. Para além disso, este regulamento privilegia a avaliação contínua das aprendizagens o que possibilita um
acompanhamento sistemático das aprendizagens pelo docente.
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2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 CU Leaders define the assessment methodologies according to their learning objectives. The internal teaching staff

evaluation process and the student satisfaction questionnaires shed light on how to overcome possible flaws and redesign
the teaching process.

 The university also has an internal regulation "UTAD's Pedagogical Regulation" that requires teachers to define the
assessment methodology in advance and in a timely manner (up to 15 days after the start of classes), namely the number
and type of assessment elements and their timetable, making students aware of them, directions course and pedagogical
advice. One of the functions of the course Managers is to verify the CUF, so that, if necessary, in collaboration with the
teacher, make any adjustments, in order to ensure a balance in the applied workload. In addition, UTAD's Pedagogical
Regulation highlights the students' continuous assessment, which in turn enables a systematic monitoring of learning by
the teacher.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não se aplica.

2.4 Observations.
 Not applicable.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva

 Ana Paula Florêncio Aires
 Ana Maria de Matos Ferreira Bastos

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica /
Scientific Area

Regime de tempo /
Employment link

Informação/
Information

Maria Helena Ribeiro dos
Santos Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

Ana Maria de Matos Ferreira
Bastos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
Susana de Fátima Póvoa
Alves Fontes

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha

submetida

Ana Paula Florêncio Aires Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação Matemática-

Didática da Matemática 100 Ficha
submetida

Isilda Teixeira Rodrigues Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Levi Leonido Fernandes da
Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Maria João Cardoso de
Carvalho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Luís Manuel de Oliveira e
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Geologia 100 Ficha

submetida

Elza Maria Alves de Sousa
Amaral

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Matemática 100 Ficha
submetida

Luís Filipe dos Santos
Roçadas Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha

submetida
Armando Paulo Ferreira
Loureiro

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
José Paulo Cerdeira Cleto Professor Auxiliar Doutor Física/Didáctica da Física 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/c9c1fa1b-381e-ef7f-00a7-5ffdc8bf38e3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/61424a5a-c75b-6ec5-0fa3-600b01dbe5af
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/8078f8d2-a8a2-8524-f26f-600b031ffcf7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/b11cda5a-4800-211c-7eb0-600b059e40ab
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/3f4223db-cdb3-ab9f-333f-600b0695d638
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/a84b94f9-0a4a-2986-e213-600b0750e101
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/e61ff554-eb15-c93e-8c4b-600b07cb52ae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/3262927a-9a54-e29b-7a3a-600b0beea373
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/4b6b0d30-6135-0b18-b695-600b0e8723b3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/869c79fd-9e2f-204a-9417-600b0fea81f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/7bbde937-924a-e588-6d45-600b0f3d80ac
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/51e755f9-0291-dbdd-6bcf-600b10180e02


26/02/2021 PERA/2021/1401831 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=df170b72-4a98-e1c2-3e27-5ff6e8f12c2d&formId=91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80… 7/22

Cravino ou equivalente submetida

Maria Cristina Fialho Oliveira Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Química-Física
(Eletroquímica) 100 Ficha

submetida

Carlos Alberto Alves Soares
Ferreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Educação/
Desenvolvimento
Curricular

100 Ficha
submetida

Maria Helena Pessoa Santos Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha

submetida

Maria da Conceição Fidalgo
Guimarães Costa Azevedo

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Ciências da Educação 100 Ficha
submetida

Natália Moura Lopes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Doutoramento Europeu -

Ciências da Educação 15 Ficha
submetida

     1615  

<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.
 16.15

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: 16 99.071207430341

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): 16.15 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

17 105.26315789474 16.15

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/51e755f9-0291-dbdd-6bcf-600b10180e02
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/911c2c5f-af6d-7f48-7a57-600b115b3761
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/48b6b99e-4a60-feb6-7c3f-600b12f638c9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/8c727d79-fc27-9ca4-3bbf-600b13b2f9fe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/ab5e24c7-183c-c5a0-6952-600b1561260f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/annexId/c876ab95-0c67-cb44-8897-600b18ae6cf1
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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 16.15

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

16 99.071207430341 16.15

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 0 0 16.15

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

Em estreita ligação com o Ciclo de estudos está uma Assistente Técnica superior adstrita à Estrutura de Apoio
Pedagógico (EAP) que assegura as atividades de natureza técnica e administrativa, uma Assistente Técnica afeta ao
Departamento de Educação e Psicologia (DEP) e duas Técnicas de Laboratório que garantem o apoio das UC com uma
componente laboratorial. Além disso a UTAD possui também os serviços centrais de apoio (i) Serviços Académicos; (ii)
Serviço de Apoio ao Estudante; (iii) Serviços de Bibliotecas e Documentação; (iv) GESQUA - Gab de Qualidade de Ensino;
(v) Gabinetede Apoio a Projetos; (vi) Gabinete de Comunicação e Imagem; (vii) Serviços de Informática, (viii)GRIM
Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
In strict collaboration with the cycle of studies is a senior Technical Assistant assigned to the Pedagogical Support
Structure (PSS) who ensures technical and administrative activities. A Technical Assistant, part of the Department of
Education and Psychology (DEP) and two Laboratory Technicians ensure the support of the CUs with a laboratory
component. In addition, UTAD also has central support services (i) Academic Services; (ii) Student Support Service; (iii)
Library and Documentation Services; (iv) GESQUA - Teaching Quality Office; (v) Project Support Office; (vi)
Communication and Image Office; (vii) Computer Services, (viii) GRIM International Relations and Mobility Office.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A assistente técnica superior adstrita à Estrutura de Apoio Pedagógico e a assistente técnica afeta ao Departamento de
Educação e Psicologia possuem o grau de licenciatura. As duas técnicas de laboratório possuem o 12.º ano de
escolaridade.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The senior Technical Assistant assigned to the Pedagogical Support Structure and the Technical Assistant affects to the
Department of Education and Psychology have a degree. The two laboratory techniques have high school.

