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ACEF/1819/0106277 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior
1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/06277

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2014-09-08

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._Final 2 ciclo sintese das melhorias - ponto 2.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em conformidade com as recomendações da CAE (Ponto 6 /6.28 e ponto 9), elaborou-se uma proposta da Estrutura Curricular já em vigor, incluíndo as áreas científicas: Psicologia

(84 Ects) e Metodologia (36 Ects). O Ciclo de estudos apresenta dois ramos de especialidade: Psicologia Clínica, e Psicologia da Educação e do Desenvolvimento.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 In accordance with the recommendations of the CAE (Point 6 / 6.28 and point 9), a proposal was made for the Curricular Structure already in force, including the scientific areas:

Psychology (84 Ects) and Methodology (36 Ects). The Cycle of studies presents two branches of specialty: Clinical Psychology, and Psychology of Education and Development.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Os novos planos de estudo das especialidades de “Psicologia Clínica” e de “Psicologia da Educação e Desenvolvimento”, foram revistos seguindo as indicações da CAE, entrando

em vigor no ano letivo de 2016/2017 com os respetivos planos de transição;
 Tendo em conta as coordenadas acima, o superior interesse de melhorar a qualidade de formação de psicólogos da UTAD, foram introduzidas novas UC consideradas relevantes

para a especialização nos ramos do 2º ciclo de Psicologia, nomeadamente: Psicoterapias Psicodinâmicas, Existencialista e Humanista; Avaliação e Intervenção Clínica em Contextos
de Justiça; Avaliação e Intervenção Clínica em Psicologia da Saúde; Seminário de Projeto em Psicologia Clínica; Intervenção Psicológica em Comportamentos de Risco em Contexto
escolar; Psicologia Aplicada à Educação de Professores e Pais; Promoção de Competências para o Bem-Estar. Foram também retiradas algumas UCs tendo em consideração a
Decisão de Apresentação de Pronúncia da UTAD com base nos Pontos 6.1 a 6.3 e 10.2 das recomendações da CAE e a redução do número de UCs. Perante isto, foram retiradas UCs
consideradas desajustadas para o ciclo de estudos: Teorias da Personalidade, Tratamentos Eficazes das Perturbações Emocionais, Psicoterapia Familiar Sistémica;
Aconselhamento Psicológico, Psicologia Cultural Clínica, Questões Avançadas de Psicopatologia, Ética na Psicologia). Foram ajustadas algumas Ucs por forma a que os conteúdos
não estivessem sobrepostos ou mesmo retiradas na medida em que o conteúdo deveria estar subjacente ao ensino do 1º ciclo de estudos.

 O novo Plano de Estudos para o 2º Ciclo de Estudos em Psicologia da UTAD foi aprovado pelos órgãos competentes da UTAD: Conselho Pedagógico da ECHS, Conselho Científico
da ECHS e Conselho Académico da UTAD, pelo que já se encontra em vigor desde o ano letivo 2015/2016, sendo respeitado o plano de transição elaborado para o efeito. O Novo
plano de estudos do 2º ciclo em Psicologia encontra-se publicado em Diário da República (DR), 2.ª série — N.º 115 — 17 de junho de 2016, com uma breve retificação publicada em
DR, 2.ª série — N.º 54 — 16 de março de 2018 .

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The new study plans for the specialties of "Clinical Psychology" and "Psychology of Education and Development" were revised following the instructions of the CAE, entering into

the 2016/2017 school year with their transition plans; Taking into account the above coordinates, the superior interest of improving the quality of training of UTAD psychologists, new
UCs considered relevant for the specialization in the branches of the 2nd cycle of Psychology, namely: 

 Psychodynamic Psychotherapies, Existentialist and Humanist; Evaluation and Clinical Intervention in Justice Context; Evaluation and Clinical Intervention in Health Psychology;
Project Seminar in Clinical Psychology; Psychological Intervention in Risk Behaviors in school Context; Psychology Applied to Teachers and Parents Education; Promotion of
Competencies for Welfare. Some Ucs were also withdrawn taking into account the Decision of UTAD Pronunciation and Presentation based on Points 6.1 to 6.3 and 10.2 of the CAE
recommendations and the reduction of the number of Ucs Faced with this, Ucs considered as misfit for the study cycle were withdrawn: Theories of Personality, Effective Treatments
of Emotional Disturbances, Systemic Family Psychotherapy; Counseling Psychological Counseling, Clinical and Cultural Psychology, Advanced Issues of Psychopathology, Ethics
in Psychology). Some Ucs were adjusted so that the contents were not overlapping or even withdrawn to the extent that the content should underlie the teaching of the 1st cycle of
studies.

 The new Study Plan for the 2nd Cycle of Studies in Psychology of UTAD was approved by the competent bodies of UTAD: Pedagogical Council of ECHS, Scientific Council of
 ECHS and Academic Council of UTAD, reason why it has already been in force since the academic year 2015/2016, being respected the transition plan elaborated for the effect. The

New 2nd cycle studies in Psychology is published in Diário da República (DR), 2nd series - N.º 115 - June 17, 2016, with a brief rectification published in DR, 2nd series -No. 54 -
March 16, 2018

 

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foi criada recentemente a Unidade de Serviços Especializados de Psicológica (USEP) do Departamento de Educação e Psicologia (DEP) com a missão prestar serviços

especializados de psicologia na comunidade, assim como potenciar a formação de psicologia e de articular com as atividades de investigação científica. A USEP organiza-se em
subunidades de atuação onde se incluem: Consulta Psicológica, Peritagem Forense e Unidade de Dislexia, estando ainda suportadas por estruturas de apoio como o Laboratório de
Psicologia Experimental e a Testoteca.

 O Laboratório de Psicologia Experimental (infraestruturas, equipamento e recursos humanos) para o ensino prático e experimental da Psicologia está em fase de conclusão, sendo
que a Escola de Ciências Humanas e Sociais foi recentemente deslocada para o Campus Universitário da UTAD (Quinta dos Prados), e está sediada num novo edifício, onde estão a
ser otimizadas as condições da sua alocação. Junto com a Unidade de Dislexia, constitui uma mais-valia para a formação de psicólogos ao nível do 2.º Ciclo de Estudos. 
O Serviço de Consulta Psicológica e Peritagem Forense, está em fase de desenvolvimento e tem como objetivo dar apoio à formação e investigação científica, constituindo-se como
uma unidade de apoio à comunidade, a quem compete, em estrita articulação com outras unidades orgânicas da UTAD, prestar-lhe serviços de intervenção psicológica
especializada. 

 A Testoteca foi igualmente alocada ao novo edifício da Escola de Ciências Humanas e Sociais no campus universitário da UTAD, e alvo de um investimento económico na
atualização de materiais de avaliação/investigação psicológica recomendadas pelas Ucs.

 A Biblioteca da Escola de Ciências Humanas e Sociais foi transferida para o edifício central no campus da UTAD, sendo realizado um investimento económico significativo na
atualização dos recursos bibliográficos (obras de referência, manuais práticos e de especialidade), em todas as áreas científicas do 2º ciclo de estudos. 

 
Existe ainda uma rede de parcerias internas com várias estruturas pedagógicas da UTAD, nomeadamente a nível da formação em práticas laboratoriais, com o Laboratório de
realidade virtual MASSIVE, do Instituto de Engenharia e Sistemas de Computadores, Tecnologia e Ciência - INESC TEC/UTAD (alocado na Escola de Ciências e Tecnologia - Polo I da
UTAD).

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
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The Specialized Psychological Services Unit (USEP) of the Department of Education and Psychology (DEP) were recently established with the mission to provide specialized services
of psychology in the community, as well as fostering the formation of psychology and articulating with scientific research activities. The USEP is organized into subunits of action
including: Psychological Consultation, Forensic Examination and Dyslexia Unit, being also supported by support structures such as the Laboratory of Experimental Psychology and
the Testoteca.

The Laboratory of Experimental Psychology (infrastructures, equipment and human resources) for the practical and experimental teaching of Psychology is in the final phase, and
the School of Social and Human Sciences was recently relocated to the University Campus of UTAD (Quinta dos Prados), and is based in a new building, where there are being
optimized the conditions of their allocation. Together with the Dyslexia Unit, it is an added value for the training of psychologists at the level of the 2nd Cycle of Studies.

