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PERA/2021/1402046 — 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/14/1402046

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-07-21

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._Evolucao_ciclo_estudos_sintese_medidas_melhoria_CAE_v8c.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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/questionId/8e700ffa-6ed9-14d3-3008-5fdbb63a62f4
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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?

Não

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

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?

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A UAb acrescentou uma nova integração na Moodle que melhora significativamente a verificação da integridade
académica através do uso de um serviço de prevenção de plágio que assinala texto similar entre trabalhos académicos.

Outras melhorias permitem acesso a DB de referência e literatura científica: a UTAD disponibilizou o Scopus, e a UAb o B-
On e editores associados, melhorando a experiência do estudante. 

Os alunos do DCTW passaram a ter acesso ao CCVCA da UTAD. O CCVCA está dotado de infraestruturas para garantir um
acesso aos Centros Avançados de Computação, com recurso a SW e HW de visualização de última geração.

Passaram também a ter acesso a um Laboratório de Realidade Virtual Imersiva Multissensorial (MASSIVE) no polo do
INESC TEC na UTAD. O MASSIVE é uma infraestrutura avançada para o estudo multidisciplinar das relações entre as
tecnologias de realidade virtual e as diferentes dimensões do desempenho humano, tirando partido da imersão
multisensorial.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
UAb added a new integration in Moodle that significantly improves the verification of academic integrity, through the use of
a plagiarism prevention service that marks similar text between academic works.

Other improvements allow access to reference DB and scientific literature: UTAD made Scopus available, and UAb student
access to B-On, improving the student experience.

DCTW students have now access to UTAD's CCVCA. The new CCVCA is equipped with infrastructures to guarantee access
to the Advanced Computing Centers, using the latest generation of visualization technology.

Students also gained access to a multissensorial immersive virtual reality laboratory (MASSIVE) at the UTAD branch of
INESC TEC. MASSIVE is an advanced infrastructure for the multidisciplinary study of the relationships between virtual
reality technologies and the different dimensions of human performance, taking advantage of multisensory immersion.

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 Aberta
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1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.
Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

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

1.2.a. Outra(s) unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.) (proposta em associação):
Escola De Ciências E Tecnologia (UTAD)

1.3. Ciclo de estudos.
Doutoramento em Ciência e Tecnologia Web

1.3. Study programme.
Doctor’s Degree in Web Science and Technology

1.4. Grau.
Doutor

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Informática

1.6. Main scientific area of the study programme.
Informatics

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

481

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.
180

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

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

3 years / 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
30

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>

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/questionId/9c0d04df-d97a-caf2-ae91-5fdbb64bce53
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1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se a curso:
a) Titulares do grau de mestre, ou equivalente, nas áreas das tecnologias e sistemas de informação, engenharia
informática e sistemas, multimédia e computação gráfica, estatistica aplicada, álgera computacional, e outras afins;
b) Os titulares de grau de licenciado, ou equivalente legal, nas áreas indicadas na alínea a), detentores de um currículo
escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste
ciclo de estudos pelo Conselho Científico das Entidades Proponentes;
c) A título excepcional, os detentores de um currículo escolar, científico e/ou profissional, que seja reconhecido como
atestando capacidade para a realização do ciclo de estudo pelo Conselho Científico das Entidades Proponentes.

1.11. Specific entry requirements.
May apply for the doctoral programme:
a) holders of a master´s degree (or equivalent qualification) in technologies and information systems, systems and
computer science engineering, multimedia and computer graphics, applied statistics, computational algebra, or other
related areas;
b) holders of an undergraduate degree (or equivalent qualification) in the above indicated areas line a), with a relevant
professional or academic curriculum, either scientific or professional, that is recognized by the Scientific Board of the
Proposing Entities as evidence of the candidate’s capacity to satisfactorily undertake the doctoral programme;
c) on an exceptional basis, holders of an outstanding professional or academic curriculum, either scientific or
professional, that is recognized by the Scientific Board of the Proposing Entities as evidence of the candidate’s capacity to
satisfactorily undertake the doctoral programme.

1.12. Regime de funcionamento.
Outros

1.12.1. Se outro, especifique:
EaD, com momentos presenciais (b-Learning) que totalizam 11% das horas de contacto

1.12.1. If other, specify:
Distance learning, with face-to-face moments (b-Learning) that total 11% of the total contact hours

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
O curso é ministrado fundamentalmente recorrendo à plataforma e-learning, incluindo facilidades de laboratório virtual e
aplicando o modelo pedagógico virtual em uso na Universidade Aberta (UAb). 

No entanto, estão previstos períodos presenciais de partilha de informação e ponto de situação nos Retiros Doutorais,
organizados anualmente. Estes momentos não ultrapassam 11% do total das horas de contacto.

----

The course is supported mainly using the eLearning platform (moodle), including virtual laboratory facilities and applying
the pedagogical model in use at UAb.

However, face-to-face information sharing periods and progress reports are planned to take place in the annually doctoral
Retreats. These moments do not exceed 11% of the total contact hours.

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

1.14._regulamento-creditacao-competencias_UAb.pdf
1.15. Observações.

O link seguinte apresenta o regulamento de Creditação de Competências, Formação e Experiência Profissional da UTAD:

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/07/Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional.pdf

1.15. Observations.
The following link presents UTAD's Skills, Training and Professional Experience Crediting Regulation (in Portuguese):

https://www.utad.pt/sa/wp-content/uploads/sites/23/2019/07/Reg_599_2019_CredCompetenciasFormExpProfissional.pdf

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/questionId/a268093e-fa29-9974-cc9e-5fdbb6edf256
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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 -

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 <no answer>

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

Tecnologia e Sistemas Web / Web Systems and
Technology TSW 165 0

Métodos de Investigação / Research Methods MI 10 0
Sociedade da Informação e do Conhecimento /
Knowledge and Information Society SIC 5 0

(3 Items)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 O curso do DCTW segue o Modelo Pedagógico Virtual da UAb: http://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/1295
 

O modelo apresenta como principais vantagens e linhas de força pedagógicas:
 1) aprendizagem centrada no estudante, com estratégias de aprendizagem colaborativa e cooperativa.

 2) flexibilidade, respeitando a matriz do público do ensino a distância: cidadãos com responsabilidades familiares,
profissionais e cívicas, ativos e intervenientes na sociedade, necessitando de independência de distâncias e horários, sem
esquecer a existência de fusos horários numa turma disseminada pelo mundo: modelo essencialmente assíncrono, com
momentos síncronos limitados.

