
31/05/2021 ACEF/1819/0207517 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=97f957db-8f6e-9eeb-5332-5bc45811642e&formId=ed369930-8a77-14f0-31dc-5… 1/17

ACEF/1819/0207517 — 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/1213/07517

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2013-12-10

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._DEEC_Proposta_2014final.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A alteração do número e designação das unidades curriculares, bem como do número de anos do ciclo de estudos, foi efetuada procurando obedecer às normas e leis e vigor, com

particular destaque para a Deliberação n.º 2392/2013 da A3ES, publicada em Diário da República, 2.ª série – N.º 250 – 26 de dezembro de 2013. Para a determinação do número de
créditos (ECTS) de cada uma das UC da proposta de novo plano de estudos foram tidas em linha de conta as “Normas para a alteração de cursos acreditados e para apresentação
de propostas de novos cursos” constantes do Despacho RT-100-2013 da UTAD. 

 A duração total do curso passou a ser de quatro anos. Esta proposta foi feita na sequência das sugestões efetuadas durante a visita da comissão de avaliação, e ainda com a
sugestão apresentada no ponto “9.2. Alterações à estrutura curricular” do Relatório preliminar da CAE (ACEF_1213_07517).

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The change in the number and designation of the curricular units (CU), as well as the number of years of the study cycle, was carried out in compliance with the rules and laws, with

particular emphasis on A3ES Resolution 2392/2013, published in Portuguese Official Journal ("Diário da República"), 2nd series - No. 250 - December 26, 2013. In order to determine
the number of credits (ECTS) of each of the CU of the proposed new study plan, account was taken of the "Standards for the modification of accredited courses and for the
presentation of proposals for new courses" included in Dispatch RT-100-2013 of UTAD.
The total duration of the course was four years. This proposal was made following the suggestions made during the visit of the evaluation committee, and also with the suggestion
presented in section "9.2. Changes to the curricular structure "of the Preliminary Report of the CAE (ACEF_1213_07517).

 

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.
 Relativamente ao plano de estudos do guião na avaliação anterior, foram feitas diversas alterações: substituição das UC de “Métodos de Optimização e Classificação”,

“Programação e Administração de Sistemas Distribuídos”, “Redes e Tecnologias de Comunicações”, “Processamento de Imagem e Visão por Computador” e as “Opções
Complementares I e II”por 4 UC de opção. As UC de opção oferecidas são baseadas nas áreas de investigação efetivamente desenvolvida pelo corpo docente do curso de
doutoramento. Para o “levantamento” das opções a oferecer foi dada a possibilidade aos colegas de apresentarem propostas, sendo estas “validadas” com base na qualidade e
quantidade de investigação (e.g., artigos e projetos financiados). Os alunos devem escolher 4 (quatro) UC da lista apresentada anualmente. A lista atual é composta por “Controlo
Avançado de Processos”, “Algoritmos e Sistemas de Inspiração Biológica e Natural”, “Métodos de Otimização e Classificação”, “Processamento de Imagem e Visão por
Computador”, “Tópicos Avançados de Processamento Digital de Sinal”, “Processamento e Análise de Sinal com Restrições”, “Redes e Tecnologias das Comunicações”,
“Microssensores e Microatuadores”, “Microtecnologias e Tópicos Avançados de Eletrónica”, “Informática Avançada I” e “Informática Avançada II”. Estas duas últimas UC são
oferecidas pelo doutoramento em Informática da UTAD. As UC de “Seminário I” e “Seminário II” foram substituídas pela UC de “Seminário” que é usada para dar uma perspetiva
global da EEC apresentando uma perspetiva integradora e atual da investigação que se tem vindo a desenvolver. 

 A UC “Unidade Curricular Externa” manteve-se e visa promover a cooperação intra e interinstitucional, fomentando o intercâmbio e a mobilidade, bem presentes no espírito de
Bolonha, dado poder ser realizada noutro curso de doutoramento da UTAD, ou noutra universidade do país ou estrangeira.

 A UC “Planeamento e Programação da Tese”, também se mantém e tal como o seu nome indica, tem por objetivos fazer com que o aluno compreenda os conceitos mais importantes
da respetiva especialidade e dotá-lo de capacidades e métodos de investigação associados aos respetivos campos do conhecimento. Pretende-se ainda que no final o aluno tenha
um plano exequível da sua tese de doutoramento, devendo ser implementado nas UC de “Desenvolvimento de tese”.

 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Regarding the study plan in the previous evaluation, several changes were made: substitution of the "Optimization and Classification Methods", "Programming and Administration of

Distributed Systems", "Communications Networks and Technologies", "Image Processing and Computer Vision "and " Complementary Options I and II "by 4 option UCs. The option
UCs offered are based on the research areas effectively developed by faculty of the PhD course. For the "survey" of the options to be offered, colleagues were given the opportunity
to submit proposals, which were "validated" based on the quality and quantity of research (eg, articles and projects funded). Students must choose 4 (four) UC from the list
presented annually. The current list consists of "Advanced Process Control", "Natural and Biological Inspiration Systems and Algorithms", "Optimization and Classification
Methods", "Image Processing and Computer Vision", "Advanced Topics in Digital Signal Processing ", "Processing and Signal Analysis with Restrictions "," Communications
Networks and Technologies ", "Micro-sensors and Micro-actuators "," Microtechnologies and Advanced Topics in Electronics ", " Advanced Computing I" and "Advanced Computing
II ". These last two UC's are offered by the PhD in Informatics from UTAD. The "Seminar I" and "Seminar II" UCs have been replaced by the Seminar "UC" which is used to give a
global perspective of the EEC presenting an integrative and current perspective of the research that has been developed.

 The UC "External Curricular Unit" has been maintained and aims to promote intra and interinstitutional cooperation, fostering exchange and mobility, well present in the spirit of
Bologna, given that it can be carried out in another UTAD PhD course, or another university in the country or foreign.

 The UC "Planning and Programming of Thesis" also maintains itself and as its name indicates, aims to make the student understand the most important concepts of their specialty
and equip it with capabilities and methods of investigation associated with the respective fields of knowledge. It is also intended that in the end the student has a feasible plan of his /
her doctoral thesis, and should be implemented in the UC of "Thesis development".

 

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.
 Pelo facto da existência de um pólo do INESC TEC na UTAD tem-se acesso ao recursos disponíveis no INESC TEC.

 Acresce o facto de desde a última avaliação foram adquiridos os seguintes equipamentos:
 - Braço robótico UR5

- KiloBots da K-Team
 - Robô NAO

 - Robô Double 2
 - Robô Beam

- Gateway LoRaWAN
 - ATMOS 41 - ALL-IN-ONE WEATHER STATION

 - Digital Power Meter, 4-Digits, 3 Phase
 - 1 drone DJI Inspire 1, equipado com câmara ZenMuseX3

 - 2 drones DJI phantom 2
 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/questionId/32128f3f-7bf9-460c-ffe8-5bc46543032a
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- 1 drone DJI phantom 4
- 1 asa fixa eBee, da Sense fly, equipado com uma câmara RGB, RedEdge, Térmica (ThermoMap senseFly) e Multiespetral (Sequoia)
- 1 asa fixa Lancaster rev 5 da Precision Haw, preparado para voar c/ sensor hiperespetral
- 1 DJI Matrice 600 pro, preparado para voar com sensor hiperespetral
- 1 sensor hiperespetral nano multispec da Headwall (270 bandas espetrais)
- 1 Câmara Photon Focus (http://www.photonfocus.com/upload/manuals/MAN052_e_V2_1_MV1_D2048X1088_3D03_760_G2.pdf)
- Óculos para realidade aumentada Microsoft HoloLens (https://www.microsoft.com/en-us/hololens?SilentAuth=1&f=255&MSPPError=-2147217396)
Software:
- Licença Campus do MATLAB
- Software AQSense - 3D Express
http://www.aqsense.com/products/3dexpress.html
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBX2iW0ryqo
Software AQSense - SAL3D
http://www.aqsense.com/products/sal3d.html
Em termos de laboratórios:
- Laboratório de Realidade Virtual (MASSIVE - https://massive.inesctec.pt/)