The Psychological Consultation and Forensic Examination Service is in a development phase and aims to support the training and scientific investigation, constituting as a unit of
support to the community, which is responsible, in close coordination with other organic units of UTAD, to provide them with specialized psychological intervention services. 
Testoteca was also allocated to the new building of the School of Human and Social Sciences in the university campus of UTAD, and the target of an economic investment in the
updating of assessment materials / psychological research recommended by the Ucs. The Library of the School of Human and Social Sciences was transferred to the central building
of the UTAD campus, with significant economic updating bibliographic resources (reference works, practical and specialty manuals) in all scientific areas of the 2nd cycle of studies.
There is also a network of internal partnerships with various pedagogical structures of UTAD, namely at the level of training in laboratory practices, with the Reality Lab virtual
MASSIVE, of the Institute of Engineering and Systems of Computers, Technology and Science - INESC TEC / UTAD (allocated in the School of Sciences and Technology - Polo I of
UTAD).

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.
Promoção da cooperação interinstitucional sistemática, através da parceria da UNINORTE, pelo que tem sido submetido e aprovado financiamento de propostas de
investigaçãoconjunta. Alguns docentes participam de forma ativa em projetos nacionais e internacionais financiados enquanto investigadores colaboradores e investigadores
principais. O corpo
docente tem vindo a integrar progressivamente redes de investigação de excelência (FCT, COST Actions, Fundação Calouste Gulbenkian, P2020; Fundação Santander Totta,
Farmacêutica Roche) potenciando a internacionalização. O corpo docente colabora de forma estreita no âmbito de protocolos celebrados entre a UTAD e várias instituições/orgão na
comunidade (e.g. Comissão de Protecção de Crianças e Jovens; Associações de Solidariedade Social; APAV; Tribunal Chaves e Vila Real; Agrupamentos de Escolas no distrito de
Vila Real e Porto; Municípios no Distrito de Vila Real e Porto; Secretaria Regional da Solidariedade Social - Governo Regional Açores).

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Promotion of systematic interinstitutional cooperation, through the partnership of UNINORTE, for which proposals have been submitted and approved funding for research. Some
teachers participated actively in national and international projects funded as collaborating researchers and main researchers. The body has been progressively integrating research
networks of excellence (FCT, COST Actions, Calouste Gulbenkian Foundation, P2020, Santander Totta Foundation, Roche Pharmaceuticals), promoting internationalization. The
faculty collaborates closely in the framework of protocols concluded between UTAD and several institutions / organ in the community (eg Commission for the Protection of Children
and Youth, Social Solidarity Associations, APAV, Chaves and Vila Real Court, School Groups in Vila Real and OPorto; Municipalities in the District of Vila Real and OPorto; Regional
Secretariat for Social Solidarity - Regional Government Azores).

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Foi criada a Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola de Ciências Humanas e Sociais com funcionárias responsáveis por apoiar administrativamente o funcionamento dos cursos.
As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio ao curso são agora asseguradas por uma funcionária administrativa de Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola de
Ciências Humanas e Sociais responsável pelo apoio a vários cursos, e pela assistente técnica afeta ao Departamento de Educação e Psicologia (DEP) da UTAD.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The Pedagogical Support Structure of the School of Social and Human Sciences was created with officials responsible for administratively supporting the operation of the courses.
The activities of a technical and administrative nature in support of the course are now provided by an administrative officer of the Pedagogical Support Social and Human Sciences
responsible for supporting various courses, and by the technical assistant affected to the Department of Education and Psychology (DEP) of UTAD.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Verificou-se um incremento significativo do número de protocolos celebrados nos ramos de especialização de Psicologia Clínica e Psicologia da Educação e Desenvolvimento. Os
protocolos incluem Hospitais gerais centrais do norte do país; Hospitais psiquiátricos do distrito do Porto, IPSSs, Santa Casa da Misericórdia, ACES Norte, Estabelecimentos
Prisionais, Instituições de Apoio à Vítima, Instituições de Acolhimento Residencial, Escolas e Municípios do Norte do país, Unidade de dislexia. Todos os protocolos são revistos
anualmente, promovendo-se a integração de novas valências. Foram revistos os critérios de seleção dos Orientadores Cooperantes, apresentam um nível de formação compatível
com o exigido para o exercício da prática psicológica e para o acompanhamento de um estágio em Psicologia, a Direção de Curso verifica junto da Ordem dos Psicólogos
Portugueses o número de inscrição dos Cooperantes, que deverão ser psicólogos em exercício de funções na instituição de estágio.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
.There was a significant increase in the number of protocols celebrated in the areas of specialization in Clinical Psychology and Education and Development Psychology. The
protocols include central general hospitals (north of the country); Psychiatric Hospitals of the OPorto district, IPSSs, Santa Casa da Misericórdia, ACES Norte, Prison establishments,
Victim Support Institutions, Residential Institutions, Schools and Municipalities of the North of the country, Dyslexia Unit. All the protocols are reviewed annually, promoting the
integration of new values. The Cooperating Advisers selection criteria have been reviewed, they present a level of training, compatible with what is required for the practice of
psychological practice and the follow-up of an internship in Psychology, the Course Direction checks with the Portuguese Psychologists Order the number of inscription of the
Cooperators, who must be psychologists in the exercise of their duties in the institution of internship.

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.
Psicologia

1.3. Study programme.
Psychology

1.4. Grau.
Mestre
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1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._ regulamento 2 ciclo em Psicologia.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
PSICOLOGIA

1.6. Main scientific area of the study programme.
PSYCHOLOGY

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
311

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:
311

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:
311

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):
quatro 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):
four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
50

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.
1.º - Média final de conclusão do 1.º ciclo de estudos em Psicologia (com no mínimo 180 ECTS); 
2.º - Análise do Curriculum Vitae: 
a) publicação de artigos em periódicos científicos - 2.0 pontos/ artigo publicado; 
b) comunicação oral em encontros de natureza científica - 1.5 pontos / comunicação oral; 
c) apresentação de posters em encontros de natureza científica - 1.0 pontos/ poster; 
d) participação em projetos de investigação - 1.0 ponto/ projeto; 
e) frequência com aprovação (já devidamente CREDITADA) em unidades curriculares isoladas referentes à área da Psicologia - 1.0 ponto/ unidade; 
f) participação na audiência em encontros de natureza científica* - 0.5 ponto/participação; 
g) habilidade de leitura em língua inglesa - 0.5 ponto; 
h) participação em ações de voluntariado comunitário - 0.5 ponto/ participação. 
3.º - Todas as informações fornecidas na candidatura deverão estar devidamente comprovadas através da apresentação da documentação.

1.11. Specific entry requirements.

1º - Final average of completion of the 1st cycle of studies in Psychology (with at least 180 ECTS);
2. - Curriculum Vitae Analysis:
a) publication of articles in scientific journals - 2.0 points / published article; 
b) oral communication in meetings of scientific nature - 1.5 points / oral communication; c) presentation of posters in meetings of scientific nature - 1.0 points / poster;
d) participation in research projects - 1.0 point / project; 
e) frequency with approval (already duly CREDITED) in isolated curricular units referring to the area of Psychology - 1.0 point / unit;
f) participation in the audience in scientific meetings * - 0.5 point / participation;
g) reading ability in English - 0.5 point;
h) participation in community volunteering actions - 0.5 point / participation.
3. All the information provided in the application must be duly substantiated by submitting the documentation.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
não aplicável

1.12.1. If other, specify:
non aplicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Escola de Ciências Humanas e Sociais - Polo I
Edifício Laboratorial - UTAD

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_541_2015.pdf

1.15. Observações.
sem observações

1.15. Observations.
without observations

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)
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Opções/Ramos/... (se aplicável): Options/Branches/... (if applicable):
PSICOLOGIA CLÍNICA CLINICAL PSYCHOLOGY
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

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

2.2. Estrutura Curricular - PSICOLOGIA CLÍNICA

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

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

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
Psicologia PSI 84 0
Metodologia de Investigação MET 36 0
(2 Items)  120 0  

2.2. Estrutura Curricular - PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 EDUCATIONAL AND DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

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
Metodologia de Investigação MET 36 0
Psicologia PSI 84 0
(2 Items)  120 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.

 No 2.º ciclo de psicologia, os objetivos de aprendizagem são aprofundamento de conhecimentos e a sua aplicação prática, aquisição e melhoria de capacidades de investigação,
para exercer as funções profissionais de psicólogo. Promovem-se diferentes métodos de ensino e aprendizagem participativa, enfatizando a componente prática e abertura para o
ajuste dos métodos de ensino sempre que necessário. Potencia-se o espírito crítico e autonomia, e ainda um papel ativo dos alunos na aprendizagem. Para além do acesso a aulas
expositivas, os alunos pesquisam, discutem, analisam e interpretam dados. No estágio vivem situações reais de exercício prático da psicologia, manipulam instrumentos, fazem
entrevistas, elaboram planos de avaliação e de intervenção, redigem relatórios. A verificação da concretização é realizada através dos momentos de avaliação contínua ou exame
nas diversas UCs, e culmina com o relatório de estágio e a dissertação defendida em provas públicas.