 3) interação entre estudantes, incluindo em atividades de grupo.
 4) inclusão digital.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge,
skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

 Methodologies are framed by the Virtual Pedagogic Model of UAb: https://repositorioaberto.uab.pt/handle/10400.2/2388
 

The model has, as main advantages and pedagogical strengths (Cornerstones):
 1) student-centered learning, with cooperative and collaborative learning strategies.

 2) flexibility, respecting the matrix of the public of distance education: citizens with responsibilities towards their families,
profession, and civic involvement, who are active participants of society, requiring learning with independence from
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distances and timing constraints (including time zones across a worldwide virtual class): a fundamentally asynchronous
model, with limited synchronous moments.
3) interaction among students, including group activities.
4) digital inclusion.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O processo de atribuição de créditos às diferentes UC teve subjacente a experiência adquirida nos últimos anos na
lecionação de UC da área pelas duas instituições e na comparação com outros ciclos de estudo. 

Baseia-se, igualmente, na perceção dos docentes às diferentes atividades associadas (leitura e visionamento de conteúdo,
atividades de debate e interação assíncrona, produção de relatórios multimodais (texto, imagem, vídeo)).

Nos retiros doutorais, existe um espaço destinado à discussão sobre a experiência de aprendizagem, incluindo as cargas
médias de trabalho nas unidades curriculares e a perceção da adequação do trabalho exigido às cargas previstas.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The process of attributing credits to the different CUs was based on the experience acquired in recent years in the teaching
of CUs in the area by the two institutions and in comparison with other study cycles.

It is also based on the teachers' perception of the different associated activities (reading and viewing content,
asynchronous debate and interaction activities, production of multimodal reports (text, image, video)).

In doctoral retreats, there is a space for discussion about the learning experience, including the average workloads in the
curricular units and the perception of the adequacy of the work required to the expected loads.

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

Cada UC tem regentes que acompanham os processos de avaliação e o seu alinhamento com os objetivos de
aprendizagem. O feedback dado aos estudantes pelos docentes nos momentos de avaliação faz referência aos objetivos
de aprendizagem que cada um deve adquirir.

Nos módulos das formações avançadas, os alunos optam por temáticas relacionadas com a sua tese de doutoramento.
Deste modo, cada aluno é avaliado apenas nos módulos específicos relevantes para os seus objetivos de aprendizagem.

A implementação de medidas é feita pela coordenação de esforços entre o corpo docente com encontros online síncronos
regulares, identificação de situações problemáticas e partilha, permitindo também uma intervenção proativa face às
dificuldades identificadas. 

Dado o elevado volume de dados associado a estas práticas, tornou-se necessário criar um dashboard, para supervisionar
o calendário de trabalhos e projetos, as medidas de acompanhamento e o apoio aos docentes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
Each CU has regents who monitor the assessment processes and their alignment with the learning objectives. The
feedback given to students by teachers at the time of assessment makes reference to the learning objectives that each one
must acquire.

In the different modules of advanced training, students are encouraged to choose themes related to their doctoral thesis. In
this way, each student is evaluated only on specific modules relevant to their learning objectives.

The implementation will be by coordinating efforts between faculty members, via regular synchronous meetings for status
assessment, identifying issues, and sharing practices, but also for proactive intervening in view of identified situations. 

Due to the high data volumes associated with this, it is necessary to create a dashboard, initially via online spreadsheets,
to supervise the project/assignment calendar, monitoring measures and provide faculty support for situations that require
intervention of the coordination.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 No DCTW, realça-se a componente de inovação pedagógica associada à unidade curricular (UC) de Planeamento de Tese.

 
Esta UC tem como objetivo principal, elaborar uma proposta completa de projeto de tese, que inclui um estudo do estado
da arte, uma revisão de literatura e um plano de trabalhos referente às atividades de pesquisa e preparação de tese a
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decorrer durante os 2.º e 3.º anos do doutoramento. 

A proposta de plano de tese é defendida e discutida publicamente na designada PACI - Prova de Avaliação de Capacidade
de Investigação.

Para ajudar os estudantes do DCTW, decidiu-se efetuar uma apresentação intermédia durante o Retiro Doutoral, com a
presença de um júri composto pelo orientador, por um examinador interno das Entidades Parceiras e por um examinador
externo.

Desta forma garante-se uma ajuda aos estudantes com a apresentação e discussão de um conjunto de comentários
diversos do júri que os ajudarão a preparar melhor a sua PACI final.

Trata-se de um processo muito elogiado pelos estudantes que lhes permite apresentar um plano de tese já pré-avaliado, e
discutido.

2.4 Observations.
The pedagogical innovation component associated with the Thesis Planning curricular unit is highlighted.

This curricular unit has as its main objective the elaboration of a complete proposal of a thesis project, which includes a
state-of-the-art study, a literature review, and a work plan related to the research and thesis preparation activities taking
place during the 2nd and 3rd years of the doctorate.

The proposed thesis plan is defended and discussed in the so-called PACI - Research Capacity Assessment Test.

To help DCTW students, it was decided to make an intermediate presentation during the Doctoral Retreat, with the
presence of a jury composed of the advisor, an internal examiner from the Partner Entities and an external examiner.

In this way, students are helped with the presentation and discussion of a set of diverse comments from the jury that will
help them better prepare their final PACI.

It is a process highly praised by students that allows them to present a thesis plan already pre-evaluated and discussed.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Diretor / Director:

 Prof. Doutor Paulo Nogueira Martins, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
 

Membros da Comissão Coordenadora / Coordinating Board:
 Prof. Doutor Vítor Jorge Ramos Rocio, Universidade Aberta 
 Prof. Doutor Vítor Manuel de Jesus Filipe, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

 Prof. Doutor Arnaldo Manuel Pinto dos Santos, Universidade Aberta
 Prof. Doutor Hugo Alexandre Paredes Guedes da Silva, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

 Prof. Doutor Nuno Miguel Marques de Sousa, Universidade Aberta
 Prof. Doutor José Paulo Cerdeira Cleto Cravino, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

 

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

Arnaldo Manuel Pinto Santos
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Tecnologias e Ciências da
Comunicação 100 Ficha

submetida

Hugo Alexandre Paredes
Guedes da Silva

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática 100 Ficha
submetida

António Jorge do Nascimento Professor Auxiliar Doutor Engenharia Informática 100 Ficha