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. 
4

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

Género / Gender %
Masculino / Male 50
Feminino / Female 50

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 0
2º ano curricular do 2º ciclo 4
 4

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 4 9 2
N.º de colocados / No. of accepted candidates 3 6 1
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 0 5 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 se aplica.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not applicable.

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 3 4 0
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 3 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 2 1 0

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

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

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). 

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
O ciclo de estudos (CE) apresenta sucesso escolar em todas as UC. Contudo, comparados os resultados académicos das
diferentes áreas científicas do CE verificam-se algumas diferenças. A média situa-se nos 17 valores na área de Didáticas
Específicas (16,75), 13 valores (12,75) na área de Formação Educacional Geral e 14 valores (13,45) na área de Formação na
Área da Docência. A área de Prática de Ensino Supervisionada (PES) apresenta um resultado de 16 valores. Importa
salientar que estas médias dizem respeito apenas às UC do 1.º ano do CE, uma vez que ainda estão a decorrer as
avaliações relativas ao 1.º semestre do 2.º ano. Por este motivo o resultado apresentado na área da PES diz respeito
apenas à UC Integração das Atividades Educativas no 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB. Não há UC
com resultados problemáticos, todas apresentam médias não inferiores a 13 valores e não se registam reprovações.

 Desde o início deste 2.º Ciclo que os estudantes têm obtido aprovação em todas as UC, de qualquer área científica, a que
não é alheia a disponibilidade do corpo docente para um trabalho colaborativo. Além disso, a avaliação é definida em
conjunto pelo corpo docente, permitindo um trabalho atempado, equilibrado e com sucesso em todas as UC. 

 

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 (SC) is successful across all UCs. However, when comparing the academic results of the different
scientific areas of the EC, there are some differences. The average is in the 17 /20 marks within the area of   Specific
Pedagogies (16.75), 13/20 marks   (12.75) within the area of   General Educational Training and 14/20 marks   (13.45) in the area
of   Teacher Training. The Supervised Teaching Practice (STP) has a result of 16/20 marks. It is worth reiterating that these
marks refer only to the CUs regarding the 1st year of the SC, considering tha the assessment concerning the 1st semester,
as the assessment of the 2nd year are still ongoing. For this reason, the result presented in the PES area concerns only the
UC Integration of Educational Activities in Primary Education, in addition to Mathematics and Natural Sciences in middle
school (5th and 6th grades). There are no UCs with problematic results, all have scores of not less than 13/ 20 marks and
no failures have been recorded.

 From the beginning of this 2nd cycle, students have obtained approval in all UCs, in any scientific area, due to to the wide
availability of the senior teaching staff for collaborative work. In addition, the assessment is jointly defined by the senior
board members, allowing a timely, balanced and successful work in all UCs.

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 (DGEEC) - Caracterização dos desempregados
registados com habilitação superior - junho de 2020, a taxa de empregabilidade dos diplomados (2015 a 2019) em Ensino
do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB, é de 89%.

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 Board of Statistics for Education and Science (GBSE) - Characterization of the
unemployed registered with a higher education degree - June 2020, the employability rate of graduates (2015 to 2019) for
Teaching in Primary Education as well as Mathematics and Sciences across middle school (5th and 6th grades), is 89%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A taxa de empregabilidade, 89%, segundo os dados da DGEEC de junho de 2020, é elevada para os diplomados em Ensino
do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB. Em nosso entender, este valor pode ser explicado pelo facto
de recentemente ter havido um acréscimo de aposentações de docentes e consequentemente um aumento das
oportunidades de colocação na rede pública. Acresce o facto dos recém-formados sem colocação na rede pública,
encontram oferta de trabalho no setor privado, frequentemente em espaços criados pelos próprios, o que tem permitido
que muitos dos nossos diplomados possam trabalhar na sua área de formação.
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6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability rate, 89%, according to data from the DGEEC of June 2020, is high for graduates Teaching in Primary
Education as well as Mathematics and Sciences across middle school (5th and 6th grades). 
In our own view, this rate can be explained by the fact that there has recently been an increase in the number of teachers
retiring and, consequently, an increase in the opportunities for placement in the public network. In addition, the recent
graduates without placement in the public network, find job offers in the private sector, often in spaces created by
themselves, which has allowed many of our graduates to work in their initial training area.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de
Investigação /
Research
Centre

Classificação
(FCT) / Mark (FCT) IES / Institution

N.º de
docentes do
ciclo de
estudos
integrados/
No. of
integrated
study
programme’s
teachers

Observações / Observations

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

Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Aveiro/University
of Aveiro

2

O CIDTFF - Polo UTAD é uma Unidade de Investigação cuja missão
ancora-se na responsabilidade da investigação em educação:
Aprofundar estudos sobre ensino e aprendizagem das STEAM (Science,
Technology, Engineering, Arts and Mathematics), do ensino pré-escolar
ao superior, promovendo inclusão; desenvolver e avaliar recursos
didáticos (digitais) e estratégias de ensino e promover pensamento
crítico e criativo./ The Center for Didactic Research and Technology in
Training for Trainers - UTAD is a Research Unit whose mission is based
on the responsibility of research in education: Deepen studies on
teaching and learning of STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts
and Mathematics) from pre-school to higher education, promoting
inclusion; develop and evaluate teaching (digital) resources and teaching
strategies and promote critical and creative thinking.