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Due to the existence of an INESC TEC pole in UTAD, access to all resources at INESC TEC are available.
In addition, since the last evaluation the following equipment has been acquired:
- Robotic arm UR5
- KiloBots of K-Team
- Robot NAO
- Double Robot 2
- Robot Beam
- Gateway LoRaWAN
- ATMOS 41 - ALL-IN-ONE WEATHER STATION
- Digital Power Meter, 4-Digits, 3 Phase
- 1 drone DJI Inspire 1, equipped with ZenMuseX3 camera
- 2 drones DJI phantom 2
- 1 drone DJI phantom 4
- 1 Sense fly eBee fixed wing, equipped with an RGB camera, RedEdge, ThermoMap senseFly and Multiespetral (Sequoia)
- 1 fixed wing Lancaster rev 5 from Precision Haw, ready to fly w / hyperspeed sensor
- 1 DJI Matrice 600 pro, ready to fly with hyperspeed sensor
- 1 hyperspeed nano multispec headwall sensor (270 spectral bands)
- 1 Photon Focus Camera (http://www.photonfocus.com/upload/manuals/MAN052_e_V2_1_MV1_D2048X1088_3D03_760_G2.pdf)
- Microsoft HoloLens Augmented Reality Goggles (https://www.microsoft.com/en-us/hololens?SilentAuth=1&f=255&MSPPError=-2147217396)
Software:
- MATLAB Campus License
- AQSense Software - 3D Express
        http://www.aqsense.com/products/3dexpress.html
        http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZBX2iW0ryqo
       AQSense Software - SAL3D
        http://www.aqsense.com/products/sal3d.html
In terms of laboratories:
- Virtual Reality Laboratory (MASSIVE - https://massive.inesctec.pt/)

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.
Protocolos:
- UAS FH Technikum Wien
- Universidade de Savoi Mont-Blanc, colaboração com um Laboratório Nacional Francês, o LOCIE (https://www.locie.univ-smb.fr/en/home/ )
- Uni. Federal do Piaui (Brasil) - em diligências
- CIT (Cork Institute of Tecnology) (Dublin) - em diligências
- ISEC
- Globaltronic
- Kathrein
- Altice Labs
- Critical Software
- Colégio Paulo VI

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Protocols:
- UAS FH Technikum Wien
- University of Savoi Mont-Blanc, collaboration with a French National Laboratory, LOCIE (https://www.locie.univ-smb.fr/en/home/)
- Uni. Federal of Piaui (Brazil) - in diligences
- CIT (Cork Institute of Technology) (Dublin) - in diligences
- ISEC
- Globaltronic
- Kathrein
- Altice Labs
- Critical Software
- Paul VI College

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

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

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

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

Não

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

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

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

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

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

1.3. Study programme.
Electrical and Computer Engineering

1.4. Grau.
Doutor

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._3º ciclo em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores - alteração 2014.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia Electrotécnica e de Computadores

1.6. Main scientific area of the study programme.
Electrical and Computer Engineering

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
523

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.7.3. Classificação CNAEF – terceira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
240

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):
8 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):
8 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
25

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.
Podem candidatar-se ao ciclo de estudos:
a) Titulares do grau de mestre;
b) Titulares de um grau académico superior estrangeiro, conferido na sequência de um 2.º ciclo de estudos organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha por um
Estado aderente ao Processo;
c) Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de mestre pelo Conselho Científico da Escola;
d) Os titulares de grau de licenciado, detentores de um currículo escolar ou científico especialmente relevante que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização
deste ciclo de estudos pelo Conselho Científico da Escola;
e) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional, que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização do ciclo de estudo pelo Conselho Científico da
Escola.

1.11. Specific entry requirements.
a) Holding a master degree;
b) Holding a foreign higher education degree, granted in a master degree programme organized following the principles of the Bologna Process, by a state that adhered to it.
c) Holding a foreign higher education degree which is recognized as satisfying the requirements of a master degree by the School's Scientific Board;
d) Holding a bachelor degree, having an academic or scientific curriculum that is especially relevant, recognized by the Scientific Board as attesting the ability to complete this
doctoral programme;
e) Holding an academic, scientific or professional curriculum that is recognized by the Scientific Board as attesting the ability to complete this doctoral programme.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:

1.12.1. If other, specify:

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro

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

1.15. Observações.
Numa primeira fase do curso de Doutoramento em Engenharia Electrotécnica e de Computadores (DEEC) procurou fazer-se a transição do tradicional regime tutorial para o modelo
adaptado a Bolonha, com uma forte componente letiva. Assim, surgiu o DEEC na sua primeira versão pós-Bolonha, um curso com 3 anos letivos tendo o primeiro ano 3 UC fixas na
área de EEC (“Programação e Administração de Sistemas Distribuídos”, “Redes e Tecnologias de Comunicações” e “Processamento de Imagem e Visão por Computador”), 1 UC fixa
de competências fundamentais (“Métodos de Optimização e Classificação”) e as restantes opcionais (“Opção Complementar I”, (“Opção Complementar II” e “Unidade Curricular
Externa”), de seminários (“Seminário I” e “Seminário 2” e de “Planeamento e Programação de Tese”. Nesta edição do DEEC as horas de contacto eram, essencialmente, teórica e
práticas. 
Após a visita da comissão de avaliação da A3ES em 2013 e considerando todas as contribuições dessa avaliação, o DEEC passou para a sua atual versão, isto é, passou de 3 anos
letivos para 4. A parte letiva manteve-se no primeiro ano, alterando o número total de UC (de 10 para 7), a forma de contacto também sofreu alterações (passaram a existir mais
horas de orientação tutorial e desapareceram as práticas) e as 4 UC fixas passaram a Opções permitindo maior aproximação entre as UC escolhidas pelos alunos e o tema da sua
dissertação. Este modelo necessita, em nosso entender, de alguns ajustes devido ao número e tipo de alunos no doutoramento (número reduzido e, na sua maioria, trabalhadores

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/questionId/339fff5a-42c2-385e-d2a1-5bc4651b82d4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/questionId/34489cf9-9d8c-cdc4-db2a-5bc4656c108e
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estudantes). Esses ajustes passam, essencialmente, por aumentar as horas de orientação tutorial e reduzir o número de anos letivos (voltar à solução de 3 anos letivos)., dependo
das considerações da comissão de avaliação. A proposta de alteração pode ser vista no ponto 9 deste documento.

1.15. Observations.
In a first phase of the Doctoral Degree in Electrical and Computer Engineering (DECE), the transition from the traditional tutorial regime to the model adapted to Bologna with a
strong teaching component was attempted. Thus, the DECE was born in its first post-Bologna version, a course with 3 years of teaching having the first year 3 fixed UC in the area of   
ECE ("Programming and Administration of Distributed Systems", "Networks and Technologies of Communications" and "Processing Computer Vision "), 1 fixed UC of fundamental
competences (" Optimization and Classification Methods ") and the other options (" Complementary Option I "," Complementary Option II " and " External Curricular Unit "), of
seminars ("Seminar I" and "Seminar 2" and "Thesis Planning and Programming.") In this edition of DEEC the contact hours were essentially theoretical and practical.
After the visit of the evaluation committee of the A3ES in 2013 and considering all the contributions of this evaluation, the DECE went to its current version, that is, it went from 3
academic years to 4. The academic part remained in the first year, changing the total number of UCs (from 10 to 7), the contact form also changed (there were more hours of tutorial
orientation and the practices disappeared) and the 4 fixed UCs passed the Options allowing a greater approximation between the UCs chosen by the students and the theme of his
dissertation. This model requires, in our view, some adjustments due to the number and type of students in the doctorate (reduced number and, for the most part, student workers).
These adjustments essentially wil increase the hours of tutorial orientation and reduce the number of school years (to return to the solution of 3 school years), depending on the
considerations of the evaluation committee. The proposed amendment can be seen in point 9 of this document.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Engenharia Electrotécnica e de Computadores – Avançadas / Electrical and Computer
Engineering - Advanced

EEC-A /
ECE-A 15 12

Complementar / Complementary C / C 6 18
Engenharia Electrotécnica e de Computadores / Electrical and Computer Engineering EEC / ECE 189 0
(3 Items)  210 30  

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.