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 2nd cycle of psychology, the learning objectives are to deepen knowledge and its practical application, acquisition and improvement of research capacities, to perform the
professional functions of psychologist. Different methods of participatory teaching and learning are promoted, emphasizing the practical component and openness to the adjustment
of teaching methods whenever necessary. It fosters critical thinking and autonomy, as well as an active role of students in learning. In addition to access to lectures, students
research, discuss, analyze, and interpret data. During the training period they live real situations of practical exercise of psychology, manipulate instruments, do interviews, elaborate
evaluation and intervention plans, draw up reports. The verification of the realization is carried out through the moments of continuous evaluation or examination in the various CUs,
and culminates with the internship report and the dissertation defended in public tests.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Os ECTS atribuídos a cada UC do plano curricular foram calculados tendo por base o cumprimento das orientações do

 protocolo de Bolonha, fixadas pelo Decreto-Lei n.º 74/2006 de 24 de março, e as diretrizes de dois documentos
 especificamente criados para regulamentar o ensino superior em Psicologia em Portugal e na Europa: o Diploma

 Europeu em Psicologia e o documento de implementação do processo de Bolonha a nível nacional. As horas de contacto de cada Uc são monitorizadas semestralmente pela
Estrutura de Apoio Pedagógico através da plataforma SIDE, onde se disponibiliza toda a informação decorrente do trabalho. A Fuc discrimina os objetivos e conteúdos de trabalho.
As horas de

 contacto e orientação tutorial permitem que os docentes e alunos planeiem a metodologia de trabalho. O Conselho Pedagógico articula anualmente com a Direção de Departamento
e de Curso a análise dos resultados académicos, desempenho docente e necessidades internas das UC (e.g. apoio docente, mudança de conteúdos).

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The ECTS assigned to each curricular unit were calculated on the basis of Bologna Protocol, established by Decree-Law no. 74/2006 of March 24, and the guidelines of two

documents specifically created to regulate higher education in Psychology in Portugal and Europe: the Diploma and the implementation document of the Bologna process at the
national level. The contact hours of each Uc are monitored semiannually by the Pedagogical Support through the SIDE platform, where all the information deriving from work is made
available. Fuc discriminates the objectives and contents of work. The hours of contact and tutorial orientation allow teachers and students to plan the work methodology. The
Pedagogical Council articulates annually with the Department Course on the analysis of academic results, teaching performance and internal needs of the UC (eg. teaching support,
contents change).

 

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 Os docentes estão familiarizados com os métodos e processos existentes de avaliação e exame e recebem apoio no desenvolvimento das suas competências neste domínio por

parte do Conselho pedagógico e Direção de Curso sempre que necessário. A discriminação da metodologia de avaliação é feita na Fuc de cada UC, sendo disponibilizada aos
alunos, e
permite, dentro das modalidades de avaliação contínua e avaliação por exame, que o aluno mostre em que medida os seus resultados da aprendizagem atingem os objetivos de
aprendizagem fixados. Procura-se que haja um feed-back aos alunos face ao seu desempenho, sendo disponibilizado aconselhamento de melhoria, quer em sala de aula, quer em

 regime de tutoria sempre que solicitado. O regulamento pedagógico da UTAD comporta todas as situações normativas e excecionais de avaliação, sendo esta informação dada ao
aluno no início de cada semestre. Existe um procedimento formal de recurso por parte dos estudantes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 Teachers are familiar with existing assessment and examination methods and processes and are supported in the development of their competences in this field, by the Pedagogical

Council and Direction ofthe Course whenever necessary. The discrimination of the assessment methodology is done in the Fuc of each CU, and is made available to the students,
and within the modalities of continuous assessment and assessment by exam, allows the student to show to what extent his / her learning outcomes reach the learning objectives. It
is sought to have a feedback to the students regarding their performance, providing improvement advice, both in the classroom and in tutoring scheme on request. The pedagogical
regulation of UTAD includes all the normative and exceptional situations of evaluation, being this information given to the students at the beginning of each semester. There is a
formal appeal procedure by students.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
Na sequência da restruturação curricular e alteração do plano de estudos, o 2º ciclo de Psicologia da UTAD focou-se particularmente em dois ramos de especialização: Psicologia
clínica e Psicologia da educação e desenvolvimento que tem vindo a funcionar de forma continuada com uma procura significativa de estudantes, provindo do 1º ciclo de estudos de
Psicologia da UTAD mas também de diversas instituições de ensino superior do país. No presente ano lectivo de 2018/2019 cabe ressaltar que o ramo de Psicologia da Educação e
Desenvolvimento não foi oferecida por decisão superior da Reitoria da UTAD. 
Neste ponto cumpre também informar que um dos docentes incluídos nesta proposta de avaliação, a saber o Prof. Doutor Eduardo Batista Chaves da Cruz, esteve ausente por baixa
médica prolongada no final do ano lectivo de 2016/2017, e todo o ano letivo de 2017/2018. Atualmente goza de incapacidade permanente já determinada em sede de junta médica e
aguarda
aposentação. A Ficha docente foi igualmente inserida na seção que se segue dado que o docente exerceu funções nos demais anos lectivos em que este ciclo é avaliado.

2.4 Observations.
Following the curricular restructuring and alteration of the study plan, UTAD's 2nd cycle of Psychology focused particularly on two branches of specialization: Clinical Psychology
and Psychology of Education and Development that has been operating continuously with a significant demand of students, coming from the 1st cycle of studies of Psychology of
UTAD but also of several institutions of higher education of the country. In the present academic year of 2018/2019, it should be pointed out that the branch of Psychology of
Development was not offered by a superior decision of the Rectory of UTAD. At this point it should also be noted that one of the teachers included in this evaluation proposal, namely
Prof. Dr. Eduardo Batista Chaves da Cruz, was absent for 
prolonged discharge medical at the end of the academic year of 2016/2017, and throughout the academic year of 2017/2018. It currently enjoys permanent disability already
determined in a medical awaits retirement. The Teaching card was also inserted in the following section since the teacher worked in the other academic years in which this cycle is
evaluated.

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

3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
 Ana Catarina Pires Pinheiro da Mota - Diretor

 Alice Margarida Martins dos Santos Simões- Vogal

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

Ana Catarina Pires
Pinheiro da Mota

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Otília Monteiro
Fernandes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha submetida

Alice Margarida Simões Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Ana Paula Vale Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Francisco Manuel
Cardoso

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia - Ciências Sociais e Humanas 100 Ficha submetida

José Gomes da Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

José Vasconcelos
Raposo

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Psicologia do Desporto, Exercício e Saúde 100 Ficha submetida

José Pinto Lopes Professor Associado ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Ricardo Barroso Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Rosangela Bertelli Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia do Desenvolvimento Diário da República 2ª Série nº 95 23 de abril

de 1993 Despacho 6 de abril 1993 100 Ficha submetida

Sónia Isabel Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia Clínica e da Saúde 100 Ficha submetida

Inês Moura Carvalho
Relva

Professor Auxiliar convidado
ou equivalente Doutor Psicologia Forense 60 Ficha submetida

Maria Cristina Quintas
Antunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Eduardo Cruz Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Francisco Luís da Costa
Barros

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Neurociências 100 Ficha submetida

Ana Paula Monteiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia Social 100 Ficha submetida

Carla Maria Carvalho
Aguiar Teixeira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

     1660  

<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.
 16.6

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes / Staff
number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of teaching staff with a full time link to the
institution: 16 96.385542168675

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/7bc66b25-3832-c95a-3b06-5bd03e59a499
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/4def39a8-6a3e-be0a-054b-5bdf1ed3a955
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/1009600c-1ae1-dfc9-39e8-5bdf229ddad1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/1233db1c-715d-56cc-5dfd-5bdf232291e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/3e2bdd95-a21d-c484-d8c7-5bdf23919aaf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/988aefc3-2b6e-ed0c-2d45-5bdf2385fac1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/211c3c11-0d4d-ee98-9480-5bdf239e7a8a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/9be29c39-2eb6-e374-6f7d-5bdf24e6c721
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/9424ac13-2b6c-7b1c-c01e-5bdf24fdf261
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/9df324ba-8cc9-92b5-8247-5bdf24c6274b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/17fdf0f6-7a6e-4d5d-058e-5bdf24d3764d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/ea4be41c-e195-f8c6-e572-5bdf255512c0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/be4ec070-3451-e093-c56e-5be0599d60cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/38f6f15b-7e01-fd21-d89a-5be05ac04fbf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/a5a2cca8-f1d2-9372-2ac5-5be05a42c271
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/2b0bc2f2-41eb-65bf-feb5-5be05a4f3b72
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59/annexId/b8afce26-cd56-efb6-b9ce-5be05c998dfd
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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): 16.6 100