CITAR-Centro de
Investigação de
Ciências e
Tecnologias das
Artes

Excelente
/Excellent

Universidade
Católica
Portuguesa
(Porto)/Catholic
University of
Portugal (Porto)

1

O CITAR é uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento (I&D) da
Universidade Católica Portuguesa, no Porto, que desenvolve
investigação artística, informada por práticas e conceitos inscritos nos
impulsos humanos da nossa era pós-digital, pelos desafios e
possibilidades das artes digitais e das ‘digital humanities’, em articulação
com a complexidade dos processos e tecnologias das artes analógicas.
Tem como principais focos de investigação: Som e Música, ‘New Media
Art’, Cinema e Arte Cinemática, Património e Conservação-Restauro.
CITAR is a research unit (I&D)of University Católica Portuguesa, of
Porto, that committed to the development of artistic research informed by
practices and concepts inscribed in human-driven impulses of our
postdigital era, the challenges and possibilities of the digital arts and
humanities, in tandem with the complexity of analogue art forms and
technologies. Its main research focuses are: Sound and Music, New
Media Art, Cinema and Cinematic Art, and Heritage and Conservation-
Restoration.

CIIE-Centro de
Investigação e
Intervenção
Educativa

Excelente
/Excellent

Universidade do
Porto/University of
Porto

5 O CIIE é uma unidade de I&D da Faculdade de Psicologia e de Ciências
da Educação da Universidade do Porto, que promove o desenvolvimento
de investigação de excelência sobre questões-chave do domínio
educativo e social, visando contribuir para o avanço do conhecimento em
educação e promovendo a inclusão, a justiça social e a cidadania ativa.
Organiza-se em nove áreas estratégicas: 1. Envolvimento de jovens
vulneráveis na educação e formação; 2. Desafios educacionais
contemporâneos para migrantes e refugiados; 3. Empoderamento e
inclusão através da educação digital artística; 4. Cidadania, comunicação
e literacia em saúde e bem-estar; 5. Ensino superior, inovação e
diversidade; 6. Educação comunitária, participação e mudança social; 7.
Formação, equidade e profissão docente; 8. Avaliação e políticas
públicas em educação; 9. Gestão pedagógica e participação
democrática. A formação avançada de jovens investigadores e
profissionais é também um dos grandes eixos de desenvolvimento do
Centro. The CIIE of the Faculty of Psychology and Education Sciences
(FPCEUP) is a research institution that has as a mission of developing
high-quality research on key issues of educational processes and social
change, in order to broaden the role of education in promoting equity,
inclusion and active citizenship. CIIE is organised in nine strategic areas
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that are transversal scientific mobilising devices that guide all research
efforts: 1. Engagement of Vulnerable Young People in Education and
Training; 2. Contemporary Educational Challenges for Migrants and
Refugees; 3. Empowerment and Inclusion Through Digital Education and
Arts; 4. Citizenship, Communication and Literacy in Health and
Wellbeing; 5. Higher Education, Innovation and Diversity; 6. Community
Education, Participation and Social Change; 7. Training, Equity and the
Teaching Profession; 8. Evaluation and Public Policies in Education; 9.
Pedagogical Management and Democratic Participation. The advanced
training of young researchers and professionals is also one of the
Centre's key pillars

CQ-VR-Centro
de Química-Vila
Real

Muito Bom/Very
Good

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto
Douro/University
of Trás-os-Montes
e Alto Douro

1

O CQVR é uma unidade de investigação da Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro que desenvolve investigação nas áreas
fundamentais e aplicadas da Química. Tem como objetivo utilizar o
conhecimento científico para o bem-estar da sociedade desenvolvendo
novos materiais avançados com um melhor desempenho para aplicação
em diferentes dispositivos, novas soluções para compatibilizar a
atividade agroindustrial com um ambiente saudável, novos produtos
alimentares e novas técnicas de monitorização da segurança alimentar.
A unidade está organizada em quatro grupos: química de materiais,
química orgânica aplicada, química ambiental e química alimentar e
bioquímica. The CQVR is a research unit of the University of Trás-os-
Montes e Alto Douro performs research in fundamental and applied
areas of Chemistry. It aims to use scientific knowledge to the welfare of
the society developing new advanced materials with improved
performance for application in different devices, new solutions to match
the agro-food industrial activity with a healthy environment, new food
products and new food safety monitoring techniques. The unit is
organized in four groups: materials chemistry, applied organic chemistry,
environmental chemistry and food chemistry & biochemistry.