 Os docentes responsáveis pelas UC recorrem cada vez mais a metodologias de ensino que permitem, no espírito de Bolonha, uma participação cada vez maior dos alunos,
objetivando o desenvolvimento da sua autonomia, assegurando a consolidação e incremento dos ensinamentos propostos. Assim, identifica-se a utilização de várias metodologias
de ensino participativo, o trabalho em grupo e individual, e métodos de avaliação contínua (quer sob a de trabalhos individuais quer grupais, escrita de artigos científicos e testes
escritos), que permitem aos alunos uma consolidação progressiva dos conhecimentos. A utilização sistemática de exemplos concretos representativos de situações reais permite
aos alunos tomar contacto efetivo com realidades de investigação e de desempenho profissional. Do mesmo modo a possibilidade realização de ensaios de laboratório cria
condições adequadas ao desenvolvimento da investigação.

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.

 The teachers responsible for each course are using methodologies that allow, according to the Bologna agreement, a gradual increase in the participation of the students, trying to
develop their autonomy, assuring the consolidation and quality of the proposed teachings. Therefore, the use of several methodologies is identified, as well as the increase of team
and individual work and continuous evaluation (through individual and group works, writing of scientific papers and tests), which enable students to progressively acquire their
knowledge. The systematic use of representative specific examples of real situations allows the students to take effective contact with the research and professional reality. In the
same way, the possibility of the accomplishment of laboratory tests creates the appropriate conditions for research development.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A verificação da conformidade entre o número de ECTS atribuído às diversas UC e a carga média de trabalho dos estudantes não tem nenhuma métrica específica. No entanto,

aquando da adequação do curso a Bolonha teve-se esse aspeto em consideração, tendo a atribuição sido feita com base na experiência e sensibilidade acumulada pelo corpo
docente na lecionação de outras UC de âmbito similar. Foram, assim, atribuídos mais ECTS às UC em que se antevia o quantidade de trabalho mais elevada por parte dos alunos,
isto é, mais esforço da sua parte. O retorno que se tem vindo a obter por parte dos estudantes indicia que existe uma correspondência mais ou menos adequada entre o número de
ECTS e a carga de trabalho que lhes corresponde.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The assessment of the conformity between the number of ECTS attributed to every course, as well as the average work load of the students doesn't have any specific measure.

However, at the time of the adaptation of the doctoral programme to the Bologna principles that aspect was considered; it was made on the basis of the accumulated experience and
sensibility of the teaching body on the teaching of similar courses. Therefore, more ECTS were given to courses where the average work load was foreseen as higher, i.e., where it
was expected that the students would have to work harder. The feedback from the students acknowledges that a more or less appropriate correspondence now exists between the
number of ECTS and the corresponding work load.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 Ao iniciar o ano académico e nos respetivos semestres é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha no SIDE indicando, entre outros, a metodologia de ensino, a

coerência entre os objetivos e a metodologia de ensino e o método de avaliação. Desta forma, cada docente deve refletir e propor uma forma de avaliação de acordo com os
objetivos propostos. Os alunos devem tomar conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas a serem apresentadas num prazo limite de 15 dias após o início
do semestre. Por outro lado, no fim do semestre, os alunos preenchem um inquérito que inclui questões relativas à adequação da forma de avaliação aos objetivos de aprendizagem
de cada UC. Os resultados desse inquérito permitem tomar conhecimento de desvios possíveis e de definir modos de os corrigir

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 At the beginning of the academic year and for each semester it is requested that each teacher fill a record in SIDE indicating, among other, the teaching methodology, the coherence

between the aims and the teaching methodology and the assessment method. This way, each teacher needs to reflect and propose an assessment form in agreement with the module
objectives. The students should become aware of that record and they can suggest changes to be presented during a limited period of 15 days after the beginning of the semester.
On the other hand, at the end of the semester, the students fill out an inquiry that includes questions regarding the adaptation between the assessment process and the objectives.
The results of that inquiry allow the knowledge of possible deviations from the intended process and to take measures to correct them.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
 Depois avaliação da A3ES em 2013 o DEEC passou a contar diversas UC de opção (Opção I a IV e Unidade Curricular Externa). Para a escolha dessas UC, o perfil de cada aluno é

analisado em detalhe e são recomendas UC (não obrigatoriamente no DEEC – exemplo em Unidade Curricular Externa) que visem completar as suas competências científicas. Do
mesmo modo, como existem alunos com bolsa FCT e vários projetos I&D financiados, sempre que se revele oportuno, os alunos são informados da melhor prática de selecionar as
UC de acordo com o tema de trabalho das suas teses. 

 Realça-se ainda que os trabalhos de tese são sempre ajustados aos interesses dos alunos e as linhas de investigação dos centros que suportam o DEEC/UTAD e que dos júris de
avaliação dos trabalhos finais, que atestam a qualidade das teses defendidas, são compostos na sua maioria por elementos externos à UTAD e de comprovado mérito
(nomeadamente Professores Catedráticos e Associados da UNL, Universidade de Coimbra, UMinho, UAveiro, FEUP, UBI, Algarve). São também esporadicamente convidados
estrangeiros de reconhecido mérito.

 

2.4 Observations.
 After evaluation of the A3ES in 2013 the DECE started to count several option UCs (Option I to IV and External Curricular Unit). In order to choose these UCs, each student's profile is

analyzed in detail and UC (not compulsory in DECE - example in an External Curricular Unit) is recommended to complete their scientific competences. Likewise, as there are
students with an FCT scholarship and several funded R & D projects, where appropriate, students are informed of the best practice of selecting UCs according to the theme of their
theses.

 It is also emphasized that the thesis works are always adjusted to the interests of the students and the lines of investigation of the centers that support the DECE / UTAD and that the
evaluation panels of the final works, which attest the quality of the theses defended, are composed in the (University Professors and Associates of UNL, University of Coimbra,
UMinho, UAveiro, FEUP, UBI, Algarve). There are sporadically invited foreigners of recognized merit.