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 17 102.40963855422 16.6

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0 0 16.6

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Teaching staff of the
study programme with a full time link to the institution for over 3 years 16 96.385542168675 16.6

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 16.6

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

O pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos é composto por 2 elementos: 1 técnica
superior, licenciada, e 1 assistente técnica, licenciada, afetas à ECHS e 1 assistente técnica, licenciada afecta ao Departamento de Educação e Psicologia - ECHS, em dedicação
exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Non-teaching support staff for teaching the study cycle consists of 2 elements: 1 technique and a technical assistant, licensed to the ECHS and a technical assistant, licensed to the
Department of Education and exclusive.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Não há pessoal não docente adstrito exclusivamente ao ciclo de estudos em avaliação. As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio ao curso são asseguradas por
uma funcionária administrativa de Estrutura de Apoio Pedagógico da Escola de Ciências Humanas e Sociais responsável pelo apoio a vários cursos, licenciada, por uma assistente
técnica afeta
ao Departamento de Educação e Psicologia (DEP- ECHS), licenciada, e uma assistente técnica afeta à ECHS (responsável pelas atividades de natureza administrativa da Testoteca)
da UTAD.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
There are no non-teaching staff assigned exclusively to the cycle studies under evaluation. The activities of technical and administrative nature supporting the course, are provided
by an administrative officer of Pedagogical Support Structure of the School of Human and Social Sciences, responsible for supporting several courses, graduated, and by a technical
assistant affected to the Department of Education and Psycholoqy (DEP-ECHS), graduated, and a technical assistant affected to the ECHS ( responsible for administrative activities in
the Testoteca) at UTAD.

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. 
85

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 12.9
Feminino / Female 87.1

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 28
2º ano curricular 57
 85

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 55 50 50
N.º de candidatos / No. of candidates 85 92 72
N.º de colocados / No. of accepted candidates 32 35 28
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 32 35 28
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
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5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Na sequência da restruturação curricular e alteração do plano de estudos, o 2º ciclo de Psicologia da UTAD focou-se particularmente em dois ramos de especialização: Psicologia
clínica e Psicologia da educação e desenvolvimento que tem vindo a funcionar de forma continuada com uma procura significativa de estudantes, provindo do 1º ciclo de estudos de
Psicologia da UTAD mas também de diversas instituições de ensino superior do país. No presente ano lectivo de 2018/2019 cabe ressaltar que o ramo de Psicologia da Educação e
Desenvolvimento não foi oferecida por decisão superior da Reitoria da UTAD. Nesta medida apesar do 2º ciclo de estudos ter um elevado número de candidatos apenas 28 ficaram
colocados no ano letivo de 2018/2019, representando os alunos do ramo de especialização em Psicologia Clínica.
Deve ressaltar-se que a Direção do Departamento de Educação e Psicologia e a Direção do Curso de Psicologia reuniram com a Vice-Reitora para o Ensino da UTAD ficando patente
que no próximo ano letivo haveria continuidade do ramo de Psicologia da Educação e Desenvolvimento. Apesar do presente ano ter menor procura que o ramo da Psicologia Clínica,
o ramo de Psicologia da Educação e Desenvolvimento constitui uma mais valia no seio do 2º ciclo de estudos em Psicologia da UTAD, pelo que muitos docentes são especialistas
na áreas e desenvolvem trabalhos de investigação de relevo. A UTAD é reconhecida pela comunidade como uma instituição de formação bem conceituada nesta área e muito
requerida nos locais de estágio do distrito de Vila Real. Acresce a esta questão a sensibilização para o facto de que existe uma crescente procura de psicólogos nesta área, havendo
um trabalho significativo da Ordem dos Psicólogos Portugueses para tornar obrigatória a integração destes profissionais no contexto escolar e na comunidade em geral.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Following the curricular restructuring and alteration of the study plan, UTAD's 2nd cycle of Psychology focused particularly on two branches of specialization: Clinical Psychology
and Psychology of education and development that has been operating continuously with a significant demand of students, coming not only from the 1st cycle of studies of
Psychology of UTAD but also of several institutions of higher education of the country. In the present academic year of 2018/2019, it should be pointed out that the branch of
Psychology of Development was not offered by a superior decision of the Rectory of UTAD. In spite of the fact that the second cycle of studies has a high number of candidates, only
28 were placed in the academic year of 2018/2019, representing the students of the field of specialization in Clinical Psychology. It should be pointed out that the Direction of the
Department of Education and Psychology and the Direction of the Psychology Course met with the Vice Dean for Teaching at UTAD, and it was deliberated that in the next school
year there would be continuity of the branch of Psychology of Education and Development. Although this year is less demand than the branch of Clinical Psychology, the branch
Psychology of Education and Development it is an asset in the 2nd cycle of studies in Psychology of UTAD, because many teachers are experts in the areas and research work. UTAD
is recognized by the community as a well-respected training institution in this area and it is much 
required at the internship sites of the district of Vila Real. In addition, there is a growing awareness of the fact that there is a growing demand for psychologists in this area, with
significant work being done by the Order of Portuguese Psychologists to make mandatory the integration of these professionals in the school context and in the community in
general.

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 41 13 12
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 19 1 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 18 11 10
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 3 0 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 1 1 1

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). 
non applicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Os resultados inerentes à área científica da Psicologia são satisfatórios verificando-se um nível de insucesso reduzido. No que concerne à área da Metodologia, espelhada no 2ºciclo
através da UC de Metodologia de Investigação em Psicologia, em ambos ramos de especialização, contrariamente ao que sucede no 1º ciclo de estudos, apresenta uma taxa de
sucesso significativa, facto que poderá dever-se ao ajustamento dos conteúdos à prática de investigação e uma maior componente de orientação por parte do docente. Destaca-se
que esta Uc é fundamental neste ciclo de estudos e tem continuidade no semestre subsequente pela implementação de um projeto de investigação aquando da Uc Seminário de
Projeto. Os resultados apresentados na tabela 6.1.1. inerente à eficiência formativa reporta os alunos que finalizaram o 2º ciclo por ano lectivo. Cabe ressaltar todavia que
usualmente os alunos não entregam a dissertação na 1º fase (julho do ano lectivo) mas sim na 2ª fase (outubro - equivalente ao ano lectivo seguinte) facto que justifica o menor
número de finalistas nos respetivos anos lectivos.Outra razão para a não finalização da formação no 2º ano do ciclo de estudos prende-se com o facto de muitos alunos
desempenharem uma atividade laboral a tempo inteiro ou parcial o que poderá ocasionar atraso no cumprimento dos prazos. O nível de sucesso apresentado pelos alunos é
significativo. Os dados oficiais do secretariado do 2º Ciclo de estudos reporta o número de alunos que finalizaram o ciclo de estudos por ano civil: 2015 - 36 alunos; 2016- 25 alunos;
2017 - 30 alunos; 2018 (até Novembro) - 13 alunos.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The results inherent to the scientific area of Psychology are satisfactory and there is a reduced level of failure. Regarding the area of Methodology, mirrored in the 2nd cycle through
the UC of Research Methodology in Psychology, in both branches of specialization, contrary to what happens in the first cycle of studies, it presents a success rate which may be
due to the adjustment of the contents to the research practice and a greater component of orientation by the teacher. It should be noted that this Uc is fundamental in this cycle of
studies and it has continuity in the subsequent semester for the implementation of a research project at the Uc Project Seminar. 

 The results presented in table 6.1.1. inherent to the formative efficiency reports the students who finished the 2nd cycle per academic year. However, It should be emphasized that
students usually do not hand the dissertation in the first phase (July of the academic year) but in the second phase (October - equivalent to the following academic year), which
justifies the least number of finalists in their respective years. Another reason for the non-completion of training in the second year of the study cycle is 

 the fact that many students are full-time or part-time workers which may lead to delays in meeting deadlines. The level of success shown by the students is significant. The official
data of the secretariat of the 2nd Cycle of studies reports the number of students completing the study cycle per calendar year: 2015 - 36 students; 2016-25 students; 2017 - 30
students; 2018 (until November) - 13 students.

 

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). 
Analisando os dados de 2017 da DGEEC constata-se que os mesmo dizem respeito graduados do 1º ciclo de estudos ou detentores de mestrado integrado, pelo que a taxa de
empregabilidade é de cerca de 95%. Face ao 2º ciclo de estudos na UTAD (não integrado), os dados mais recentes obtidos caracterizam os desempregados (registados com
habilitação superior - junho de 2015 -DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência) numa percentagem de 50%.