CELGA-ILTEC-
Centro de
Estudos de
Linguística Geral
e Aplicada da
Universidade de
Coimbra

Excelente/Excellent
Universidade de
Coimbra/University
of Coimbra

1

O Centro de Estudos de Linguística Geral e Aplicada (CELGA-ILTEC) é
uma unidade de investigação e desenvolvimento (UID) da Universidade
de Coimbra e tem como instituição de acolhimento a Faculdade de
Letras daquela Universidade. Tem como objetivos nucleares o estudo
aprofundado da língua portuguesa e o desenvolvimento de investigação
aplicada, através da criação de recursos, sobretudo para as áreas do
ensino de português, como língua materna e segunda língua e para o
seu léxico, morfologia e ortografia. The Center for the Study of General
and Applied Linguistics (CELGA-ILTEC) is a research and development
unit (UID) of the University of Coimbra and its host institution is the
Faculty of Arts of that University. Its core objectives are the in-depth
study of the Portuguese language and the development of applied
research, through the creation of resources, especially for the areas of
teaching Portuguese, as mother tongue and second language and for its
lexicon, morphology and spelling.

CEL-Centro de
Estudos em
Letras

Bom/Good

Universidade de
Trás-os-Montes e
Alto
Douro/University
of Trás-os-Montes
e Alto Douro

1

O Centro de Estudos em Letras (CEL) é uma unidade de I&D criada em
2003, com sede na UTAD (instituição principal de gestão), com uma
segunda instituição de gestão na UÉvora. O CEL tem o seu foco nas
Ciências da Linguagem e, de forma interdisciplinar e colaborativa, em
áreas científicas afins. Entre as unidades de I&D em Portugal, o CEL
destaca-se pela aposta na História das Ciências da Língua e na
Linguística Missionária. Os investigadores do CEL oferecem uma análise
historiográfica comparativa, tipologia e síntese da produção
gramaticográfica, ortográfica, lexicográfica e literária, com especial
enfoque nos seguintes quatro temas-chave: o Português Nativo e Língua
Estrangeira; o início do ensino de línguas estrangeiras em Portugal; as
expressões linguísticas da atividade missionária nos territórios
colonizados no ‘novo mundo’; a representação literária das ‘Paisagens
do Self’. The Centro de Estudos em Letras / Center for the Studies in
Letters (CEL) is an R&D unit established in 2003, headquartered in Vila
Real at UTAD (main management institution), with a second
management institution at UÉvora. CEL is focused on Language
Sciences and, in an interdisciplinary and collaborative way, on similar
scientific areas. Amongst R&D units in Portugal, CEL is unique due to its
focus on the History of the Language Sciences and Missionary
Linguistics. CEL researchers offer a comparative historiographical
analysis, typology and synthesis of the grammaticographical,
orthographical, lexicographical and literary production, especially
focusing on the following four key topics: the Portuguese both as a Native
and as a Foreign Language; the beginnings of foreign language teaching
in Portugal; the linguistic expressions of missionary activity in the
colonized territories in the ‘new world’; the literary representation of the
‘Landscapes of the Self’.

CGEO-Centro
Geociências

Bom/Good Universidade de
Coimbra/University
of Coimbra

1 O Centro de Geo Ciências (CGeo) é uma unidade de I&D da Faculdade
de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra. É um consórcio
que reúne a Universidade de Coimbra, a Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro (UTAD), o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e o
Instituto da Terra e da Memória (ITM). Visa a identificação e
caracterização de recursos minerais e energéticos, bem como a sua
transformação e utilização, e compreensão das estratégias adaptativas
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relacionadas com o Homem. Está organizado em 3 grupos de
investigação focados na Energia Fóssil e Desenvolvimento Sustentável;
na Geotecnologia; nas adaptações humanas e gestão da paisagem.
CGeo is a R&D unit of the Faculty of Sciences and Technology of the
University of Coimbra (FCTUC). It is a consortium gathering the
University of Coimbra (UC), the University of Trás-os-Montes e Alto
Douro (UTAD), the Polytechnic Institute of Tomar (IPT) and the Earth and
Memory Institute (ITM). CGeo aims at targeting the identification and
characterization of energy and mineral resources, as well as their
transformation and use, and understanding of Human related adaptive
strategies. It is currently organized into 3 research groups focused on:
Fossil Energy and Sustainable Development; Geotechnology; human
adaptations and landscape management).

CMAT -Centro
de Matemática

Muito Bom/Very
Good

Universidade do
Minho 2

O CMAT é uma unidade de investigação da Universidade do Minho, com
um polo na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e tem por
missão desenvolver e promover investigação em diversas áreas da
matemática fundamental e aplicada e procura responder a novos
desafios científicos com impacto na sociedade e promover o
desenvolvimento social e regional. Neste contexto a investigação
desenvolvida inclui aplicações em Ciências do Ambiente, Ciências da
Computação, Ciências da Saúde, Engenharia e Física. / The Center for
Mathematics (CMAT) is a research unit of the University of Minho, with a
polo at the University of Trás-os-Montes and Alto Douro, that aims to
develop and promote research in various areas of elementary and
applied mathematics and seeks to respond to new scientific challenges
with impact on society and to promote social and regional development.
In this context, the research developed includes applications in
Environmental Sciences, Computer Sciences, Health Sciences,
Engineering and Physics.