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.
 António Luís Gomes Valente

 Salviano Filipe Silva Pinto Soares
 José Manuel Ribeiro Baptista

 

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

António Luís Gomes Valente Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

José Paulo Barroso de Moura Oliveira Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Salviano Filipe Silva Pinto Soares Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

José Manuel Ribeiro Baptista Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e Computadores 100 Ficha submetida

Raul Manuel Morais Pereira dos Santos Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Manuel José Cabral dos Santos Reis Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

José Boaventura Ribeiro da Cunha Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Eduardo José Solteiro Pires Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Vítor Manuel de Jesus Filipe Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Carlos Manuel José Alves Serôdio Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Pedro José de Melo Teixeira Pinto Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia 100 Ficha submetida

Margarida da Conceição Rasteiro Magano Lopes
Rodrigues Liberato

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Pedro Alexandre Mogadouro do Couto Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Ramiro Manuel Ramos Moreira Gonçalves Professor Associado ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

Emanuel Soares Peres Correia Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Hugo Alexandre Paredes Guedes da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Informática 100 Ficha submetida

Maximino Esteves Correia Bessa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Exactas, Naturais e Tecnológicas -

Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Joaquim João Moreira de Sousa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Geográfica 100 Ficha submetida

José Carlos Silva Cardoso Professor Associado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Electróniica e Electrotécnica 100 Ficha submetida

Paulo Alexandre Cardoso Salgado Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia electrotécnica e de computadores 100 Ficha submetida

Sérgio Augusto Pires Leitão Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

João Agostinho Batista Lacerda Pavão Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

Luís José Calçada Torres Pereira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Teresa Paula Coelho Azevedo Perdicoulis Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Mathematics and Computational Sciences 100 Ficha submetida

João Manuel Pereira Barroso Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

João Paulo Fonseca da Costa Moura Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

José Benjamim Ribeiro da Fonseca Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

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

Pedro Miguel Mestre Alves da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica 100 Ficha submetida

Paula Cristina Ribeiro Coutinho de Oliveira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida

José Afonso Moreno Bulas Cruz Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Electrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

     3100  

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/940fbbdc-d31b-a0ff-09c2-5bed9458164d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/be87754b-665a-b61c-f95a-5bf6b16fe06a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/40d95a8c-17a2-381a-d4ec-5bf6b168a3fe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/65571da1-9e28-7805-66b7-5bf6b1362d3b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/91a1ff66-24d6-08ee-677b-5bf6b17b1c7d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/936a0c37-ee1d-c25b-4164-5bf6b15915ff
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/ebe0b711-3968-d8bc-4017-5bf6b766da53
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/ed043f91-0429-99a3-d3ec-5bf6b796647f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/97bf0098-36bb-c968-f618-5bf6b76b68eb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/6175b38c-a128-03c9-e3ec-5bf6b76697b3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/5053fa64-fb5f-4e42-6429-5c094823d3a8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/8a24723b-bf30-3adc-0a27-5c0948cdba71
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/3e3cb791-6dc0-9973-d262-5c09489b087c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/d46207f4-f361-c0cc-e862-5c0948b5b53b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/80891b6f-5cf5-8899-7f55-5c0948055304
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/3b7f012a-7039-df3f-4874-5c09488c6855
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/6cb94b9d-8602-7254-b099-5c0948dbfae0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/f3c40ae5-6d53-1133-a416-5c0948bec477
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/aced53a6-9811-11ea-3fcc-5c0948d993cb
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/7bd46654-c9c9-704c-d25e-5c09485f1515
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/2f559e5b-cf07-8ccc-8f99-5c09676d1db6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/4510d5d4-63c6-13de-8278-5c09679ad538
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/43bc861f-d294-c4eb-78c5-5c0967bbfdd8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/5095c341-6d64-c169-4a7f-5c0967abc239
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/db5f7b91-446e-6dc6-96bd-5c09759a3427
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/db631883-636c-8fff-1c88-5c09758287bc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/b4195d2c-0696-c056-b025-5c0975db1637
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/7d5470c6-0983-a098-b372-5c0975fca5f9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/6f919c6f-f000-2522-0fc0-5c09751097a0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/bad55828-fb2f-2712-5375-5c09766bce5f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720/annexId/26471795-bf45-ac8e-4a40-5c0c1eeb8d28


31/05/2021 ACEF/1819/0207517 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=97f957db-8f6e-9eeb-5332-5bc45811642e&formId=ed369930-8a77-14f0-31dc-5… 6/17

<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.
 31

3.4.1.2. Número total de ETI.
 31

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: 31 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente academicamente qualificado – docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor / Academically qualified teaching staff – staff holding a PhD

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 31 100

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 30 96.774193548387 31

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 31

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 31 100 31

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 31

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

As atividades de natureza técnica e administrativa de apoio são asseguradas pelos 13 funcionários adstritos à ECT da UTAD, nomeadamente aos Departamentos de Engenharias,
Matemática e de Física. Todos os funcionários estão em regime de dedicação a 100%

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
Technical and administrative support activities are provided by the 13 employees assigned to ECT UTAD, including the Engineering, Mathematics and Physics Departments. All
employees have exclusive dedication contracts.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O nível de qualificação do pessoal não docente (corpo técnico e administrativo) de apoio à lecionação do ciclo de estudos é: 3 doutorados; 2 licenciados; 3 com frequência
universitária; 4 com o 12º ano e 1 com um nível inferior ao 12º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The skill level of the non-academic staff (technical and administrative) to support course teaching activities is: 3 PhD, 2 graduates, 3 university students, 4 with mid-level education
(12 years) and 1 with incomplete mid-level education.

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. 
7

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 100
Feminino / Female 0

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.



31/05/2021 ACEF/1819/0207517 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=97f957db-8f6e-9eeb-5332-5bc45811642e&formId=ed369930-8a77-14f0-31dc-5… 7/17

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 5
2º ano curricular 2
3º ano curricular 0
 7

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 15 10 10
N.º de candidatos / No. of candidates 2 7 6
N.º de colocados / No. of accepted candidates 0 2 5
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 0 2 5
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os alunos do DEEC são, essencialmente trabalhadores estudantes (ou de instituições de ensino superior, ou de escolas secundárias ou da indústria e serviços). Desde modo, os
números oficiais do número total de inscritos no DEEC, pode não corresponder à realidade. Alguns alunos optam por suspender a matrícula (deixam de se inscrever e para
propinas) durante a execução do seu trabalho de tese (como são trabalhadores estudantes o trabalho de tese demora mais do que o previsto). Quando o trabalho está pronto para
ser defendido em provas públicas os alunos pedem reingresso, pagam o valor de propinas em falta e depois defendem a tese. A direção do DEEC faz um acompanhamento desses
alunos. Existem também alunos estrangeiros com dificuldades burocráticas para efetivar a sua inscrição (a matrícula tem de ser presencial e com os certificados com apostilha de
Haia). Nesta situação encontram-se 3 alunos do Brasil. Deste modo, segundo os últimos dados, os alunos do DEEC são mais do dobro dos alunos oficialmente inscritos (15 alunos).
Há ainda a referir que se têm inscrito, por ano, um bolseiro FCT.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
DECE students are essentially student workers (or higher education institutions, or secondary schools or industry and services). Thus, the official figures for the total number of
DECE registrants may not correspond to reality. Some students opt to discontinue enrollment (they do not enroll and for tuition fees) during the execution of their thesis work (as
they are student workers the work of thesis takes longer than expected). When work is ready to be defended in public exams the students ask for re-entry, they pay the amount of
missing fees and then defend the thesis. The direction of the DECE follows these students. There are also foreign students with bureaucratic difficulties to effect their enrollment (the
enrollment has to be attended and with the certificates with Hague apostille). In this situation there are 3 students from Brazil. Thus, according to the latest data, DECE students are
more than twice the number of officially registered students (15 students). It should also be noted that a FCT fellow has been enrolled each year.