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/annexId/e38e8e84-7433-beea-09d6-5ffc8a9b9e87
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/annexId/7c40bb3a-4506-cee6-7572-600b25ce0609
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/annexId/22a20e53-a1b9-ddf4-8d90-600ef0688ecf
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Morais ou equivalente submetida
Cristina Maria Lopes Pereira
Vieira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Socilogia 100 Ficha

submetida
Darlinda Maria Pacheco
Moreira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Antropologia Social /Educação 100 Ficha

submetida
Isabel Maria Loureiro de
Roboredo Seara

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Linguística Portuguesa 100 Ficha

submetida

José António Ferreira Porfírio
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Gestão e Economia 100 Ficha
submetida

José Eduardo Franco
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor História 100 Ficha
submetida

José Henrique Pereira São
Mamede

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Tecnologias e Sistemas de

Informação 100 Ficha
submetida

José Manuel Emiliano Bidarra
de Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha

submetida
José Pedro Fernandes da
Silva Coelho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia de Sistemas 100 Ficha

submetida

Leonel Caseiro Morgado
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Applied Computer Science 100 Ficha
submetida

Lina Maria Gaspar Morgado
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Educação 100 Ficha
submetida

Luís Manuel Pereira Sales
Cavique Santos

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia de Sistemas / Systems

Engineering 100 Ficha
submetida

Maria do Rosário de Abreu de
Matos Bernardo

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Gestão/Management 100 Ficha

submetida
Mário Fernando Carrilho
Negas

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Gestão 100 Ficha

submetida

Nuno Miguel Marques de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Física, Matemática e
Informática/Physics, Mathematics and
Computer Science

100 Ficha
submetida

Olga Maria dos Santos
Magano

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Sociologia 100 Ficha

submetida
Paulo Manuel Abreu da Silva
Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciência Política 100 Ficha

submetida

Paulo Miguel Garcia e Costa
O’Connor Shirley

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores / Electrical and
Computer Engineering

100 Ficha
submetida

Pedro Duarte Pestana
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciência e Tecnologia das Artes 30 Ficha
submetida

Pedro Jorge Agostinho Alves
da Veiga

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Média-arte digital 100 Ficha
submetida

Pedro Miguel Picado de
Carvalho Serranho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática/Mathematics 100 Ficha

submetida

Ricardo José Vieira Baptista
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Outras Ciências da Engenharia e
Tecnologias 60 Ficha

submetida

Teresa Paula Costa Azinheira
Oliveira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor
CTC da
Instituição
proponente

Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha
submetida

Vitor Jorge Ramos Rocio
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Informática / Computer Science 100 Ficha
submetida

Vítor José Crespo Cardoso Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

António Jorge Gonçalves de
Gouveia

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Informática 100 Ficha
submetida

António Manuel Trigueiros da
Silva Cunha

Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Engenharias 100 Ficha

submetida

Arsénio Monteiro dos Reis Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida
Francisco Alexandre Ferreira
Biscaia Godinho

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de

Computadores 100 Ficha
submetida

Frederico Augusto dos Santos
Branco

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Engenharia Informática 100 Ficha

submetida
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João Manuel Pereira Barroso Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Eletrotécnica e de
Computadores

100 Ficha
submetida

José Paulo Barroso de Moura
Oliveira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica e de
Computadores 100 Ficha

submetida

José Paulo Cerdeira Cleto
Cravino

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

submetida
Margarida da Conceição
Rasteiro Magano Lopes
Rodrigues Liberato

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Física 100 Ficha

submetida

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

submetida
Tânia de Jesus Vilela da
Rocha

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Informática 100 Ficha

submetida

Vitor Manuel de Jesus Filipe
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha
submetida

Adérito Marcos
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Informática 100 Ficha
submetida

Amílcar Manuel do Rosário
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Matemática (Modelação Estatística) /

Mathematics (Statistical Modeling) 100 Ficha
submetida

     3990  

<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.
 41

3.4.1.2. Número total de ETI.
 39.9

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: 39 97.744360902256

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): 39.9 100

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

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

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

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

31 77.694235588972 39.9

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 39.9

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

39 97.744360902256 39.9

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 39.9

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

Na UAb, o funcionamento dos cursos em Ensino a Distância (EaD) é assegurado por uma equipa multidisciplinar de 7
profissionais (todos em regime de dedicação a 100%):
- 2 técnicos superiores
- 2 especialistas de informática 
- 1 técnico de informática
- 2 assistentes técnicos

Estes profissionais realizam trabalho de Serviços Académicos, Serviços de Informática e Documentação, Serviços de
Apoio, aconselhamento e integração dos estudantes em EaD e Serviços de Secretariado próprio. Este último estabelece a
ligação direta entre o Departamento e os estudantes.

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), UTAD, tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 12 funcionários
administrativos e técnicos, todos em regime de dedicação a 100%, com a formação adequada para o suporte das tarefas
extracurriculares referentes ao curso. 

Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com outros cursos da ECT, também
estes funcionários são partilhados nesse processo.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
At UAb, the operation of distance learning courses is ensured by a multidisciplinary team of 7 full time professionals:
- 2 senior technicians
- 2 computer specialists
- 1 computer technician
- 2 technical assistants

These professionals carry out work in Academic Services, Computer and Documentation Services, Support Services,
counseling and integration of students in Distance Education and Secretarial Services. The latter establishes a direct link
between the Department and the students.

The School of Science and Technology (ECT), UTAD, is supported by human resources with a set of 12 administrative and
technical employees, all full time, with adequate training to support extracurricular tasks related to the course.

As part of the technical, human and material resources are shared with other ECT courses, these employees are also
shared in this process.
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Na UAb, os técnicos superiores e especialistas de informática têm licenciatura, os técnicos de informática e assistentes
técnicos a quem é atribuído o curso são definidos aquando da sua primeira edição, tendo no mínimo o 12º ano, embora
vários possuam licenciatura.

Os recursos humanos de apoio a todos aos cursos ancorados na Escola de Ciências e Tecnologia da UTAD é dividido em
4 técnicos superiores para apoio aos laboratórios (2 com doutoramento e 2 com licenciatura), em 7 assistentes técnicos (4
com licenciatura e 3 com 12º ano) e em 1 assistente operacional (com o 6º ano de escolaridade).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
At UAb, all advanced technicians and computing experts have a bachelor’s degree. The computing technicians and
technical assistants to which a program is assigned are defined upon its 1st edition, having as a minimum the 12th grade
and several having a bachelor’s degree.