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). 
Analyzing the data of 2017 of the DGEEC it is verified that the same ones concern graduates of the first cycle of studies or holders of integrated masters, reason why the rate of
employability is around 95%. Given the 2nd cycle of studies at UTAD (non-integrated), the most recent data obtained characterize the unemployed (registered with higher
qualification- June 2015 - DGEEC - Directorate General of Education and Science Statistics) at a percentage of 50%.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Dado que o 1º ciclo de estudos não confere graduação suficiente para o exercício da profissão de psicólogo, depois de completar o 2º ciclo de estudos em Psicologia com 120 Ects,
os alunos graduados devem realizar um estágio profissional em concordância com a Ordem dos Psicólogos que confere a carteira profissional. Os dados de 2015 não são
conclusivos face nível e empregabilidade atual dos diplomados da UTAD.

 Neste sentido, os alunos têm vindo frequentar ações de formação anualmente promovidas na UTAD pela Académia da Ordem dos Psicólogos, versando temáticas de particular
interesse (Definir Objectivos Profissionais; Planeamento de Carreira, CV; Marketing Pessoal, Entrevista). Adicionalmente a UTAD dispõe de um Gabinete de Apoio à Inserção na Vida
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Ativa (GAIVA), como elo de ligação e comunicação entre universidade, diplomados e entidades empregadoras, tendo como missão promover a inserção/reinserção no mercado de
trabalho.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Given that the first cycle of studies does not confer sufficient graduation for the practice of psychology, after completing the 2nd cycle of studies in Psychology with 120 Ects, the
graduate students must hold a professional internship in accordance to the Order of Psychologists that gives the 
work register booklet. The 2015 data are not conclusive regarding the level and current employability of UTAD graduates. In this sense, the students have been attending training
actions annually promoted at UTAD by the Academy of the Order of Psychologists, dealing with topics of particular interest (Define Career Objectives, Career Planning, CV, Personal
Marketing, Interview). In addition, UTAD has a Support Office for Active Life Insertion (GAIVA), as a liaison and communication link between universities, graduates and employers,
whose mission is to promote the insertion / reintegration in the labour market.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

Centro de Investigação / Research
Centre

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

programme’s teachers Observações / Observations

Centro de Psicologia da Universidade
do Porto Excelente FPCE Universidade do

Porto 2 Catarina Pinheiro Mota; Ricardo
Barroso

Centro de Investigação em Estudos da
Criança Muito Bom Universidade do Minho 1 Ana Paula Vale

Centro de Investigação e Intervenção
Educativas Muito Bom FPCE Universidade do

Porto 1 José Lopes

Centro de Investigação INESC TEC Excelente Universidade Porto (Polo
UTAD) 1 José Vasconcelos Raposo

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/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59
 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/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
A UTAD é um centro de criação, transmissão e difusão de cultura, ciência e tecnologia que, através da articulação das vertentes ensino, investigação e prestação de serviços, se
integra na vida da sociedade. Neste quadro, tem sido missão da universidade promover a socialização do conhecimento por via da transmissão académica, da formação ao longo da
vida,

 da transmissão para o tecido socioeconómico e da sua divulgação pública. Além da experiência consolidada no ensino graduados e pós-graduados dentro e fora da UTAD (e.g.
formação de professores, programa de Soft Skills da UTAD, programa de Tutoria, formação especializada a profissionais da comunidade), os docentes do 2º ciclo de estudos em

 Psicologia têm desenvolvido um importante trabalho de extensão à comunidade. Na comunidade científica os docentes têm vindo a integrar júris internos de graduação e pós-
graduação, assim como júris de bolsas (no âmbito da comissão nacional FCT e bolsas individuais inseridas em projetos científicos); participação na comissão científica e
organização

 de eventos nacionais e internacionais; membros de comissões editoriais e revisores em revistas nacionais e internacionais; orientação de estágios profissionais à Ordem dos
Psicólogos; desenvolvimento de projetos científicos financiados por redes de excelência. Na comunidade geral constata-se uma prestação de serviços em contexto de formação
docente, consultoria científica e pedagógica em projetos escolares, participação em projetos do ministério da educação, supervisão e acompanhamento de protocolos de ação
social. A Unidade de Serviços Especializados em Psicologia (USEP) tem vindo a constituir um importante ponto de contacto com a comunidade, nomeadamente com as Unidades de
Consulta

 Psicológica, Peritagem Forense, e a Unidade de Dislexia significativamente procurada, ocasionando parcerias várias na zona Norte de Portugal. A área da Psicologia onde se insere
este ciclo de estudos é altamente requisitada no contexto interno da UTAD e na comunidade em geral, com impacto local e regional, pelo que a experiência nas atividades
formativas,

 extensão na comunidade e investigação proporcionam a alunos e docentes experiências em contexto real que beneficiam o ensino no ciclo de estudos.
 Destacar que os docentes e alunos deste ciclo de estudos têm participado nos encontros nacionais e internacionais de investigação, onde têm tido a oportunidade de apresentar

trabalhos; assim como participado em outras reuniões científicas nacionais de reflexão em torno da área de estudos, entre outros, da Academia OPP, com uma mais-valia
significativa para o ciclo de estudos.

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. 

UTAD is a center of creation, transmission and diffusion of culture, science and technology that, through the articulation of teaching, research and service aspects,it is integrated in
the life of society. In this context, it has been the mission of the university to promote the socialization of knowledge through academic transmission, lifelong learning, from the
transmission to the socioeconomic fabric and from its public disclosure. In addition to the experience consolidated in teaching graduates and postgraduates inside and outside
UTAD (e.g. UTAD Soft Skills program, Tutoring program, specialized training for community professionals), 2nd cycle Psychology teachers have developed an important work of
extension to the community. In the scientific community the teachers have been integrating internal jury of graduation and postgraduation,as well as grants boards (within the
framework of the national FCT commission and individual scholarships inserted in scientific projects); participation in the scientific committee and organization national and
international events; members of editorial commissions and reviewers in national and international journals; ment of professional internships to the Order of Psychologists;
development of scientific projects funded by networks of excellence. In the general community there is a provision of services in the context of training teacher, scientific and
pedagogical consultancy in school projects, participation in projects of the ministry of education, supervision and monitoring of social action protocols. The Unit of Specialized
Services in Psychology (USEP) has been an important point of contact with the community, namely with the Units of Consultation Psychological, Forensic Examination, and Dyslexia
Unit significantly sought, causing several partnerships in the northern part of Portugal. The area of Psychology where this study cycle is highly requested in the internal context of
UTAD and in the community in general, with local and regional impact, reason why the experience in the formative activities, extension in the community and research provide
students and teachers with real-life experiences that benefit teaching in the study cycle. 

 Emphasize that teachers and students of this cycle of studies have participated in national and international research meetings, where they have had the opportunity to present
works; as well as participating in other national scientific meetings of reflection around the area of studies, among others, the OPP Academy, with a significant added value for the
study cycle.

 

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

O corpo docente deste ciclo de estudos tem incrementado parcerias nacionais e internacionais, de modo a encontrar pontos de interesse comum para a concretização de projetos
de ensino, investigação e de cooperação, nomeadamente através da UNINORTE. Tem aumentado a participação dos docentes de forma ativa em projetos nacionais e internacionais
financiados (Projeto FCT: CareME: € 239.532,91;PERFECT: 220.000,25€; 4 COST Actions; Fundação Gulbenkian: IMPLEMENTAÇÃO VIOLENTÓMETRO: 19.000 €; P2020: PreVINT-
VIOLENTÓMETRO: 34.594,25€, Municípios:Projeto ECOS:98.978€; LínguaLer: 41.961€; Farmacêutica Roche: 14.851,4€).

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international, including, when applicable, the main projects with external
funding and the corresponding funding values. 

The faculty of this cycle of studies has increased national and international partnerships, in order to find points of common interest for the accomplishment of projects of education,
research and cooperation, in particular through UNINORTE. It has increased the participation of the teachers in an active way in national and international projects financed (FCT
Projects: CareME: € 239,532.91; PERFECT: 220.000,25€; 4 COST Actions; Gulbenkian Foundation: VIOLENTOMETER IMPLEMENTATION: € 19,000; P2020: PreVINT- VIOLENTOMETER:
€ 34,594.25, Municipalities: Project ECOS: € 98,978; LanguageLearn: € 41,961; Roche Pharmaceuticals: € 14,851.4).