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 6 1 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 2 0 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 2 1 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

ADAPTAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE QUALIDADE EM SERVIÇOS FUTUROS DE VÍDEO 3D, 2016, 19
 DECISION SUPPORT CONCERNING DEMAND RESPONSE PROGRAMS DESIGN AND USE, 2016, 20

 ANÁLISE DINÂMICA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS , 2016, Muito Bom
 ANÁLISE COMPUTACIONAL DA CONDUÇÃO DE CALOR EM DOMÍNIOS BIDIMENSIONAIS, 2016, Muito Bom

 MANY-OBJECTIVE OPTIMIZATION WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM, 2016, Muito Bom
 MODELAÇÃO DE REDES DE GÁS COM VISTA À DETEÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUGAS, 2016, Muito Bom
 ENERGY RESOURCE MANAGEMENT IN SMART GRIDS WITH INTENSIVE USE OF ELECTRIC VEHICLES: HEURISTIC AND DETERMINISTIC APPROACHES, 2017, Muito Bom

 NAVEGAÇÃO AUTÓNOMA EM TERRENO VINHATEIRO, 2017, Muito Bom
 IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS PULMONARES EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA, 2017, Muito Bom

 MODELOS E SISTEMAS DE CONTROLO PREDITIVO APLICADOS À INDUSTRIA DE BASE FLORESTAL, 2018, Muito Bom
 EVALUATION OF AN ACTIVE LUNG SIMULATOR FOR AEROSOL RESPIRATION MEASUREMENTS, 2018, Muito Bom

 QUALITY CRITERIA AND CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILE HEALTH APPLICATIONS, 2018, Muito Bom
 CONCEPTUALIZATION AND EVALUATION OF INTEROPERABLE AND MODULAR IT-FRAMEWORK COMPONENTS FOR EXCHANGING BIG DATA INFORMATION SETS, 2018, Muito

Bom
 

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). 
ADAPTAÇÃO E OPTIMIZAÇÃO DE QUALIDADE EM SERVIÇOS FUTUROS DE VÍDEO 3D, 2016, 19

 DECISION SUPPORT CONCERNING DEMAND RESPONSE PROGRAMS DESIGN AND USE, 2016, 20
 ANÁLISE DINÂMICA DE ESCOAMENTO DE FLUÍDOS , 2016, Very Good

 ANÁLISE COMPUTACIONAL DA CONDUÇÃO DE CALOR EM DOMÍNIOS BIDIMENSIONAIS, 2016, Very Good
 MANY-OBJECTIVE OPTIMIZATION WITH PARTICLE SWARM OPTIMIZATION ALGORITHM, 2016, Very Good

 MODELAÇÃO DE REDES DE GÁS COM VISTA À DETEÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE FUGAS, 2016, Very Good
 ENERGY RESOURCE MANAGEMENT IN SMART GRIDS WITH INTENSIVE USE OF ELECTRIC VEHICLES: HEURISTIC AND DETERMINISTIC APPROACHES, 2017, Very Good

 NAVEGAÇÃO AUTÓNOMA EM TERRENO VINHATEIRO, 2017, Very Good
 IDENTIFICAÇÃO DE PATOLOGIAS PULMONARES EM EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTORIZADA, 2017, Very Good

 MODELOS E SISTEMAS DE CONTROLO PREDITIVO APLICADOS À INDUSTRIA DE BASE FLORESTAL, 2018, Very Good
 EVALUATION OF AN ACTIVE LUNG SIMULATOR FOR AEROSOL RESPIRATION MEASUREMENTS, 2018, Muito Bom

 QUALITY CRITERIA AND CONCEPTS FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILE HEALTH APPLICATIONS, 2018, Muito Bom
 CONCEPTUALIZATION AND EVALUATION OF INTEROPERABLE AND MODULAR IT-FRAMEWORK COMPONENTS FOR EXCHANGING BIG DATA INFORMATION SETS, 2018, Muito

Bom
 

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
N/A

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

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Segundo as estatísticas da DGEEC (2018) o DEEC tem um total de 15 diplomados até 2017 assim distribuídos:

 2011 - 1; 2013 - 2; 2014 - 1; 2015 - 3; 2016 - 6; 2017 - 2.
 No ano de 2018 já concluíram 4 alunos.

 De acordo com as mesmas estatísticas só existe um aluno do DEEC desempregado.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to DGEEC statistics (2018), DEEC has a total of 15 graduates by 2017 distributed as follows:

 2011 - 1; 2013 - 2; 2014-1; 2015-3; 2016-6; 2017-2.
 In the year of 2018 already concluded 4 students.
 According to the same statistics there is only one DEEC student unemployed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados da empregabilidade são muito bons e corroboram o estudo "Empregabilidade dos Doutorados nas Empresas Portuguesas" de Ana Barroca, Gonçalo Meireles e Catarina
Neto (ISBN: 978-989-99269-3-6) onde se pode observar que, em 2012, 94% dos Doutorados em Ciência de Engenharia e Tecnologia estavam empregados (63% com contrato
permanente e 37% com contrato temporário). Desses empregados 67% estão no ensino superior, 16% no estado, 8% em instituições privadas sem fins lucrativos. No entanto, nos
últimos anos, a tendência tem sido de decréscimo do peso relativo do emprego no sector do Ensino Público e de crescimento nos restantes sectores.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The data on employability are very good and corroborate the study "Employability of PhDs in Portuguese Companies" by Ana Barroca, Gonçalo Meireles and Catarina Neto (ISBN:
978-989-99269-3-6) where it can be observed that in 2012, 94% of the PhDs in Engineering Science and Technology were employed (63% with permanent contract and 37% with
temporary contract). Of these employees 67% are in higher education, 16% in the state, 8% in private non-profit institutions. However, in recent years, the trend has been for a
decrease in the relative weight of employment in the Public Education sector and growth in the other sectors.

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

INESC TEC Excelente/Excellent UPorto / IPP /
INESC 18 Polo da UTAD / Privileged Partnership

with UTAD
CITAB Muito Bom/Very Good UTAD 6 Centro I&D da UTAD / UTAD R&D Center
IEETA Bom/Good UA 2
Instituto Dom Luiz Muito Bom / Very Good FC-UL 1
ISR Excelente/Excellent UC 1
Algoritmi Muito Bom/Very Good UM 2

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, livros ou capítulos de livros, ou trabalhos de
produção artística, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720
 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/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720
 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. 
Colaboração com a DRAPN para a conversão de estações meteorológicas da zona norte

 Estudo de Caracterização da Iluminação Pública do Eixo Urbano do Douro. Projeto Eficiência Energética da Associação de Municípios Douro Alliance – Eixo Urbano do Douro. 
 Extração de metainformação do sistema PACS do Centro Hospitalar de Vila Real

 Concepção de uma aplicação para determinação do nível de risco da TEV, no Centro Hospitalar de Vila Real
 Projeto e Configuração de Rede para empresas - Hackerspace e Serviços de Informação e Comunicação da UTAD

 Organização do concurso internacional de robótica "Micrmouse Portuguese Contest"
 Organização da Conferência Internacional EPIA 2019 - 19th EPIA Conference on Artificial Intelligence, http://www.epia2019.utad.pt/index.php/call-for-papers, September 3-6, 2019, Vila

Real – Portugal
 PatGenVinhas – gestão do Património Genético da vinha velha Maria Teresa com referência SIFIDE, Comissão Certificadora para os Incentivos Fiscais e I&D Empresarial, Lei nº

40/2005 de 3 de Agosto (crédito fiscal/dedução à coleta decorrente de atividades de investigação e desenvolvimento) em parceria com a Quinta do Crasto S.A e a UTAD desde 2011
pela metodologia associada à implementação da solução técnica da gestão de informação: Gestão do Demonstrador in-situ na Quinta do Crasto. O projeto tem como parceiros a
Quinta do Crasto, a UTAD, a Globaltrónica e a Altice Labs.(https://www.quintadocrasto.pt/quinta-do-crasto/terroir/vinha-maria-teresa/)

 

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. 

Collaboration with the DRAPN for the conversion of meteorological stations of the north zone
 Study of Characterization of the Public Lighting of the Urban Axis of the Douro. Energy Efficiency Project of the Association of Douro Alliance Municipalities - Urban Hub of the

Douro.
 Extraction of metadata from the PACS system of the Hospital Center of Vila Real

 Design of an application to determine the level of VTE risk in the Hospital Center of Vila Real
 Design and Configuration of Network for companies - Hackerspace and Information and Communication Services of UTAD

 Organization of the international robotics competition "Micrmouse Portuguese Contest"
 Organization of the International Conference EPIA 2019 - 19th EPIA Conference on Artificial Intelligence, http://www.epia2019.utad.pt/index.php/call-for-papers, September 3-6, 2019,

Vila Real - Portugal
 PatGenVinhas - management of Genetic Heritage of the old vineyard Maria Teresa with reference to SIFIDE, Certification Commission for Tax Incentives and Corporate R & D, Law no.