The human resources to support all the courses anchored in the School of Science and Technology is divided into 4 higher
technicians to support the laboratories (2 with doctorate and 2 with bachelor’s degree), in 7 technical assistants (3
bachelors and 3 with 12th grade) and 1 operational assistant (with the 6th grade).

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
49

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 77.6
Feminino / Female 22.4

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 29
2º ano curricular 17
3º ano curricular 3
 49

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 30 20 30
N.º de candidatos / No. of candidates 30 34 48
N.º de colocados / No. of accepted candidates 24 20 30
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 27 20 25
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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. 
O universo geral dos estudantes do DCTW é composto por profissionais no ativo, oriundos de vários países e de
diferentes ramos de atividade. 

 
A maioria encontra-se a trabalhar em empresas do ramo tecnológico (serviços, informática, sistemas) e integrou o DCTW
para atualização dos seus conhecimentos tendo em vista um melhor desempenho na função e progressão na empresa. 

 
Regista-se, igualmente, a inscrição de uma parte significativa de estudantes oriundos de meios académicos e de
investigação que pretende obter a formação necessária para a sua progressão na carreira. Outros ingressam
simplesmente para adquirir conhecimento mais aprofundado a título meramente pessoal.

 
Realça-se a grande maturidade e empenho que muitos estudantes apresentam nas atividades académicas e de
investigação. 

Verifica-se, na plataforma e nos retiros doutorais, uma grande entreajuda dos estudantes ao nível da partilha de
conhecimento.

 
Dos estudantes inscritos atualmente no DCTW, 22,4% são mulheres, e 77,6% homens. Esta diferença, apesar de normal
nas áreas das ciências informáticas, reflete uma necessidade de maior igualdade de género entre estudantes.

 
A diversidade cultural e geográfica é um fator relevante no DCTW, considerando as inscrições de estudantes, oriundos de
diferentes países dispersos pelo mundo. 

O DCTW, pelo seu cariz de funcionamento em regime a distância e pelo interesse das suas temáticas, tem atraído
estudantes de todo o espaço da Lusofonia, mas também estudantes de países noutras áreas geográficas. 

 
Ao nível da internacionalização, verifica-se atualmente que, 57,1% dos estudantes do DCTW são estrangeiros, oriundos de
8 países, nomeadamente, Angola (1), São Tomé e Príncipe (1), Brasil (14), Cabo Verde (2), Colômbia (1), França (1),
Moçambique (6) e Paquistão (2). 

 

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The universe of DCTW students is composed of active professionals from different countries and from different branches
of activity.

 
Most are working in technology companies (services, information technology, systems) and joined the DCTW to update
their knowledge and have a better job performance and progression perspectives in the company.

 
A significant number of students has an academic and research background and wishes to obtain the necessary training
for their career development. Others simply enter to acquire more in-depth knowledge on a purely personal basis.

 
The great maturity and commitment that many students show in academic and research activities should be highlighted.

 
In both the platform and in the doctoral retreats, a great mutual help from students in terms of knowledge sharing is felt.

 
Of the students currently enrolled in the DCTW, 22.4% are women, and 77.6% are men. This difference, although normal in
the areas of computer science, reflects a need for greater gender equality among students.

 
Cultural and geographic diversity is a relevant factor in the DCTW, considering the enrollment of students from different
countries throughout the world.

 
The DCTW, due to its nature of operating at a distance and the interest of its themes, has attracted students from all over
Lusophony, but also students from countries in other geographic areas.

 
In terms of internationalization, 57.1% of DCTW students are currently foreigners, from 8 countries, namely Angola (1), São
Tomé and Príncipe (1), Brazil (14), Cape Verde (2), Colombia (1), France (1), Mozambique (6) and Pakistan (2).
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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 1 0 2
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 1 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 2

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

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). 

Durante os últimos 3 anos, doutoraram-se 3 estudantes com a conclusão e defesa das seguintes teses:
 

• Facial analysis with depth maps and deep learning, ano de 2018, com 17 valores, aprovado com distinção.
 • Modelo de Smart Places confiável, ano de 2020, com 19 valores, aprovado com distinção e louvor.

 • Modelo de Valor de Entrega de Informação aplicado ao Governo Eletrónico, ano de 2020, com 18 valores, aprovado com
distinção e louvor.

 
Para uma melhor análise destes números, há que notar que praticamente todos os estudantes do DCTW são
trabalhadores-estudantes, frequentando na sua maioria o ciclo de estudos a tempo parcial. O tempo previsto para a
conclusão do curso neste regime é de 5 anos, pelo que o atual número de graduações está de acordo com o expectável. 

 

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). 

During the last 3 years, 3 students received their doctorates with the conclusion of the following theses:
 

• Facial analysis with depth maps and deep learning, year 2018, with 17 values, approved with distinction.
 • Reliable Smart Places model, year 2020, with 19 values, approved with distinction and praise.

 • Information Delivery Value Model applied to the Electronic Government, year 2020, with 18 values, approved with
distinction and praise.

 
For a better analysis of these figures, it should be noted that practically all DCTW students are working students, mostly
attending the PhD program in the part-time regime. The estimated time for completing the course in this regime is 5 years,
so the current number of graduations is in line with expectations.

 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares.
Apresentam-se, seguidamente, os dados de alunos aprovados/ alunos inscritos fornecidos pelos serviços académicos das
duas IES:

 
TSW - 4ª Edição (26/56) – 3ª Edição (28/47) – 2ª edição (26/28) – 1ª edição (15/27)

 FAIW - 4ª Edição (8/19) – 3ª Edição (9/15) – 2ª edição (8/9) – 1ª edição (5/9)
 FASTI - 4ª Edição (8/17) – 3ª Edição (10/15) – 2ª edição (11/11) – 1ª edição (4/9)

 FADVW - 4ª Edição (10/20) – 3ª Edição (9/17) – 2ª edição (7/8) – 1ª edição (6/9)
 

MI - 4ª Edição (22/39) – 3ª Edição (14/23) – 2ª edição (14/15) – 1ª edição (8/13)
 SI - 4ª Edição (11/21) – 3ª Edição (7/14) – 2ª edição (7/8) – 1ª edição (4/7)

 PT - 4ª Edição (11/18) – 3ª Edição (7/9) – 2ª edição (7/7) – 1ª edição (4/6)
 

SIC - 4ª Edição (9/18) – 3ª Edição (8/9) – 2ª edição (7/7) – 1ª edição (4/6)
 

Analisando o rácio de aprovados vs. inscritos, não se nota discrepância significativa entre as áreas científicas, o que é
consistente com a natureza do doutoramento.
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O grau de sucesso nas várias unidades curriculares/áreas científicas é idêntico, correspondendo às diferentes vertentes
de um trabalho de investigação completo.