CeiED-Centro de
Estudos
Interdisciplinares
em Educação e
Desenvolvimento

Bom/Good
Universidade
Lusófona de
Humanidades e
Tecnologias

1

O Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento
(CeiED) é uma unidade de I&D constituída na Universidade Lusófona de
Humanidades e Tecnologias (ULHT) para as áreas da Educação,
Património, Desenvolvimento Humano e Museologia. O CeiED integra,
de forma interdisciplinar, investigação e formação avançada. Tem como
principais objetivos: realizar investigação científica de qualidade e
relevância social nos campos da Educação e Desenvolvimento Humano;
apoiar a formação avançada, conferente dos graus previstos na lei
(doutoramento, mestrado e licenciatura); promover a prestação de
serviços à comunidade, contribuindo nomeadamente para uma melhor
formação inicial, contínua, especializada e pós-graduada dos
professores e educadores profissionais. The Interdisciplinary Research
Centre for Education and Development (CeiED) is an I&D unit founded at
the Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (ULHT) for
the fields of Education, Heritage, Human Development and Museology.
CeiED integrates, in an interdisciplinary way, research and advanced
training. Its main objectives are: achieving high-quality and socially
relevant scientific research in the fields of Education and Human
Development; endorsing advanced training, regarding the levels foreseen
by the law (PhD, Master and Bachelor); promoting the provision of
services to the community, contributing at the same time, to a better
training of teachers and professional educators.

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/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6
 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/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6
 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 (DEP) uma experiência consolidada de ensino graduado e pós-
graduado, uma vez que funcionam cursos de licenciatura, de mestrado e de doutoramento em Educação, área fundamental
do Ciclo de Estudos.

 Através do Gabinete de Formação (GFORM), a UTAD tem oferecido, a Educadores de Infância e Professores dos Ensinos
Básico e Secundário, diversos encontros científicos, ações de formação contínua, cursos não conferentes de grau,
palestras e Workshops, alguns dos quais com a participação dos estudantes do curso: 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); Encontros de Outono do Fórum Português de Administração
Educacional; Curso “Promover o pensamento crítico na minha Unidade Curricular”, o Encontro internacional a Voz dos
professores de Ciências e Tecnologia (VPCT); o “Dia do Pensamento Crítico”. 

 Além disso alguns docentes do Ciclo de Estudos são formadores nas Jornadas interinstitucionais de Desenvolvimento

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6
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Pedagógico e do Gabinete de Formação da UTAD, em particular no Plano de Formação para o Corpo Docente da UTAD.
Desde 2018 o Núcleo de Educação Básica em parceria com as Direções de Curso, organiza os Encontros de Educação
Básica, destinados prioritariamente aos alunos dos Cursos de Ensino, tendo como objetivo partilhar experiências e
conhecimentos. Existem também Protocolos de Colaboração com 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
Prática de Ensino Supervisionada (PES).
Assinale-se também as atividades de prestação de serviços à comunidade apoiadas pelo trabalho de unidades
especializadas como, por exemplo, a Unidade de Dislexia ou ainda através de projetos financiados como os Projetos
“Antecipação de Necessidades de Qualificações - Aprofundamento Regional – CIM Douro e “Plano Integrado e Inovador de
Combate ao Insucesso Escolar CIM DOURO - PIICIE 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. 

The Department of Education and Psychology (DEP) owns a consolidated experience in undergraduate and postgraduate
education, considering there are undergraduate, master's and doctoral courses in Education, a vital area of the Study
Cycle.
Through the Training Office (GFORM), UTAD has offered, to Preschool Practitioners and both Primary and Secondary
Teachers, several scientific meetings, continuous professional development opportunities, lectures and workshops. It is
worth mentioning that some of these included students’ active participation within the Continuous Professional
Development Course: Pedagogical Journeys "The Teacher makes a difference in School Performance", accredited by the
Center for Continuing Education of Teachers (CFCP); the Update Course for Primary School Teachers , accredited by
CFCP; the International Seminar on Educational Technologies (ISET); the Autumn Meetings of the Portuguese Educational
Administration Forum; the Course “Promote critical thinking Skills in my Module”, the International Meeting for the Voice
of Science and Technology Teachers (VPCT); the “Critical Thinking Day”.
In addition, some teachers from the Study Cycle are mentors at the Interinstitutional Journeys of Pedagogical Development
and at the UTAD CPD (Continuous Professional Development Office), specifically the Continuous Professional
Development Plan for UTAD's Faculty.
From 2018 onwards, the Primary and Middle School Education Cgroup, in partnership with the Course Directors, has
organized Education Meetings, aimed primarily at prospective primary teachers, with the aim of sharing experiences and
knowledge. There are also Collaboration Protocols with Groupings of Schools, for the development of Integration Activities
and Pedagogical Internships within the CU of Integration of Educational Activities and Supervised Teaching Practice (STP).
Nonetheless, it should also be highlighted the ability to provide important educational services to the community, which
are supported by the work of specialized units, such as the Dyslexia Unit, or even through funded projects such as the
“Anticipation of Qualifications Needs - Regional Development - CIM Douro and Innovative and Integrated Plan to
Counteract School Failure CIM DOURO - PIICIE 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. 

O DEP tem parcerias com Universidades Internacionais como, por exemplo, com a Unimontes/Brasil, através do projeto
“Escola: Locus de Formação da Cidadania”; com a Universidade de Vigo, na organização dos Seminários Internacionais
de TIC ou com universidades brasileiras, nos Seminários Internacionais de Educação de Adultos. A nível internacional
destacam-se-os Projetos:
- Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula-Crithinkedu. Erasmus +. (€397478; UTAD: €74909
UTAD).
- Projeto SCReLProg (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming), FCT. (€230.361,40; UTAD:
€155.111,40).
- Erasmus+ “Exploring Digital Pedagogy in the Context of Digital Competent Learning Organizations for the Justice Sector”
- "Plataformas digitais na gestão educacional dos agrupamentos de escolas". FCT (€231.333.32; UTAD: €16,117.10).
- “Eduplaces-Locais Educadores: Práticas, Vozes e Percursos de Educação Inclusiva“, FCT (€133.789; UTAD: €19094).