 

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 3.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 16.4

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b2c00e02-e9f4-c959-0528-5bd03e204a59
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Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 8.2
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 76.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 41.2

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). 
O 2º ciclo tem um docente interlocutor das relações internacionais e mobilidade que desenvolve os contatos e estabelece protocolos de cooperação com instituições estrangeiras,
estando ainda responsável por dar apoio aos alunos In e Out. A internacionalização tem sido promovida através de ações de mobilidade de docência/investigação e de discentes
através

 do programa ERASMUS (30 protocolos), Leonardo da Vinci, Erasmus +, Tempus, Fulbrigh e Almeida Garrett, MERGING VOICES.
 Tem havido um esforço pelo incremento de docentes de universidades estrangeiras em parcerias de investigação e mobilidade à UTAD. O número de mobilidades tem crescido de

forma muito significativa, pelo que os alunos mostram maior disponibilidade para integrar experiências de internacionalização, fruto da apresentação anual do programa e ainda da
visita de alguns docentes das universidades parceiras. O 2º ciclo de estudos de Psicologia é cada vez mais procurado pelas instituições parceiras.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The second cycle has a teacher who speaks to international relations and mobility who develop contacts and establishes protocols of cooperation with foreign institutions. He is also
responsible for supporting In and Out students. Internationalization has been promoted through teaching / research mobility activities and students through ERASMUS (30
protocols), Leonardo da Vinci, Erasmus +, Tempus, Fulbrigh and Almeida Garrett, MERGING VOICES.

 There has been an effort to increase teachers from foreign universities in research and mobility partnerships with UTAD. The number of mobilities has grown, students are more
willing to integrate internationalization experiences, as a result of the annual teachers from partner universities. The second cycle of studies of Psychology is increasingly sought by
the partner institutions.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
Em geral constata-se uma eficiência formativa significativa ao longo dos últimos 3 anos. Deve ressaltar-se que, em geral, os alunos não terminam a sua formação no 2º ano lectivo
do ciclo de estudos dado que a maioria dos alunos entrega a dissertação no prazo da 2º chamada da UTAD (Outubro), pelo que defendem a dissertação e finalizam a sua formação,
em geral, no ano lectivo subsequente. Outra razão para a não finalização da formação no 2º ano do ciclo de estudos prende-se com o facto de muitos alunos desempenharem uma
atividade laboral a tempo inteiro ou parcial o que poderá ocasionar atraso no cumprimento dos prazos. O nível de sucesso apresentado pelos alunos é significativo. Tem havido um
esforço de integração progressiva dos estudantes nas atividades de investigação, pelo que ainda que nem todos os docentes estejam integrados em centros de investigação,
verificou-se um aumento de docentes colaboradores e participantes em projetos de investigação financiados. Constata-se ainda um aumento significativo de publicações nacionais
e internacionais com alunos enquanto co-autores, questão que também é facilitada dado que a estrutura da dissertação em Psicologia se encontra organizada em dois artigos
científicos. Ainda, o facto de terem aumentado os níveis de internacionalização "In" e "Out" é muito positivo para abrir novas perspectivas aos estudantes sobre a investigação e o
contexto laboral (nos últimos 3 anos cerca de 7 alunos do 1º e 2º ciclos de estudos realizaram mobilidade internacional, tendo-se acolhido 14 estudantes estrangeiros que
frequentam na maioria dos casos ambos ciclos de estudo, e ainda que 7 docentes do 1º e 2º ciclos de estudos realizaram mobilidade "out", tendo-se verificado a mobilidade "in" de
13 docentes estrangeiros). Os alunos têm vindo frequentar ações de formação anualmente promovidas na UTAD pela Académia da Ordem dos Psicólogos, versando temáticas de
particular interesse consoante o nível em que os alunos se encontram (Definir Objetivos Profissionais; Planeamento de Carreira, CV; Marketing Pessoal; Entrevista). Adicionalmente
a UTAD dispõe de um Gabinete de Apoio à Inserção na Vida Ativa (GAIVA), que é o órgão que funciona como elo de ligação e comunicação entre universidade, diplomados e
entidades empregadoras, tendo como missão promover a inserção/reinserção do diplomado no mercado de trabalho. A celebração de protocolos de cooperação com várias
empresas tem facilitado essa mesma integração, através de estágios profissionais e trabalhos finais de curso realizados em contexto laboral.

6.4. Eventual additional information on results.
In general, there is a significant training efficiency over the last 3 years. It should be noted that, in general, students do not finish their education in the second year of the cycle of
studies, given that most of the students deliver the dissertation within the deadline of the 2nd UTAD call (October), for which they defend the dissertation and complete them in the
subsequent school year. Another reason for the non-completion of training in the second year of the study cycle is that many students have a full-time or part-time employment,
which may lead to delays in meeting deadlines. The level of success shown by the students is significant. There has been an effort to integrate students in research activities, so that
although not all teachers are integrated in research centers, there has been na increase in collaborating teachers and participants in financed research projects. There is also a
significant increase in national and international students as co-authors, an issue that is also facilitated given that the structure of the dissertation in Psychology is organized in two
scientific articles. Moreover, the fact that have increased levels of internationalization In and Out is very positive to open new perspectives to students on research and in work
context (in the last 3 years, about 7 students in the 1st and 2nd cycles of studies have performed international mobility, 14 foreign students have attended, most of them attending
both cycles of study, and 7 teachers in the 1st and 2nd cycles of studies made "out" mobility, with the mobility "in" of 13 foreign teachers). The students have come to attend training
courses annually promoted at UTAD by the Order of Psychologist Academy, dealing with topics of particular interest according to the levelof students (Career Objectives, Career
Planning, CV, Personal Marketing, Interview). Additionally, UTAD has an Insertion Support Office Active Life (GAIVA), which acts as a liaison and communication link between
university, graduates and employers, with the insertion / reinsertion in the labour market. The inclusion of protocols of cooperation with several companies has facilitated the same
integration, through internships professionals and final course work carried out in a work context.

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.
 Não

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/gesqua/SIGQ/Documents/manual_qualidade_2017.pdf

7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 <sem resposta>

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. 

A Pró-Reitoria para a área da Qualidade dispõe de um gabinete técnico, sendo através desta estrutura que, regularmente, são proporcionados aos alunos, questionários no sistema
de informação de apoio ao ensino (SIDE), sobre as unidades curriculares e os docentes que as lecionam.

 Esses dados após tratamento estatístico utiliza uma metodologia que permite classificar UC e Docentes em Críticos ou Excelentes. Todos os resultados são fornecidos às Escolas,
por curso e departamento. Internamente, esta ferramenta, entre outras, tais como a análise do sucesso escolar, são utilizadas para a Escola fazer uma avaliação ao seu desempenho
pedagógico.

 Relativamente ao Sucesso Escolar, com base nos dados obtidos junto dos Serviços Académicos, nomeadamente, nº de alunos inscritos, nº de alunos avaliáveis, nº de alunos
avaliados e nº de alunos aprovados, procede-se à construção de um conjunto de indicadores, de forma a possibilitar uma análise mais pormenorizada. Com estes resultados,
identificam-se UC com baixas taxas de aproveitamento escolar, com principal destaque para os alunos de 1ºano, sendo encaminhados para o Programa de Apoio ao Estudo no
Ensino Superior (PASS-UTAD), o Programa de Tutoria (PT-UTAD) e o Programa Study-Skills, consoante as necessidades identificadas.

 Paralelamente, a UTAD tem o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar onde se identificam estudantes em situações de risco de abandono e se faz o
devido acompanhamento do estudante.

 Estes e outros mecanismos fazem parte do Sistema de Avaliação do Desempenho do Processo Ensino-Aprendizagem, que tem início em estudos de diagnóstico até à elaboração de
um Plano de Melhoria por curso e respetiva implementação das ações nele definidas. Este sistema encontra-se em fase final de implementação a nível informático.

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. 

The Pro-Rectory for the Quality area has a technical office and through this structure are, regularly, provided to students questionnaires in the information system to support
teaching (SIDE), about the curricular units and teaching.

 These data, after statistical treatment, allows classifying UC and Teachers in Critical or Excellent. All results are provided to the Schools, by course and department. Internally, this
tool, among others, such as the analysis of school success, is used for the School to make an evaluation of its pedagogical performance.

 

http://www.utad.pt/vPT/Area2/OutrasUnidades/gesqua/SIGQ/Documents/manual_qualidade_2017.pdf
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With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students enrolled, a number of students evaluated, the number of students
evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of school
achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD
) and the Study-Skills Program, according to identified needs.
At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
student is monitored properly.
These and other mechanisms are part of the Performance Evaluation System of the Teaching-Learning Process, which begins in diagnostic studies until the elaboration of an
Improvement Plan per course and respective implementation of the actions defined. This system is in the final phase of implementation at the computer level.

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 
Como referido, anteriormente, a UTAD dispõe de uma Pró-Reitoria para a área da Qualidade, sendo responsável pelo Sistema Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ), com base no
regulamento nº413/2017, de 4 de janeiro de 2017. A UTAD possui um Manual da Qualidade, elaborado em 2017 e em fase de implementação no presente ano.