Observa-se um sucesso escolar acima dos 50% para a maioria dos casos. Tendo em consideração que muito dos
estudantes que não obtiveram sucesso abandonaram o DCTW, conclui-se que praticamente todos os estudantes que
terminaram as UC tiveram aproveitamento.

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

The data concerning approved students/enrolled students provided by the academic services of the two Universities are
presented below:

TSW - 4th Edition (26/56) - 3rd Edition (28/47) - 2nd Edition (26/28) - 1st Edition (15/27)
FAIW - 4th Edition (8/19) - 3rd Edition (9/15) - 2nd Edition (8/9) - 1st Edition (5/9)
FASTI - 4th Edition (8/17) - 3rd Edition (10/15) - 2nd Edition (11/11) - 1st Edition (4/9)
FADVW - 4th Edition (10/20) - 3rd Edition (9/17) - 2nd Edition (7/8) - 1st Edition (6/9)

MI - 4th Edition (22/39) - 3rd Edition (14/23) - 2nd Edition (14/15) - 1st Edition (8/13)
SI - 4th Edition (11/21) - 3rd Edition (7/14) - 2nd Edition (7/8) - 1st Edition (4/7)
PT - 4th Edition (11/18) - 3rd Edition (7/9) - 2nd Edition (7/7) - 1st Edition (4/6)

SIC - 4th Edition (9/18) - 3rd Edition (8/9) - 2nd Edition (7/7) - 1st Edition (4/6)

Analyzing the ratio of approved vs. enrolled, there is no significant discrepancy between the scientific areas, which is
consistent with the nature of the PhD.

The degree of success in the various curricular units / scientific areas is identical, corresponding to the different aspects of
a complete research work.

School success of over 50% is observed for most cases. Bearing in mind that many of the students who were not
successful abandoned the DCTW, it is concluded that practically all the students who finished the CU were successful.

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). 

Não se aplica, porque todos os diplomados estão empregados.

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). 

It does not apply, because all graduates are employed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Considerando os 3 diplomados do DCTW até ao momento, a empregabilidade é de 100%. 

 
Dois estudantes diplomados estão a desempenhar funções em instituições de Ensino Superior (docentes da Universidade
do Porto e do Instituto Politécnico de Gaia) e um no setor empresarial (Diretor de Sistemas de Informação do Metro do
Porto). 

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Considering the 3 graduate students of the DCTW so far, employability is 100%. 

 
Two graduate students are working in higher education institutions (professors at the University of Porto and the
Polytechnic Institute of Gaia) and one in the business sector (Director of Information Systems at Metro do Porto).

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
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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

CAPP - Centro de Administração e
Políticas Públicas Excelente/Excellent

Universidade de Lisboa,
Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas

1

CEAUL - Centro de Estatística e
Aplicações da Universidade de Lisboa

Muito Bom/Very
Good Universidade de Lisboa 2

CEF - Centre for Functional Ecology -
Science for People & the Planet

Muito Bom/Very
Good Universidade de Coimbra 1

CEIO - Research Centre for Spatial
and Organizational Dynamics

Muito Bom/Very
Good Universidade do Algarve 1

CEMRI - Centro de Estudos das
Migrações e das Relações
Interculturais

Fraco/weak Universidade Aberta 1

CIAC - Centro de Investigação em
Artes e Comunicação

Muito Bom/Very
Good

Universidade do
Algarve/Universidade Aberta 3

CIBIT - Coimbra Institute for
Biomedical Imaging and Translational
Research

Excelente/Excellent Universidade de Coimbra 1

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

Muito Bom/Very
Good Universidade de Aveiro 1

CIEG - Centro Interdisciplinar de
Estudos de Género Excelente/Excellent

Universidade de Lisboa,
Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas

1

CIES - Centro de Investigação e
Estudos de Sociologia

Muito Bom/Very
Good

Universidade de Lisboa,
ISCTE Instituto Universitário
de Lisboa

1

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

Portuguesa, Porto 1

CLEPUL - Centro de Literaturas e
Culturas Lusófonas e Europeias Bom/Good Universidade de Lisboa 1

CLUNL - Centro de Linguística da
Universidade Nova de Lisboa Excelente/Excellent Universidade Nova de Lisboa 1

DIGIMEDIA - Digital Media and
Interaction Research Centre

Muito Bom/Very
Good Universidade de Aveiro 1

IDL - Instituto Dom Luiz Excelente/Excellent Universidade de Lisboa 1
INESC Coimbra - Instituto de
Engenharia de Sistemas e
Computadores de Coimbra

Bom/Good Universidade de Coimbra 1

INESC TEC - Instituto de Engenharia
de Sistemas e Computadores,
Tecnologia e Ciência

Muito Bom/Very
Good

Universidade do Porto /
Universidade Aberta / UTAD 15

LASIGE - Laboratório de Sistemas
Informáticos de Grande Escala Excelente/Excellent Universidade de Lisboa 1

LEAD - Laboratório de Educação a
Distância e Elearning Bom/Good Universidade Aberta 2

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/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a
 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/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s)

área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e
local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

Os docentes do DCTW estiveram envolvidos em 37 ações de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de
serviços à comunidade e formação avançada em áreas relacionadas com o DCTW. 

 
Estas ações focaram-se em consultoria e assessoria científica e técnica; formação; avaliação de projetos; gestão e
coordenação de ciência e tecnologia; e exposição artística (arte digital). 

 
Estes números fazem prova de um envolvimento considerável da comunidade docente do DCTW com os seus pares na
academia e com a sociedade civil. 

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a
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Estas ações estão reportadas em detalhe nas fichas docentes, campo “Atividades de desenvolvimento de natureza
profissional de alto nível”. 

Relativamente ao desenvolvimento regional e local, a organização dos retiros doutorais tem permitido conjugar momentos
académicos com interligação ao tecido social, económico e cultural do município onde é organizado, dando a
oportunidade de estar envolvido no desenvolvimento do futuro da ciência Web, trazendo-lhe as realidades e necessidades
locais.