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. 

DEP has established networks with International Universities such as, for instance, Unimontes / Brazil, through the project
“School: Locus of Citizenship Training”; with the University of Vigo, in the organization of International ICT Seminars or
with Brazilian universities, in the International Seminars on Adult Education. At international level, the following stand out:
- Critical Thinking Across the European Higher Education Curricula-Crithinkedu. Erasmus +. (€ 397478; UTAD: € 74909
UTAD).
- SCReLProg Project (Self and Co-regulation in e-Learning of Computer Programming), FCT. (€ 230,361.40; UTAD: €
155,111.40).
- Erasmus + “Exploring Digital Pedagogy in the Context of Digital Competent Learning Organizations for the Justice
Sector”
- "Digital platforms in the educational management of school clusters". FCT (€ 231,333.32; UTAD: € 16,117.10).
- "Eduplaces-Local Educators: Practices, Voices and Paths of Inclusive Education", FCT (€ 133,789; UTAD: € 19094).
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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
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). 4

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 integram várias redes internacionais, das quais destacamos: a Rede Europena Educational Policies
Network; Crithinkedu Erasmus +, com 9 países europeus (Portugal, Espanha, Grécia, Itália, Irlanda, Bélgica, Lituania,
República Checa e Roménia9; Centre for Educational Research and Innovation (CERI) da OCDE; WebPACT (grupo do
pensamento crítico da UTAD), envolvendo a UTAD, UA, UM e U Salamanca. Existem também docentes envolvidos em
acordos de Cooperação Internacional: 

 - Cooperação Técnico-Científico celebrado entre UTAD e o Instituto Federal do Espírito Santo/Brasil.
 - Cooperação internacional técnico-científico celebrado entre a UTAD e o Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Pará/Brasil. Data de início do acordo: 18 de março de 2019.
 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
CE teachers are part of several international networks, from which we highlight: the Europena Educational Policies
Network; Crithinkedu Erasmus +, with 9 European countries (Portugal, Spain, Greece, Italy, Ireland, Belgium, Lithuania,
Czech Republic and Romania9; OECD Center for Educational Research and Innovation (CERI); WebPACT (UTAD Critical
Thinking Group), involving UTAD, UA, UM and U Salamanca. In addition, there are professors involved in International
Cooperation agreements:

 - Technical-Scientific Cooperation between UTAD and the Federal Institute of Espírito Santo / Brazil.
 - International technical-scientific cooperation between UTAD and the Federal Institute of Education, Science and

Technology of Pará / Brazil. Agreement start date: March 18, 2019.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
7.1.2._RAC.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>

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.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/91930c9d-0ec9-2116-66fa-5ffdc80adeb6/questionId/c8ed0879-45ac-4ff4-43eb-5fdbb6428650
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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 
- O CE possui um corpo docente qualificado, a tempo integral, com grande experiência de docência e na formação de
professores.

 - O corpo docente é composto por professores doutorados, vinculados à UTAD há mais de 5 anos, sendo que a grande
maioria está associada a Centros de Investigação com a avaliação da FCT entre "Bom" e "Excelente", o que lhe confere
reconhecimento de investigação científica na área do CE.

 - Existência de instalações físicas apropriadas às necessidades do CE (espaços letivos, bibliotecas, laboratórios, salas de
computadores, etc.), que asseguram o seu funcionamento e dão cumprimento aos seus objetivos.

 - Existência na UTAD de um ambiente integrador que acompanha o estudante desde o seu ingresso através do Programa
de Tutoria, assim como de programas de aprendizagem de línguas estrangeiras sob a forma de cursos livres por níveis de
proficiência e implementação de programas de capacitação dos seus alunos em competências pessoais (soft-skills),
valorizadas pelas entidades empregadoras, como sejam, a comunicação verbal, o poder de argumentação, a capacidade
de liderança, o saber trabalhar em equipa, e a criatividade. 

 - Incentivo à prática desportiva individual ou coletiva, supervisionada por monitores, disponibilizando instalações
desportivas da instituição, e a organização de diversos eventos desportivos ao longo do ano letivo, resultante da
colaboração entre a Associação Académica e os Serviços de Ação Social da UTAD.

 - Existência de um rácio aluno/docente baixo que permite um acompanhamento efetivo dos alunos e uma relação de
proximidade entre os alunos e os professores facilitadores do processo de ensino e de aprendizagem.

 - Existência de um sistema Interno de Garantia da Qualidade da UTAD (SIGQ-UTAD) certificado pela A3ES, que tem como
função garantir a qualidade e melhoria contínua da instituição. No que respeita ao processo de ensino e de aprendizagem
o SIGQ-UTAD tem como princípios centrais: a relevância dada à participação dos estudantes; a existência de mecanismos
formais de monitorização periódica do processo de ensino e de aprendizagem desde a fase de diagnóstico até à
implementação de ações de melhoria, numa ação participativa e acompanhada de todos os intervenientes; a
disponibilização e publicitação de critérios, regulamentos e procedimentos consistentes de avaliação dos estudantes.

 - Existência de um Núcleo de Educação Básica que fomenta a participação ativa dos alunos em atividades científicas e
proporciona uma maior articulação entre os estudantes e a Direção do CE. Por exemplo, a organização conjunta dos
estudantes e da direção do CE, das Jornadas de Educação Básica, que possibilitam a partilha de saberes e experiências
na sua área de formação. 