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
As previously mentioned, UTAD has a Pro-Rector's Office for the Quality area and it is responsible for the Internal Quality Assurance System (SIGQ), based on regulation nº 413/2017,
of January 4, 2017. UTAD has a Quality Manual, prepared in 2017 and in the implementation phase this year.

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
O Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 85 de 3/5/2016) e o Regulamento de Avaliação de Desempenho dos Docentes
das Escolas da UTAD (Diário da República, 2.ª série, nº 94 de 16/5/2017) dão indicações precisas sobre avaliação a cada triénio a que o corpo docente é sujeito nas suas diferentes
vertentes de atividade.
Paralelamente, o corpo docente é avaliado anualmente pelos estudantes do ciclo de estudo, através de inquéritos relativos à qualidade do ensino das Unidades Curriculares e ao
desempenho pedagógico dos docentes. Estes são elaborados pelo Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), e têm carácter obrigatório para o estudante, embora seja dada
oportunidade de não responder mediante justificação. Os resultados são comunicados aos docentes, para que possam auto aferir o seu desempenho e propor alterações à
estratégia, conteúdos, objetivos, ou outros parâmetros do processo ensino-aprendizagem, de modo a melhorar o desempenho.

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
The UTAD Teachers' Performance Evaluation Regulation (Diário da República, 2nd series, nº 85 of 3/5/2016) and the UTAD School Teachers' Performance Evaluation Regulation
(Diário da República, 2nd series, nº 94 of 16/5/2017) give precise indications of the evaluation each triennium on the different aspects of the assessment of teachers' activities. At the
same time, the teachers are evaluated annually by the students of the study cycle, through surveys about the quality of teaching of the Curricular Units and the pedagogical
performance of the teachers. These are elaborated by the Quality Management Office (GESQUA), and are compulsory for the student, although it is given an opportunity to not
respond with a justification. The results are communicated to teachers so that they can self-assess their performance and propose changes to the strategy, contents, objectives, or
other parameters of the teaching-learning process, in order to improve performance.

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
A avaliação dos trabalhadores não docentes é realizada através da aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP),
sendo de caráter bienal. No início de cada ciclo avaliativo são acordados os objetivos operacionais que devem ser alcançados pelos avaliados das diferentes unidades funcionais.
São determinadas as competências que os mesmos devem demonstrar possuir atendendo ao grupo profissional a que pertencem. Os parâmetros resultados e competências estão
ajustados/alinhados com os objetivos estratégicos e da própria missão da Instituição. A atualização e desenvolvimento profissional são concretizados através da realização de
ações de formação profissional em áreas relevantes para os postos de trabalho, as quais decorrem na própria Universidade, sendo alguns cursos de formação frequentados no
exterior. São efetuadas mobilidades entre serviços para a melhor adequação das aptidões dos trabalhadores às diferentes funções a desenvolver.

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
The evaluation of non-teaching workers is carried out through the application of the Integrated Management and Performance Evaluation System in Public Administration (SIADAP),
being biennial. The operational objectives, that should be achieved by each evaluated of different functional areas, are agreed upon at the beginning of each evaluative cycle. It is
determined the skills that they must demonstrate in the professional group where they belong. The results and competencies parameters are adjusted/aligned with the Institution's
own strategic goals and mission. The updating and professional development are accomplished through the realization of professional training actions in relevant areas to the jobs,
which take place in the University, with some training courses frequented abroad. Mobility between services is carried out to better adaption of the workers' skills to the different
functions to be developed.

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
A oferta formativa da UTAD está disponível no site da instituição (https://www.utad.pt/estudar/), estando a informação detalhada sobre cada ciclo de estudos e respetivas Unidades
Curriculares na plataforma SIDE (http://side.utad.pt/index_lic.epl).
A UTAD disponibiliza, também, no site institucional os links dirigidos ao site da A3ES (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
onde todos os resultados das Avaliações Externas de cada ciclo de estudos estão disponíveis por IES. Internamente, a Academia tem acesso, via intranet, a todos estes processos
de avaliação de cada ciclo de estudos, desde os pedidos preliminares às Decisões do Conselho de Administração.

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
The UTAD educational offer is available on the institutional website (https://www.utad.pt/estudar/). Information on each cycle of studies and their Curricular Units is allocated on the
SIDE platform (http: //side.utad .pt / index_lic.epl).
Also, it is possible to find at UTAD institutional website the links to the A3ES website (https://www.utad.pt/gesqua/inicio/avaliacoes-e-acreditacoes/resultados-e-calendarizacao/),
where the results of the External assessments are available.
Internally, the Academy has access, through the intranet, to the evaluation processes of the new study cycles, from prior accreditation to the decision of the Advisory Council.

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
A UTAD submeteu em 2017 o processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, cuja visita à Instituição se realizou em abril de 2018, e tem participado em alguns rankings,
nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
Em 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, engenharia Civil e Engª Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros, estando previsto
para 2019 nova submissão ao referido selo de Ciclos ainda a definir superiormente.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2017 UTAD submitted the Institutional Evaluation process to the A3ES. The visit took place in April 2018. Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational
Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
In 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers;
in 2018 a new submission to the referred seal of Cycles will be defined.

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 
- Manutenção do índice de procura do ciclo de estudos ao longo dos últimos anos 

 - Implementação do Laboratório de Psicologia, com vista ao apoio ao ensino e investigação
 - Implementação da Unidade de Serviços Especializados de Psicologia com vista à integração de várias sub-unidades especializadas (Consulta Psicológica; Peritagem Forense,

Unidade de Dislexia,...), estrutura que tem como missão prestar serviços na comunidade, assim como potencial a formação e investigação.
 - Desenvolvimento significativo da Unidade de Dislexia e o seu efeito na componente de apoio ao ensino e investigação, reconhecimento da atividade na região norte de Portugal

 - Instalações adequadas e bem equipadas para a leccionação
 - Corpo docente qualificado (100% doutorados nas áreas científicas do curso)

 - Aumento do número e valências de estágios curriculares, garantindo-se a qualidade dos locais e a orientação de profissionais de psicologia inscritos na ordem dos psicólogos
 - Sistema de avaliação interna obrigatório para o pessoal docente, baseado no Regulamento de Avaliação do Desempenho do Pessoal Docente da UTAD (RAD/RADE) e articulação

da Direção de Curso com o Conselho Pedagógico.
 -Sistema de avaliação interna realizada pelos alunos através da plataforma SIDE sobre as Ucs e o desempenho docente (análise destes dados pelo Conselho Pedagógico em

http://www.intra.utad.pt/pub/servicos/srh/Lists/Regulamentos/Attachments/56/REGULAMENTO%20DE%20AVALIA%C3%87%C3%83O%20DE%20DESEMPENHO%20DOS%20DOCENTES.pdf
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articulação com a Direção de Curso)
-Apoio à integração e sucesso académico dos alunos (orientação docente, programa tutoria, Nupsi, Associação Académica, Serviços Ação Social -UTAD, Provedor do Estudante)
- Existência de uma relação de proximidade entre os alunos e os professores do curso.
-Aumento da Internacionalização IN e OUT docente e discente (maior número de protocolos de intercâmbio internacionais; aumento de projetos financiados). O GRIM - Gabinete de
Relações Internacionais e de Mobilidade da UTAD providencia o apoio a todos os estudantes que desejem mobilizar-se ao abrigo dos Programas Erasmus, Leonardo da Vinci,
Erasmus
+, Tempus, Fulbrigh e Almeida Garrett, MERGING VOICES. Todos os documentos necessários para o do processo de mobilidade estão disponíveis na página web da UTAD. Os
estudantes dispõem ainda de um horário de atendimento e de endereços eletrónicos para esclarecer dúvidas ou responder a eventuais questões. As Escolas, os Departamentos e as
Direções de Curso cooperam com o GRIM, havendo um docente responsável no ciclo de estudos de Psicologia no sentido de assegurar a realização das atividades de
internacionalização, no âmbito da cooperação e mobilidade académica, quer dos estudantes da UTAD, quer dos estudantes visitantes. A utilização do sistema de ECTS permite o
reconhecimento mútuo de créditos.
- Criação de equipas de investigação agregando alguns docentes à volta de projectos comuns aumentando a produção científica.
- Ligação significativa do ciclo de estudos à comunidade interna e externa à UTAD promovendo o desenvolvimento regional através de protocolos formais e atividades informais.