40/2005 of 3 August (tax credit / collection deduction arising from research and development activities) in a partnership with Quinta do Crasto SA and UTAD since 2011 for the
methodology associated with the implementation of the technical solution of information management: In-situ Demonstrator Management in Quinta do Crasto. The project has as
partners Quinta do Crasto, UTAD, Globaltrónica and Altice Labs. (Https://www.quintadocrasto.pt/quinta-do-crasto/terroir/vinha-maria-teresa/)

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. 

AGRINUPES - Integrated Monitoring and Control of Water, Nutrients and Plant Protection Products Towards a Sustainable Agricultural Sector, ERA-NET COFUND
WATERWORKS2015, H2020

 FOCUS – Advances in Forestry Control and Automation systems in Europe. FP7-NMP-2013-SME-7, Ref. 3302373
 PARRA co-financiado pelo FEDER através do COMPETE 2020 (1.700.000€)

 REVEAL co-financiado pelo FEDER através do COMPETE 2020 (542.000€)
 RemotWatch co-financiado pelo FEDER através do COMPETE 2020 (256.000€)

 SAFE (Sistema de monitorização e alerta florestal), Fundação La Caixa, Programa Promove - Dinamização de Regiões Fronteiriças (100.000€)
 IPAVPSI – Impacto de um prog. de aux. e vigilância do plano terapêutico apoiado por uma rede de sensores, NORTE-01-0145-FEDER-023428 (145.000€)

 WEx-Atlantic - Weather Extremes in Euro Atlantic Region: Assessment and Impact, FCT (02/SAICT/2017/029233) 
 Interact Integrative Research in Environment, AgroChain and Technology, Vitality Wine FEDER NORTE 2020. 2016/2020.

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. 

AGRINUPES - Integrated Monitoring and Control of Water, Nutrients and Plant Protection Products Towards a Sustainable Agricultural Sector, ERA-NET COFUND
WATERWORKS2015, H2020

 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/ed369930-8a77-14f0-31dc-5bed94a75720
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FOCUS - Advances in Forestry Control and Automation systems in Europe. FP7-NMP-2013-SME-7, Ref. 3302373
PARRA co-financed by the ERDF through COMPETE 2020 (€ 1,700,000)
REVEAL co-financed by the ERDF through COMPETE 2020 (€ 542,000)
RemotWatch co-financed by the ERDF through COMPETE 2020 (€ 256,000)
SAFE (Forest Monitoring and Alert System), La Caixa Foundation, Program Promoting - Streamlining Border Regions (€ 100,000)
IPAVPSI - Impact of a prog. of aux. and surveillance of the therapeutic plan supported by a sensor network, NORTE-01-0145-FEDER-023428 (€ 145,000)
WEx-Atlantic - Weather Extremes in Euro Atlantic Region: Assessment and Impact, FCT (02 / SAICT / 2017/029233)
Interact Integrative Research in Environment, AgroChain and Technology, Vitality Wine NORTH FEDER 2020. 2016/2020.

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 42.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
Um aluno em Erasmus+

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
A student in Erasmus +

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Os resultados académicos estão dentro do esperado para um curso de Doutoramento. No entanto, sofrem do problema dos pequenos números e do facto da maioria dos alunos ser

trabalhador estudante. Além disso, existe a possibilidade de um aluno 'interromper' os estudos e pedir reingresso aquando da finalização do curso (quando tem a tese concluída).
Este facto reduz os custos do doutoramento para o aluno mas não permite ter uma verdadeira noção da eficiência formativa. Aos alunos com bolsas FCT não é permitido, pela bolsa,
utilizar este método. 

 Os resultados das atividades científicas são, na nossa opinião, satisfatórios, pois a maioria dos docentes está em centros de investigação de excelência.
 Ao nível da internacionalização teremos de aumentar as parcerias com outras universidades internacionais de excelência. Estamos no processo de identificação dos possíveis

parceiros e contamos, brevemente, iniciar os contactos.

6.4. Eventual additional information on results.
 The academic results are within the expected for a PhD course. However, they suffer from the problem of small numbers and the fact that most students are student workers. In

addition, there is a possibility for a student to 'interrupt' the studies and request re-entry upon completion of the course (when the thesis is completed). This reduces the costs of the
doctorate for the student but does not allow to have a true notion of the formative efficiency. Students with FCT scholarships are not allowed to use this method.

 The results of the scientific activities are, in our opinion, satisfactory, since most of the teachers are in research centers of excellence.
 At the internationalization level, we will have to increase partnerships with other international universities of excellence. We are in the process of identifying the possible partners

and we hope to start the contacts soon.

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.
 https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.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.

 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.

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2018/12/manual_qualidade_V02_2018_11_22-JLM28-com-anexosV4.pdf
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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 
A existência de um polo do INESC-TEC (Excelente na última avaliação FCT) na UTAD e do CITAB (Muito Bom na avaliação ECT), onde estão integrados a quase totalidade do corpo
docente do DEEC, bem como a integração dos restantes docentes noutros centros de I&D do país, potenciou um conjunto de oportunidades de interação interinstitucional, como
sejam a participação conjunta em atividades e projetos de I&D. O estabelecimento de parcerias, nomeadamente de nível nacional, bem como a integração em redes internacionais
mais alargadas, permitiu a conquista de novos públicos (nomeadamente na Áustria e em Países de Língua Oficial Portuguesa), embora ainda com expressão reduzida. Uma equipa
docente com relevante produção científica, permite a integração dos alunos em projetos de investigação dos docentes, em centros de I&D de referência, o que exponencia a sua
motivação. A produtividade científica reflete o trabalho de muitos alunos de EEC, enquanto o baixo rácio aluno/docente permite um acompanhamento efetivo dos alunos. UC
opcionais permitem aprofundar conhecimentos mais específicos com vista à condução de trabalho de investigação de qualidade e também uma maior e melhor empregabilidade. O
Gabinete de Apoio à Propriedade Intelectual já registou patentes com docentes e alunos de EEC. Boas infraestruturas para a realização de aulas, eventos científicos, laboratórios
especializados e instalações desportivas de alto rendimento completam um clima criativo e acolhedor.

8.1.1. Strengths 
The existence of an INESC-TEC pole (Excellent in the last FCT evaluation) at UTAD and CITAB (Very Good in the ECT evaluation), where almost all of the DEEC faculty members are
integrated, as well as the integration of other professors in other centers of R & D in the country has fostered a range of interinstitutional interaction opportunities, such as joint
participation in R & D activities and projects. The establishment of partnerships, particularly at the national level, as well as the integration into wider international networks, has
allowed for the acquisition of new audiences (notably in Austria and in Portuguese Speaking Countries), although still with a reduced expression. A teaching team with relevant
scientific production, allows the integration of students in research projects of teachers, in reference R & D centers, which explains their motivation. Scientific productivity reflects

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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the work of many ECE students, while the low student / teacher ratio allows effective follow-up of students. Optional UCs allow you to deepen more specific knowledge in order to
conduct quality research work and also greater and better employability. The Intellectual Property Support Office has already registered patents with EEC teachers and students.
Good infrastructures for holding classes, scientific events, specialized laboratories and high-performance sports facilities complete a creative and welcoming atmosphere.