Note-se, igualmente, que a Universidade Aberta presta serviços de consultoria e formação sobre metodologias, práticas e
tecnologias de EaD, que são cada vez mais procuradas pelas instituições tradicionais. 

Como exemplos de IES que a UAb tem ajudado a desenvolver programas de ensino a distância temos: IP Castelo Branco,
Instituto Superior Técnico - UL, Universidade de Coimbra, Instituto Universitário de Educação de Cabo Verde, Universidade
Católica de Moçambique, Universidade Estadual de Rondônia - Brasil. 

Encontram-se em preparação mais protocolos, nomeadamente com o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra – IPC, em que estarão também envolvidos docentes do DCTW.

Na UTAD existe uma incubadora de empresas que se tem revelado uma poderosa ferramenta de desenvolvimento
económico, concebida para apoiar empreendedores, investigadores e empresas, no processo de desenvolvimento
empresarial sustentado em conhecimento, auxiliando o acesso contínuo a conhecimento tecnológico avançado,
infraestruturas académicas e redes da universidade, promovendo a interação entre a sociedade civil, o meio empresarial e
a UTAD. 

Esta incubadora proporciona aos estudantes oportunidades de criação de desenvolvimento de ideias inovadores e de
criação de empresas (spin-offs) para exploração de novas iniciativas e de colocação no mercado de produtos e serviços
inovadores.

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. 

DCTW teachers were involved in 37 technological and artistic development actions, community services, and advanced
training in areas related to DCTW.

These actions focused on scientific and technical consultancy and advice; training; project evaluation; management and
coordination of science and technology; and artistic exhibition (digital art).

These figures demonstrate the considerable involvement of the DCTW teaching community with its peers in academia and
with civil society.

The actions are reported in detail in the teaching sheets, field “High level professional development activities”.

Concerning regional and local development, the organization of Doctoral Retreats has allowed combining academic
moments with interconnection with the social, economic, and cultural fabric of the municipality where it is organized,
giving it the opportunity to be involved in the development of the future of Web science, and bringing local realities and
needs.

It should also be noted that the Open University provides consultancy and training services on distance learning
methodologies, practices, and technologies, which are increasingly sought after by traditional institutions. 

Examples of HEIs that UAb has helped develop distance learning programs are: IP Castelo Branco, Instituto Superior
Técnico - UL, University of Coimbra, University of Cape Verde Education Institute, Catholic University of Mozambique,
State University of Rondônia - Brazil. 

Further protocols are being prepared, namely with the Centro Hospitalar Universitário de Coimbra and Instituto Superior de
Engenharia de Coimbra - IPC, in which DCTW teachers will also be involved.

At UTAD, there is a business incubator that has proven to be a powerful tool for economic development, designed to
support entrepreneurs, researchers, and companies, fostering continuous access to advanced technological knowledge,
academic infrastructures and information networks, promoting interaction between civil society, the business community
and UTAD. 

This incubator provides students with opportunities to create innovative ideas and start companies (spin-offs) to explore
new initiatives and attract new products and services to the market.

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. 
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Regista-se a participação de docentes em 38 projetos nas áreas científicas do doutoramento, indicados nas fichas
docentes, no campo “Atividades de desenvolvimento de natureza profissional de alto nível”. 

Estes projetos tiveram vários níveis de financiamento, na sua maioria comunitário (EU/FCT), e recorrendo a parcerias com
entidades privadas. 

Exemplos:
VRTrainingIndustry, 169 k€
CHIC, 19k€
SCReLPRog, 155 k€
FAVILLE, 250k€
Tutor Virtual, 200 K€
TeleMediaArte, Gulbenkian 130 K€
BEACONING, 6M€
IP-NewTooKnow, 51 K€.
eCSAAP, 100k€
NanoSTIMA, 7M€
Thinking Smart, 148k€
Registam-se parcerias com:
INESC TEC, U. Coimbra, U. Porto, U. Minho, UAb-IST, U. Algarve
APDSI, AISTI
Vestas Wind Syst. (Immer. 3D Train.)
U. Harvard, iLRN 
HCI, Carnegie Mellon 
U. of Texas in Austin 

Regista-se o crescimento da parceria UAb/UTAD, que se estendeu para o novo Mestrado em Engenharia Informática e
Tecnologia Web, que terá a 1ª ed. em 2021-22 e que poderá despoletar o interesse dos estudantes no DCTW.

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. 

Professors participated in 38 projects in the scientific areas of the doctorate. 
This is indicated in the teaching records, field “Development activities of a high-level professional nature”. 

These projects had various levels of funding, mostly from the community (EU/FCT), and in partnerships with private
entities. 

Examples:
VRTrainingIndustry, 169 k €
CHIC, 19k €
SCReLPRog, 155 k €
FAVILLE, 250k €
Virtual Tutor, 200 K €
TeleMediaArte, Gulbenkian 130 K €
BEACONING, 6M €
IP-NewTooKnow, 51 K €.
eCSAAP, € 100k
NanoSTIMA, 7M €
Thinking Smart, 148k €

There were partnerships with:
INESC TEC, U. Coimbra, U. Porto, U. Minho, UAb-IST, U. Algarve
APDSI, AISTI
Vestas Wind Syst. (Immer. 3D Train.)
U. Harvard, iLRN
HCI, Carnegie Mellon
U. of Texas in Austin

There is a growth in the UAb / UTAD partnership, which extended to the new master’s in informatics engineering and Web
Technology, which will have its 1st ed. in 2021-22 and that could trigger students' interest in the DCTW.

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
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%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 57.1
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). 4.9

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). 
A UAb é membro da Associação Europeia de Universidades de Ensino a Distância (EADTU), onde foi criada uma Task-
force para a aplicação da Inteligência Artificial na Educação, com participantes de vários países (Roménia, Itália, Espanha,
Grécia, entre outros). Portugal é representado por um dos docentes do DCTW, estando previstas candidaturas a projetos
em que alguns dos temas do Doutoramento são relevantes, podendo beneficiar da participação de alunos e de outros
membros da equipa docente.

 
As 2 IES aderiram ao programa Erasmus desde o seu início, considerando-o uma das dimensões da sua estratégia de
internacionalização. Algumas dezenas de estudantes da UAb já beneficiaram do Erasmus, realizando programas de estudo
ou estágios, não só em universidades como em empresas europeias. 