 - Acesso dos docentes e dos estudantes a publicações científicas de referência em bases de dados on-line, como por
exemplo a b-on.

 - Disponibilidade e apoio sistemático prestado pelos SIC-UTAD às necessidades informáticas dos docentes e dos
estudantes.

 

8.1.1. Strengths 
- The EC has qualified teaching staff, full time, with extensive teaching experience and teacher training.

 - The teaching teaam comprises professors owing a PhD , affiliated to UTAD for more than 5 years, the vast majority of
which are associated with Research Centres with the FCT assessment ranging between "Good" and "Excellent". This
provides the scientific centre area with proper recognition.

 - There are physical facilities, suitable to the needs of the EC (teaching spaces, libraries, laboratories, computer rooms,
etc.), which ensure its functioning and fulfill its objectives.

 - The existence of an integrative environment at UTAD that accompanies the student from the start through the Tutoring
Programme, as well as foreign language learning programmes, through the offer of free courses based on proficiency
levels added to the implementation of training programmes for their students for developing their personal skills (soft-
skills), valued by employers, such as verbal communication, persuasive arguments' skills, leadership skills, owning an
understanding of how to work in a team, as well as creativity.

 - Incentive to individual or collective sports practice, supervised by monitors, providing sports facilities at the institution,
and the organization of various sports events throughout the academic year, resulting from the collaboration between the
Academic Association and the Social Action Services of UTAD.

 - Existence of a low student / teacher ratio that allows effective monitoring of students and a close relationship between
students and teachers who facilitate the teaching and learning process.

 - Existence of an Internal Quality Assurance System from UTAD (SIGQ-UTAD) certified by A3ES, whose role is to ensure the
quality and continuous improvement of the institution. Regarding the teaching and learning process, the main principles of
SIGQ-UTAD are: the importance given to student participation; the existence of formal mechanisms for regular monitoring
of the teaching and learning process from the preliminary analyisis stage to the implementation of improvement actions, in
a participatory action and monitored by all stakeholders; the provision and publication of consistent student evaluation
criteria, regulations and procedures.

 - Existence of a Basic Education Nucleus that promotes the active participation of students in scientific activities and
provides greater articulation between students and the Board of the CE. For example, the joint organization of students
and the board of directors of the Basic Education Days, which make it possible to share knowledge and experiences in
their area of   training.

 - Teachers and students' access to scientific publications of reference in online databases, such as b-on.
 - Availability and systematic support provided by SIC-UTAD to the IT needs of teachers and students.
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8.1.2. Pontos fracos 
- Região de baixa densidade populacional e limitações impostas pelo atual contexto socioeconómico dificultam as
políticas de aumento do número de bolsas de estudo, o que é desfavorável à captação de alunos oriundos doutras
regiões. 
- Ausência de Concursos para contratação de novos docentes de carreira.
- Ausência de procura de programas de mobilidade por parte dos alunos, devido às dificuldades económicas que muitos
possuem e consequente ausência de internacionalização.
- Dificuldade de fixar os estudantes da Licenciatura em Educação Básica da UTAD de forma a dar continuidade à sua
formação em ciclos de estudos na instituição.
- Défice de professores catedráticos e associados, embora o corpo docente tenha as competências necessárias e exigidas
pelo ciclo de estudos.
- Dificuldade na conciliação de tarefas de diferente natureza a que os docentes devem responder devido ao elevado
esforço burocrático que lhes é exigido.

8.1.2. Weaknesses 
- The fact of being a low population density area with consequent limitations deriving from the current socio-economic
context, this makes it difficult to increase the number of scholarships, which make the local area less attractive to students
from other geographical areas.
- Lack of available calls for hiring new teaching staff, who can then become permanent lecturers of the university.
- Low interest in mobility programmes, due to the economic difficulties that many experience and the subsequent absence
of internationalization.
- Struggle to keep UTAD students engaged within Basic Education in order to expand further their postgraduate training at
the institution
- Shortage of university permanent staff (Emeritus, Associate), although the teaching staff has the required skills for the
cycle of studies.
- Difficulty in responding to different tasks to which teachers must respond due to the high bureaucratic effort required.

8.1.3. Oportunidades 
- Existência na UTAD de cursos de 3.º ciclo que permitem a prossecução dos estudos nas áreas fundamentais do curso.
- Desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade, ações de formação e consultorias através das parcerias com
instituições educativas. 
- O programa Erasmus+ pode aumentar as possibilidades de estabelecer redes internacionais de investigação e fomentar
o aumento dos projetos internacionais e colaboração com outras instituições. 
- O programa Erasmus pode garantir as possibilidades de internacionalização do corpo docente e dos alunos.
- Potenciar sinergias em todos os quadrantes da atividade científica, fortalecendo a colaboração entre os grupos de
investigação da UTAD, em particular das escolas a que pertencem os docentes do CE.
- Integração dos estudantes do CE em projetos e formações permitindo e potenciando a visibilidade do CE na comunidade
e tornando a Universidade mais próxima de iniciativas de cooperação com o meio educativo local.
- A generalização das comunicações por videoconferência pode potencial novas formas de colaboração e
internacionalização do corpo docente do CE.