8.1.1. Strengths 
- Maintenance of the search index of the cycle of studies over the last years;
- Implementation of the Psychology Laboratory, in order to support teaching and research;
- Implementation of the Specialized Psychology Services Unit in order to support the integration of several specialized sub-units (Psychological Consultation, Forensic Dyslexia, ...),
whose mission is to provide services in the community, as well as potential training and research;
- Significant development of the Dyslexia Unit and its effect on the component of support to teaching and research, recognition of the activity in the northern region of Portugal;
- Appropriate and well equipped facilities for teaching;
- Qualified teaching staff (100% doctorate in the scientific areas of the course);
- Increase in the number and valences of curricular internships, guaranteeing the quality of the places and the orientation of psychology professionals enrolled in the order of
psychologists;
- Compulsory internal evaluation system for teaching staff, based on the UTAD Teaching Staff Performance Evaluation Regulation (RAD / RADE) and articulation of the Course
Direction with the Pedagogical Council; 
- Internal evaluation system carried out by the students through the SIDE platform on Ucs and the teaching performance (analysis of these data by the Pedagogical Council in
articulation with the Direction of Course); 
- Support for the integration and academic success of the students (teaching orientation, tutoring program, Nupsi, Academic Association, Social Action Services, Student Provider); 
- Existence of a close relationship between students and teachers; 
-Increased IN Internationalization and OUT teacher and student (great number of international exchange protocols, increase of financed projects). GRIM - Office of International
Relations and Mobility - provides support to all students who wish to mobilize under the Erasmus, Leonardo da Vinci, Erasmus +, Tempus, Fulbrigh and Almeida Garrett and
MERGING VOICES. All the documents necessary for the mobility process are available on the UTAD website. The students also have a timetable and electronic addresses to answer
questions or answer any questions. The Schools, Departments and Course Directorates cooperate with GRIM, with a teacher in charge of the Psychology study cycle in order to
ensure internationalization, in the scope of cooperation and academic mobility, both UTAD students and visiting students. The use of the ECTS system allows the mutual recognition
of credits; 
- Creation of research teams adding some teachers to common projects increasing scientific production;
- Significant linkage of the study cycle to the internal and external community of UTAD promoting regional development through formal protocols and informal activities.

8.1.2. Pontos fracos 

- Corpo docente reduzido impossibilitando o cumprimento das normativas estabelecidas para a proporção de alunos por turma (nomeadamente no ensino prático).
- Baixo número de docentes em regime integrado em centros de investigação de excelência
- Baixo número de docentes com categoria de Prof. Associado e Catedrático no ciclo de estudos
- Reduzido número de concessão de licenças sabáticas rotativamente distribuídas ao docentes

8.1.2. Weaknesses 

- Reduced faculty making it impossible to comply with the established regulations for the proportion of students per class (namely in practical teaching);
- Low number of teachers integrated in centers of excellence research; 
- Low number of professors with category of Prof. Associate and Professor in the study cycle; 
- Reduced number of allocation of sabbaticals rotated to teachers. 

8.1.3. Oportunidades 
- Consolidar o 2.º ciclo que com vista a equacionar a parceria com outras instituições de ensino superior para implementação de um 3º ciclo de estudos em Psicologia, permitindo a
prossecução dos estudos nas áreas fundamentais do curso.
- Aumento do número de docentes enquanto colaboradores em centros de investigação, possibilitando o desenvolvimento das tarefas de investigação e futuro ingresso enquanto
integrados nos mesmos centros.
- Melhoria do suporte proporcionado no Gabinete de Apoio a Projetos da UTAD,
- Procura significativa da comunidade face à Unidade dos Serviços Especializados de Psicologia, marcando a interface da qualidade destes serviços e do seu contributo na região.
- Potenciação da Parceria UNINORTE com fim de estabelecimento de parcerias de investigação
-Crescente estabelecimento de protocolos de mobilidade e investigação internacionais

8.1.3. Opportunities 
Consolidate the 2nd cycle, in order to equate the partnership with other higher education institutions to implement a 3rd cycle of studies in Psychology, allowing the pursuit of
studies in the fundamental areas of the course;
- Increase in the number of teachers as collaborators in research centers, enabling the development of research tasks and future admission while integrated in the same centres;
- Improvement of the support provided in the Office of Support to Projects of UTAD;
- Significant demand from the community vis-à-vis the Specialized Psychology Services Unit, marking the interface of the quality of these services and their contribution in the
region;
- Strengthening of the UNINORTE Partnership for the purpose of establishing research partnerships;
- Growing establishment of international mobility and research protocols. 

8.1.4. Constrangimentos 
- Necessidade de contratação de docentes em áreas específicas do ciclo de estudos
- Elevada implicação dos docentes em tarefas burocráticas
- Congelamento de abertura de concursos para Professor Associado e Catedrático com vista à progressão na carreira aos docentes já integrados.
-Baixo número de aprovação de licenças sabáticas com vista à promoção da investigação e incremento da produção científica.

8.1.4. Threats 
- The need to hire teachers in specific areas of the study cycle: 
- High involvement of teachers in bureaucratic tasks;
- Freezing of tender procedures for Associate Professor and Professor in order to the career progression of the teachers already integrated; 
- Low number of approval of sabbatical licenses in order to promote research and increase scientific production.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
- Abertura de concursos para a progressão da carreira docente

 - Proposta de contratação de novos docentes 
 - Promover maior interação dos docentes do ciclo de estudos com o Gabinete de Apoio a Projetos da UTAD com vista a aumentar o número de propostas de projetos submetidas a

financiamento e inclusão em centros de investigação de excelência.
 - Dar continuidade às ações de internacionalização e estabelecimento de protocolos com vista ao aumento de parcerias de investigação e produtos finais traduzidos em material

produzido para a comunidade científica.
 -Implementação de estudos sobre a empregabilidade dos estudantes do ciclo de estudos da UTAD e dar continuidade às ações formativas para a valorização pessoal e criação de

emprego.
-Solicitar à Presidência da Escola de Ciências Humanas e Sociais um espaço para o apoio ao estudo dos alunos no edifício onde funciona o ciclo de estudos.

 -Solicitar a canalização de verbas da Escola de Ciências Humanas e Sociais para aquisição de material de apoio
 -Promoção de licenças sabáticas rotativas aos docentes com vista ao aumento da atividade de investigação e produção científica

8.2.1. Improvement measure 
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- Opening of competitions for the progress of the teaching career ; 
- Proposal to hire new teachers; 
- Promote greater interaction among the professors of the study cycle with the Office of Project Support of UTAD with a view to increasing the number of proposals of projects
submitted to funding and inclusion in excellence research centres;
- Continuing the internationalization and protocols to increase research partnerships and final products translated into material produced for the scientific community; 
-Implementation of studies on the employability of students in the UTAD study cycle and continue the training actions for the personal valuation and creation of jobs; 
- Request to the Chair of the School of Human and Social Sciences a space to support the study of students in the building where the study cycle works.
- Request the channeling of funds from the School of Human and Social Sciences for the acquisition of support material;
-Promotion of rotating sabbatical licenses to teachers in order to increase the activity of research and scientific production.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: Abertura de concursos para a progressão da carreira docente; Proposta de contratação de novos docentes; Permitir a concessão de licenças sabáticas rotativas aos docentes
Média:
Promover maior interação dos docentes do ciclo de estudos com o Gabinete de Apoio a Projetos da UTAD com vista a aumentar o número de propostas de projetos submetidas a
financiamento e inclusão em centros de investigação de excelência. Aumentar a produção científica; Dar continuidade às ações de internacionalização; Implementação de estudos
sobre a empregabilidade dos estudantes do ciclo de estudos da UTAD; Solicitar à Presidência da Escola de Ciências Humanas e Sociais um espaço para o apoio ao estudo dos
alunos no edifício onde funciona o ciclo de estudos; Solicitar a canalização de verbas da Escola de Ciências Humanas e Sociais para aquisição de material de apoio ao ensino e
investigação;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High: Opening of competitions for the progression of the teaching career; Proposal to hire new teachers; Permit rotating sabbatical leave to teachers Average: promote greater
interaction between the teachers of the study cycle and the Project Support Office of UTAD in order to increase the number of proposals for projects submitted to funding and
inclusion in excellence research centers. Increase scientific production; continue the internationalization actions; Implementation of studies on the employability of students in the
UTAD study cycle;request the Presidency of the School of Human and Social Sciences a space to support the study of students in the building where the study cycle works; Request
the channeling of funds from the School of Human and Social Sciences for the acquisition of teaching and research support material.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aumento da participação docente em projetos de investigação nacional e internacional
Incremento da integração docentes em centros de investigação de excelência
Aumento da produtividade científica
Manutenção do sucesso académico e aumento da implicação dos estudantes nas investigações dos docentes
Melhoria dos materiais de apoio pedagógico e de investigação

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Increase in teaching participation in national and international research projects; Increased integration of teachers into excellence research centres;
Increase the scientific productivity; 
Maintaining academic success and increasing student involvement in teacher research; Improvement of teaching and research support materials.

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>

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)       
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<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>

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>

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:
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<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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>