 
Muitos estudantes estrangeiros, do 1.º ao 3.º ciclo, vindos na sua maioria de universidades presenciais, têm concretizado
com sucesso programas de estudo, desenvolvendo a sua atividade em ambiente digital.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
UAb is a member of EADTU (European Association of Distance teaching Universities) where a Task Force was created for
the application of Artificial Intelligence in Education, with participants from several countries (Romania, Italy, Spain,
Greece, ...). Portugal is represented by one of the professors of the DCTW, and applications are foreseen for projects in
which some of the themes of the PhD are relevant, being able to benefit from the participation of students and other
members of the teaching staff.

 
The 2 IES have joined the Erasmus program since its inception, considering it one of the dimensions of their
internationalization strategy. A few dozen UAb students have already benefited from Erasmus, carrying out study
programs or internships, not only at universities but at European companies.

 
Many foreign students, from the 1st to the 3rd cycle, mostly from on-campus universities, have successfully implemented
study programs, developing their activity in a digital environment.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os principais indicadores de resultados obtidos em deferentes dimensões (científicos, académicos, cooperação entre as

duas universidades e mobilidade) estão resumidos no ficheiro PDF da “Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação
anterior” - ver ponto 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.

6.4. Eventual additional information on results.
 The main indicators of results obtained in different dimensions (scientific, academic, cooperation between the two

universities and mobility) are summarized in the PDF file of “Evolution of the study programme since the previous
assessment.” - see point 2: Synthesis of improvement measures of the study programme since previous assessment,
namely in response to conditions determined by the Management Board and to recommendations of the external
assessment team.

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.



22/03/2021 PERA/2021/1402046 — Apresentação do pedido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=2b3957c1-8828-d30a-89c7-5ff6e83a05f3&formId=20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8a… 19/26

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://uabpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vjr_uab_pt/EdmI_IGLYJ1HrLZfbftUBb0BTFzPExezGmUu-8ueLRLmEA?

e=aqaLQL
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._Relatorio_analitico_DW_signed_compressed.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.

https://uabpt-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/vjr_uab_pt/EdmI_IGLYJ1HrLZfbftUBb0BTFzPExezGmUu-8ueLRLmEA?e=aqaLQL
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/20322aff-e7f3-b04c-9651-5ffc8ab69e7a/questionId/c8ed0879-45ac-4ff4-43eb-5fdbb6428650
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<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 
1. Parceria sólida e de confiança entre as IES (UTAD e UAb) 

 2. Existência de ligações institucionais com universidades da CPLP
 3. Associado a centros de investigação de grande qualidade

 4. Posição de liderança da UAb em e-Learning nas áreas da formação universitária (reconhecida em legislação recente)
 5. Modelo Pedagógico desenvolvido na Universidade Aberta especialmente adequado ao Ensino a Distância 

 6. Inovação na metodologia de ensino/aprendizagem (tanto para autoaprendizagem, como para aprendizagem
colaborativa)

 7. Ciclo de estudos com uma dimensão multidisciplinar (ciências exatas e sociais, engenharia e tecnologias, artes e
humanidades)

 8. Capacidade de atrair estudantes em território Nacional e Internacional (procura crescente)
 9. Diversidade geográfica dos estudantes (oriundos de 8 países de vários continentes)

 10. Equipa de professores experiente, multidisciplinar e apta a atuar em rede nacional e internacional
 11. Forte investimento na formação dos docentes em e-Learning (com especial reforço para os docentes da UTAD)

 12. Forte empenho no acompanhamento e na comunicação com os estudantes
 13. Infraestruturas tecnológicas adequadas ao processo de ensino/aprendizagem

 14. Acervo documental com fácil acessibilidade e bons recursos bibliográficos
 

8.1.1. Strengths 
1. Solid and trusting partnership between HEIs (UTAD and UAb)

 2. Existence of institutional links with CPLP universities
 3. Associated with high quality research centers

 4. UAb's leadership position in e-Learning at the university level (recognized in recent legislation)
 5. Pedagogical model developed at UAb especially suited to Distance Learning

 6. Innovation in teaching / learning methodology (for both self-learning and collaborative learning)
 7. Study cycle with a multidisciplinary dimension (exact and social sciences, engineering and technologies, arts, and

humanities)
 8. Ability to attract students in national and international territory (growing demand)

 9. Geographic diversity of students (from 8 countries on several continents)
 10. Experienced, multidisciplinary team of teachers able to work in national and international networks

 11. Strong investment in training teachers in e-Learning (especially for UTAD teachers)
 12. Strong commitment to monitoring and communicating with students

 13. Technological infrastructures suitable for the teaching / learning process
 14. Documentary collection with easy accessibility and good bibliographic resources

 

8.1.2. Pontos fracos 
1. Dificuldade de financiamento do DCTW 

 2. Abandono escolar 
 3. As ligações com antigos alunos são insuficientes

 4. Inexistência de ferramentas de gestão adequadas à estrutura administrativa e académica conjunta às duas IES
 

8.1.2. Weaknesses 
1. Difficulty in financing the DCTW

 2. School dropout
 3. Connections with alumni are insufficient

 4. Lack of management tools appropriate to the administrative and academic structure joint to the two HEIs
 

8.1.3. Oportunidades 
1. Crescente inclusão digital 

 2. Enorme incremento na sociedade do uso de plataformas online como transformação decorrente da pandemia COVID-19 
 3. Crescente uso de plataformas online como parte das transformações da Indústria 4.0, como a transformação digital da

função pública, a iniciativa INCODE (competências digitais P2030) e o plano de recuperação e resiliência (PRR).
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4. Promoção do desenvolvimento de uma área nuclear das indústrias criativas, através da formação de profissionais com
elevada capacidade para gerar valor acrescentado no processo de investigação, ensino e em produtos resultantes de
projetos de desenvolvimento da Web.
5. Reforço de cooperações internacionais, potenciadas pela participação em redes nacionais como a APDSI,
internacionais ou através de colaboração com universidades europeias, americanas e do espaço CPLP
6. Aumento da capacidade em atrair um maior número de estudantes estrangeiros devido à abordagem de EaD 
7. Disseminação do conhecimento e partilha comunitária à medida que os estudantes obtêm a Graduação
8. Reforço da produção científica, estimulando a publicação individual e conjunta entre estudantes e docentes das duas
IES
9. Reforço da presença de estudantes e de professores em redes de mobilidade 