8.1.2. Pontos fracos 
O valor elevado das propinas, relativamente a outros países europeus (França, Itália e Espanha, por exemplo) e ao custo de vida nacional. Acresce, também, a duração total do curso
(4 anos) que, em comparação com outras universidades portuguesas (U. Minho e U. Coimbra - 3 anos letivos), pode ser considerada uma desvantagem. Os alunos de engenharia são
fortemente requisitados pelo mercado de trabalho devido à falta de mão-de-obra qualificada nessa área. A não existência de candidaturas em contínuo ao DEEC. As candidaturas
são somente até ao início do ano letivo (outubro no máximo para a 3ª fase) o que limita a participação de muitos alunos dos PALOP onde os anos letivos coincidem com o ano civil.
Elevada burocracia com os processos de matrícula e de pagamento de propinas que leva a dificuldades de alunos internacionais em se inscreverem (apesar de se terem
candidatado e a candidatura aceite) e de alunos nacionais (normalmente com contratos de trabalho) procederem ao pagamento da respetiva propina. Os alunos também têm
mostrado (alunos internacionais e trabalhadores estudantes de fora de Vila Real) dificuldades na frequência das aulas presenciais. As ligações académicas internacionais são ainda
reduzidas (mas em crescendo), tal como a interação entre investigadores (dentro e fora da ECT/UTAD) com a indústria e tecido empresarial subjacente, considerados frágeis.

8.1.2. Weaknesses 
The high value of fees, compared to other European countries (France, Italy and Spain, for example) and the national cost of living. In addition, the total duration of the course (4
years), which, compared to other Portuguese universities (U. Minho and U. Coimbra - 3 years of schooling), can be considered a disadvantage. Engineering students are strongly
required by the labor market due to the lack of skilled labor in this area. The lack of continuous applications to the DECE. The applications are only until the beginning of the school
year (October at the maximum for the 3rd phase) which limits the participation of many PALOP students where the school year coincides with the calendar year. A high bureaucracy
with registration and payment of tuition fees, which leads to difficulties for international students to enroll (although they have applied and accepted the application) and national
students (usually with contracts of employment) to pay their tuition . Students have also shown (international students and student workers outside Vila Real) difficulties in attending
classes in person. International academic links are still small (but growing), as is the interaction between researchers (inside and outside the ECT / UTAD) with the industry and the
underlying business fabric, considered fragile.

8.1.3. Oportunidades 
Aprovação, pelo Conselho Geral da UTAD, de uma tabela de propinas mais atrativa para os cursos de Doutoramento, mesmo tendo em consideração que os estudantes
internacionais não são considerados para efeitos de financiamento das Universidades pelo Estado. Existência de um parque tecnológico em Vila Real (Regia Douro Park) que
embora seja focado nas áreas agro-alimentar, agro-industrial, enologia, vitivinicultura, economia verde, valorização ambiental e tecnologias agro-ambientais, tem uma forte
necessidade da existência de formação e investigação de topo na área de EEC. Presença de empresas tecnológicas na região (Critical Software; Fraunhoffer) e reforço da parceria
com a Altice Portugal. Será também uma oportunidade a assinatura de um acordo de colaboração entre a PT Empresas, a Altice Labs e o Regia Douro Park em torno de projetos de
inovação aberta, do desenvolvimento de produtos e serviços, da prestação de serviços e integração de sistemas na área das tecnologias de informação e comunicação.

8.1.3. Opportunities 
Approval by UTAD's General Council of a more attractive tution fees for doctoral courses, even taking into consideration that international students are not considered for the
purpose of university funding by the State. Existence of a technological park in Vila Real (Regia Douro Park) that although it is focused in the agri-food, agro-industrial, enology,
viticulture, green economy, environmental valorization and agri-environmental technologies, has a strong need for training and top research in the EEC area. Presence of
technological companies in the region (Critical Software; Fraunhoffer) and reinforcement of the partnership with Altice Portugal. It will also be an opportunity to sign a collaboration
agreement between PT Companies, Altice Labs and Regia Douro Park around open innovation projects, product and service development, service provision and systems integration
in the area of information and communication technologies.

8.1.4. Constrangimentos 
O excesso de carga burocrática e de UC em todos os cursos onde os docentes estão envolvidos, resultantes da redução de RH nas universidades, pode dificultar o melhor
acompanhamento dos alunos do curso de doutoramento em EEC. A evolução demográfica pode vir a reduzir o número de potenciais candidatos (nomeadamente residentes na
região), a forte procura pelas empresas de licenciados e mestres em EEC, a ainda pouca valorização dada pelas empresas a alunos doutorados, aliado ao fato do primeiro ano do
curso de doutoramento ter uma forte componente presencial, podem representar um forte constrangimento à captação de alunos.

8.1.4. Threats 
The excess of bureaucratic and UC load in all the courses where the teachers are involved, resulting from the reduction of HR in the universities, can hinder the better follow-up of
the students of the PhD course in EEC. Demographic evolution may reduce the number of potential candidates (namely residents in the region), the strong demand by the companies
of graduates and masters in ECE, the still little appreciation given by companies to doctoral students, combined with the fact that the first year of the course have a strong face-to-
face component, may represent a strong constraint on student recruitment.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Aumentar o número de alunos no doutoramento

 

8.2.1. Improvement measure 
Increase the number of students in PhD

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, 2 anos

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de alunos. Ao fim de dois anos ter sempre, pelo menos, 10 alunos matriculados pela primeira vez.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of students. After two years, always have at least 10 students enrolled for the first time.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Candidaturas Online em Contínuo 

 

8.2.1. Improvement measure 
Online applications in Continuous

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, 6 meses.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, 6 months.

8.1.3. Indicadores de implementação 
Existência de Candidaturas Online em Contínuo

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Existence of Online Applications in Continuous

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2.1. Ação de melhoria 
Reduzir burocracia

8.2.1. Improvement measure 
Reduce bureaucracy

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, 1 ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Redução dos documentos a apresentar em papel e presencial

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Reduction of paper and face-to-face documents

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Alteração Curricular (menos horas presenciais e menos anos letivos - de 4 anos para 3)

 NOTA: Esta medida está dependente da avaliação da A3ES

8.2.1. Improvement measure 
Curricular Amendment (less in-class hours and fewer school years - from 4 years to 3)

 NOTE: This measure is dependent on the evaluation of the A3ES

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, 1 ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Nova estrutura curricular

8.1.3. Implementation indicator(s) 
New curricular structure

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhorar as Ligações Académicas Internacionais

8.2.1. Improvement measure 
Improving International Academic Connections

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, 2 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de novas Ligações Académicas Internacionais

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of new International Academic Links

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Melhorar a Interação entre Investigadores e a Indústria

8.2.1. Improvement measure 
Improving Interaction between Researchers and Industry

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Média, 2 anos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium, 2 years

8.1.3. Indicadores de implementação 
Número de protocolos com a indústria

 Número de teses em colaboração com a indústria
 Número de orientadores da indústria

 Número de arguentes da indústria

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Number of protocols with industry
Number of theses in collaboration with industry

 Number of industry advisors
 Number of industry PhD in Thesis Jury

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Redução do Valor das Propinas
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8.2.1. Improvement measure 
Reducing Tuition Fee

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta, 1 ano

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High, 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Valor das Propinas

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Tuition fee value

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 - - 1º Ano / 1º Semestre

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:
1º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 1st Semester

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)

Opção I / Option I EEC Semestral /
Semester 162 OT-60 6 Optativa / Optional

Opção II / Option II EEC Semestral /
Semester 162 OT-60 6 Optativa / Optional

Teoria e Metodologia de Investigação / Theory and Research
Methodology EEC Semestral /

Semester 81 OT-15 3

Planeamento e Programação de Tese I / Thesis Planning and
Programming I EEC Semestral /

Semester 405 OT-60 15

(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano / 2º Semestre

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:
1º Ano / 2º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st Year / 2nd Semeter
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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)
Planeamento e Programação de Tese II / Thesis Planning and
Programming II EEC Semestral /

Semester 405 OT-60; O-2 15

Seminário / Seminar EEC Semestral /
Semester 324 OT-60; S-6 12

Comunicação Técnica e Científica / Technical and Scientific
Communication CCC Semestral /

Semester 81 OT-15; PL-4 3

(3 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º Ano

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:
2º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year