8.1.3. Opportunities 
- Availability of 3rd cycle courses at UTAD, which allow the pursuit of studies in the key areas of the course.
- Development of quality improvement projects, training actions and consultancies through partnerships with educational
institutions.
- The Erasmus + programme can increase the possibilities of establishing international research networks and foster an
increase in international projects and collaboration with other institutions.
- The Erasmus programme can enhance the internationalization possibilities for students as well as the institution.
- Enhance synergies in all areas of scientific activity, strengthening collaboration between UTAD research groups, in
particular the schools to which CE teachers belong.
- Integration of CE students in projects and training, allowing and enhancing the visibility of CE in the community and
making the University closer to cooperation initiatives with the local educational environment.
- The widespread use of videoconferencing communications may potentially provide new forms of collaboration and
internationalization for the CE faculty.

8.1.4. Constrangimentos 
- A situação financeira envolve dificuldades a vários níveis, como por exemplo, restrições na progressão das carreiras ao
nível do pessoal docente e não docente, dificuldades no acesso dos estudantes ao Mestrado em função dos custos
associados, bem como na limitação das possibilidades de internacionalização.
- O excessivo trabalho burocrático que a Direção de Curso exige impede um maior investimento em tarefas de cariz
pedagógico.
- Pouca procura na área dos Cursos de Habilitação para a Docência onde este CE se insere.
- O atual quadro de financiamento dos projetos de investigação não favorece a área da Formação de Professores e das
Ciências da Educação. 
- Embora bastante atenuado pelas boas infraestruturas rodoviárias construídas nos últimos anos, o distanciamento
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geográfico da UTAD relativamente a algumas regiões do país pode tornar a UTAD uma instituição pouco atrativa para os
estudantes.

8.1.4. Threats 
- The financial situation involves difficulties at various levels, for example, restrictions on career progression at the level of
teaching and non-teaching staff, difficulties in students' access to the Master due to the associated costs , as well as in
limiting the possibilities of internationalization.
- The excessive bureaucratic work that the Course Directorate requires, prevents a greater investment in pedagogical
tasks.
- Little demand in the area of   Qualification Courses for Teaching where this CE is integrated.
- The current funding framework for research projects does not favour the area of   Teacher Education and Education
Sciences.
- Although greatly attenuated by the good road infrastructure built in recent years, UTAD's geographical distance from
some regions of the country can make UTAD little attractive for students.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Aumentar o número de Parcerias e de Projetos no âmbito deste CE. 

 - Sensibilizar os dois docentes do CE que não pertencem a Centros de Investigação para a importância da sua integração,
a nível profissional e deste CE.

 - Incrementar a relação entre a investigação dos docentes, a sua prática letiva e as linhas de investigação dos centros a
que pertencem.

 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+.
 - Promover o trabalho colaborativo entre todos os docentes do curso, por forma a envolvê-los na resolução de problemas

pedagógicos e científicos do CE.

8.2.1. Improvement measure 
- Increase the number of Partnerships and Projects within this EC.

 - Developing awareness in the two lecturers who do not belong to Research Centres of the importance of their professional
integration, within this EC.

 - Enhance the relationship between the lecturers' own research, their teaching practice and the research lines from the
centers to which they belong.

 - Encourage students and lecturers to participate in mobility programmes, such as ERASMUS +.
 - Promote collaborative work among all lecturers of the course, in order to involve them in solving pedagogical and

scientific problems of the EC.
 

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

 - Sensibilizar os dois docentes do CE que não estão integrados em Centros de Investigação para a importância da sua
integração, a nível profissional e deste CE. (1 ano); 

 - Incrementar a relação entre a investigação dos docentes, a sua prática letiva e as linhas de investigação dos centros a
que pertencem (2 anos).

 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+ (2 anos).
 - Promover o trabalho colaborativo entre todos os docentes do curso, por forma a envolve-los na resolução de problemas

pedagógicos e científicos do CE (1 ano).
 

Prioridade Média:
 - Aumentar o número de Parcerias e de Projetos no âmbito deste CE (2 anos). 

 

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

 - Developing awareness in the two lecturers who do not belong to Research Centres of the importance of their professional
integration, within this EC(1 year);

 - Increase the relationship between lecturers' own research, their teaching practice and the research lines of the centers to
which they belong (2 years).

 - Encourage students and lecturers to participate in mobility programmes, such as ERASMUS + (2 years).
 - Promote collaborative work among all lecturers of the course, in order to involve them in solving pedagogical and

scientific problems of the EC (1 year).
 

Medium Priority:
 - Increase the number of Partnerships and Projects under this EC (2 years).
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8.1.3. Indicadores de implementação 
- Número de novas Parcerias e de novos Projetos no âmbito deste CE;
- Totalidade dos docentes do CE integrados em Centros de Investigação;
- Número de publicações científicas e pedagógicas no âmbito da prática letiva dos docentes do CE e em articulação com
as linhas de investigação dos centros a que pertencem;
- Número de alunos e de docentes em programas de mobilidade;
- Número de reuniões com os docentes do Curso; 
- interdisciplinaridade evidenciada nas competências a adquirir pelos estudantes, nos conteúdos programáticos das
diferentes unidades curriculares do CE e nas metodologias de aprendizagem valorizadas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Number of new Partnerships and new Projects under this EC;
- Overall amount of CE lecturers integrated in Research Centres;
- Number of scientific and pedagogical publications within the scope of the teaching practice of CE teachers and following
with the research lines of the centers to which they belong;
- Number of students and lecturers in mobility programmes;
- Number of meetings with teachers of the Course;
- interdisciplinarity evidenced in the competences to be acquired by students, wihtin the syllabus contents of the different
curricular units of the EC and in the valued learning methodologies.

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

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>
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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):
 <sem resposta>

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