8.1.3. Opportunities 
1. Increasing digital inclusion
2. Huge increase in the society of the use of online platforms as a transformation resulting from the COVID-19 pandemic
3. Increasing use of online platforms as part of Industry 4.0 transformations, such as the digital transformation of the civil
service, the INCODE initiative (digital skills P2030) and the recovery and resilience plan (PRR).
4. Promotion of the development of a core area of the creative industries, through the training of professionals with a high
capacity to generate added value in the process of research, in teaching, and in products resulting from Web development
projects.
5. Reinforcement of international cooperation, enhanced by participation in national networks such as APDSI, international
or through collaboration with European, American universities and the CPLP space
6. Increased capacity to attract more foreign students due to the Distance Learning approach
7. Dissemination of knowledge and community sharing as students graduate
8. Reinforcement of scientific production, stimulating individual and joint publication between students and professors of
the two HEIs
9. Strengthening the presence of students and teachers in mobility networks

8.1.4. Constrangimentos 
1. Redução do financiamento público do ensino superior e consequentes restrições financeiras 
2. Incremento da oferta concorrencial em EaD
3. Existência de cursos EaD noutras instituições com abordagens inadequadas, disseminando na sociedade uma
expetativa errada sobre EaD
4. Necessidade de exploração muito frequente dos mais recentes desenvolvimentos da ciência e tecnologia Web com a
necessária adaptação e atualização dos conteúdos da parte curricular

8.1.4. Threats 
1. Reduction in public funding for higher education and consequent financial constraints
2. Increasing competitive offer in distance education
3. Existence of distance learning courses in other institutions with inadequate approaches, spreading the wrong
expectation about distance learning in society
4. Need for very frequent updates, to be in line with the latest developments in Web science and technology. The outcome
of these updates needs to be adapted and cast into the contents of the curricular part.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Dificuldade de financiamento do DCTW:

 1.1 Integração de recursos humanos dos projetos de investigação no apoio às atividades letivas no DCTW
 1.2 Garantir orçamentação adequada para cada retiro doutoral

 1.3 Procurar parcerias com empresas privadas com interesse na área científica
 

2. Abandono escolar
 2.1 Propor aos estudantes que comuniquem a intenção de desistência uma solução para o seu caso (por exemplo,

passagem a tempo parcial)
 2.2 Identificar as causas das desistências 

 2.3 Contactar os estudantes em fase posterior tendo em vista um eventual regresso aos estudos
 

3. As ligações com antigos alunos são insuficientes
 3.1 Participação de antigos alunos nos eventos do DCTW, como o retiro doutoral e eventuais palestras online regulares

 3.2 Incluir os antigos alunos num espaço Moodle partilhado com os alunos inscritos em Seminário de Tese
 

4. Inexistência de ferramentas de gestão adequadas à estrutura administrativa e académica conjunta às duas IES
 4.1 Criação de uma secretaria de curso online conjunta
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4.2 Reflexão sobre a possibilidade de criação e desenvolvimento de uma ferramenta de gestão para o efeito

8.2.1. Improvement measure 

1. Difficulty in financing the DCTW:
1.1 Integration of human resources from research projects in support of academic activities at the DCTW
1.2 Ensuring adequate budgeting for each doctoral retreat
1.3 Look for partnerships with private companies with an interest in the scientific area

2. School dropout
2.1 To propose to students that communicate the intention to drop out a solution for their case (for example, part-time
passage)
2.2 Identify the causes of dropouts
2.3 Contact students at a later stage with a view to a possible return to studies

3. Connections with alumni are insufficient
3.1 Participation of former students in DCTW events, such as the doctoral retreat and possible regular online lectures
3.2 Include alumni in a Moodle space shared with students enrolled in a Thesis Seminar

4. Lack of management tools adequate to the administrative and academic structure joint to the two HEIs
4.1 Creation of a joint online course secretariat
4.2 Reflection on the possibility of creating and developing a management tool for this purpose

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Dificuldade de financiamento do DCTW:
1.1 Média / 2 anos e em permanência após esta data
1.2 Média / 1 ano e em permanência após esta data
1.3 Média / 2 anos e em permanência após esta data

2. Abandono escolar
2.1 Alta / até 1 semana após comunicação pelo aluno de intenção de desistência
2.2 Alta / até 1 mês após comunicação pelo aluno de intenção de desistência
2.3 Alta / 6 meses a 1 ano após efetivação da desistência

3. As ligações com antigos alunos são insuficientes
3.1 Média / 1 a 2 anos
3.2 Média / 1 ano

4. Inexistência de ferramentas de gestão adequadas à estrutura administrativa e académica conjunta às duas IES
4.1 Alta / 6 meses 
4.2 Baixa / 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. Difficulty in financing the DCTW:
1.1 Medium / 2 years and permanently after this date
1.2 Medium / 1 year and permanently after this date
1.3 Medium / 2 years and permanently after this date

2. School dropout
2.1 High / up to 1 week after communication by the student of intention to withdraw
2.2 High / up to 1 month after notification by the student of the intention to withdraw
2.3 High / 6 months to 1 year after effective withdrawal

3. Connections with alumni are insufficient
3.1 Medium / 1 to 2 years
3.2 Medium / 1 year

4. Lack of management tools appropriate to the administrative and academic structure joint to the two HEIs
4.1 High / 6 months
4.2 Low / 2 years
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8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Dificuldade de financiamento do DCTW:
1.1 número de pessoas envolvidas
1.2 montante orçamentado
1.3 número de contactos efetuados

2. Abandono escolar
2.1 número de desistências revertidas
2.2 classificação e padronização do tipo de desistência
2.3 número de reingressos

3. As ligações com antigos alunos são insuficientes
3.1 número de participações dos antigos alunos nos retiros e eventos
3.2 criação dos espaços Moodle

4. Inexistência de ferramentas de gestão adequadas à estrutura administrativa e académica conjunta às duas IES
4.1 criação da secretaria conjunta no Moodle
4.2 progress report

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Difficulty in financing the DCTW:
1.1 number of people involved
1.2 budgeted amount
1.3 number of contacts made

2. School dropout
2.1 number of withdrawals reversed
2.2 classification and standardization of the type of withdrawal
2.3 number of returnees

3. Connections with alumni are insufficient
3.1 number of former students' participation in retreats and events
3.2 creation of Moodle spaces

4. Lack of management tools appropriate to the administrative and academic structure joint to the two HEIs
4.1 creation of the joint secretariat in Moodle
4.2 progress report

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 <no answer>
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9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Optativos / Optional
ECTS*

Observações /
Observations

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>
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9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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