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)
Desenvolvimento da Tese I / Development of
Thesis I EEC Anual / Annual 1620 PL-2; OT-120 60

(1 Item)       

9.3. Plano de estudos - - 3º Ano

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:
3º Ano

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year

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)
Desenvolvimento da Tese II / Development of
Thesis II EEC Anual / Annual 1620 PL-2; OT-120 60

(1 Item)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Comunicação em Ciência

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Comunicação em Ciência

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Science Communication

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 CCC

9.4.1.3. Duração:
 Semestral / Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 81

9.4.1.5. Horas de contacto:
 PL-4; OT-15

9.4.1.6. ECTS:
 3

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):
 Maria Isabel Barros Morais Costa, PL-2, OT-5
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9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Raul Manuel Morais Pereira dos Santos, PL-1, OT-5
Eduardo José Solteiro Pires, PL-1, OT-5

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Espera-se contribuir para que os alunos: 
-compreendam as funções da comunicação nas várias fases do processo de investigação científica;
-identifiquem os vários meios e processos ao serviço da discussão/divulgação de resultados da investigação científica;
-utilizem criticamente a investigação disponível nas distintas subáreas de EEC; 
-produzam trabalhos (ex.: orais/escritos/audiovisuais) de discussão/divulgação científica (artigos, textos de comunicação orais, posters e outros) usando os códigos próprios da
ciência.
-compreendam o papel da elaboração de candidaturas a financiamento na lógica do investimento e desenvolvimento da ciência.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is hoped to help students:
-comprehend the functions of communication in the various phases of the scientific research process;
-identify the various means and processes for the discussion / dissemination of results of scientific research;
-use critically the research available in the different ECE sub-areas;
-produce works (eg oral / written / audiovisual) of scientific discussion / dissemination (articles, oral communication texts, posters and others) using the codes of science itself.
-comprehend the role of preparing applications for funding in the logic of investment and development of science.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
Perspetiva geral sobre as fases e etapas do processo de investigação científica
O significado e a função da discussão e divulgação das atividades e resultados da investigação científica
Comunicação em ciência: âmbitos, processos, estratégias e técnicas
A escrita em ciência: normas, estilos e processos (preparação, escrita e submissão de artigos)
A comunicação oral em ciência: tipologias (ex: individual, grupo, painel);
Meios de divulgação da ciência (ex: encontros científicos, meios digitais, audiovisuais) 
Bases de dados (ex: b-on, repositórios) e bases de indexação (ISI, Scopus, Web of Knowledge): utilidade, formas de consultar e estratégias de publicar
Tópicos sobre a preparação de uma proposta de candidatura a financiamento

9.4.5. Syllabus:
General perspective on the phases and stages of the scientific research process
The meaning and function of the discussion and dissemination of the activities and results of scientific research
Communication in science: scopes, processes, strategies and techniques
Writing in science: norms, styles and processes (preparation, writing and submission of articles)
Oral communication in science: typologies (eg individual, group, panel);
Means of dissemination of science (eg scientific meetings, digital media, audiovisual)
Databases (eg b-on, repositories) and indexing databases (ISI, Scopus, Web of Knowledge): usefulness, ways of consulting and publishing strategies
Topics on preparation of a proposal for funding

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A discussão entre pares e a divulgação de resultados são etapas necessárias no processo de construção das ciências. Não apenas pela necessidade de disseminação dos
resultados em si, mas também pela abertura à crítica que tal implica – e em todas as fases dos projetos de investigação. É pertinente, por isso, que os doutorandos se familiarizem
com os diversos âmbitos, processos, estratégias e técnicas de comunicação em ciência. Assim, os conteúdos programáticos, partindo de uma perspetiva geral e teórica do que é o
processo de investigação, desenvolvem-se em torno de aspetos concretos como são os processos de divulgação da ciência, a escrita em ciência – destacando-se que a forma como
se escreve faz parte da construção da ciência – a comunicação oral, meios de divulgação, o caso particular das bases de dados e das bases de indexação. A preparação para
candidaturas a financiamento está englobada também nos objetivos de uma UC desta natureza

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The discussion between peers and the dissemination of results are necessary steps in the process of building the sciences. Not only because of the need to disseminate the results
themselves, but also because of the openness to criticism involved - and in all phases of research projects. It is pertinent, therefore, that the doctoral students become familiar with
the different scopes, processes, strategies and techniques of communication in science. Thus, the programmatic contents, starting from a general and theoretical perspective of the
process of investigation, are developed around concrete aspects such as the processes of dissemination of science, writing in science - highlighting that the way is written is part of
the construction of science - oral communication, means of dissemination, the particular case of databases and indexing databases. The preparation for funding applications is also
encompassed in the objectives of a UC of this nature

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas Práticas que incluirão: discussões teóricas sobre o processo de investigação e a comunicação em ciência; apresentação e justificação de algumas normas (ex: de
apresentação e escrita científica; análise de artigos e comunicações orais e audiovisuais, bem como análise de alguns estudos de caso. Será incentivada a maior participação dos
saberes e experiências dos alunos, procurando partilhar a utilidade dos saberes de cada um com o grande grupo. Será incentivada também a preparação de posters, resumos
alargados e outras atividades de divulgação científica.
Avaliação: 
-apresentação oral (40%) e escrita (40%) de um tema (proposta de projecto de investigação, proposta para Tese de doutoramento ou artigo científico).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Practical classes that will include: theoretical discussions about the process of investigation and communication in science; presentation and justification of some norms (eg:
presentation and scientific writing, analysis of oral and audiovisual articles and communications, as well as analysis of some case studies) The greater participation of students'
knowledge and experiences will be encouraged, seeking to share the usefulness of and the preparation of posters, extended abstracts and other activities of scientific dissemination
will be encouraged.
Evaluation:
- oral presentation (40%) and writing (40%) of a subject (proposal of research project, proposal for PhD thesis or scientific article).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Os momentos expositivos relativos àos âmbitos, processo, estratégias e técnicas de comunicação científica fornecem as bases teóricas para os momentos de elaboração,
apresentação e discussão de trabalhos, os quais incidem sobre os assuntos de interesse para a preparação da tese de doutoramento dos aluno, fornecendo-lhe meios para melhorar
as suas competências de comunicação científica, ao mesmo tempo que os auxilia na execução de tarefas inerentes ao seu trabalho.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The exposition moments related to the scopes, process, strategies and techniques of scientific communication provide the theoretical bases for the moments of elaboration,
presentation and discussion of works, which focus on the subjects of interest for the preparation of the doctoral thesis of the students, providing It gives you the means to improve
your scientific communication skills, while helping you to carry out the tasks inherent in your work.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Booth, V. 1993. Communicating in science: writing and speaking. 2a edição, Cambridge University Press, 78p.
Day, R. A. & Gastel, B. 2006. How to write and publish a scientific paper. 6a edição, Cambridge University Press, 302 p.
Fernandes, A. J. 1995. Métodos e regras para elaboração de trabalhos académicos e científicos. Porto Editora Lda., 223 p.
Lobban, C. S. 1992. Successful laboratory reports. Cambridge University Press.
Madeira, A.C. e Abreu, M.M. 2004. Comunicar em Ciência. Como redigir e apresentar trabalhos científicos. Escolar Editora, Lisboa, 155p. Sides, C. H. 1992. How to write and present
technical information. 2a edição, Cambridge University Press, 170p.
Wilson, A. (compilação). 2001. Manual de Comunicação em Ciência. Editora Replicação, Lda., Lisboa, 161p

Anexo II - Teoria e Metodologia de Investigação

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Teoria e Metodologia de Investigação

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Theory and Research Methodology
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
EEC

9.4.1.3. Duração:
Semestral / Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
81

9.4.1.5. Horas de contacto:
15

9.4.1.6. ECTS:
3

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):
José Afonso Moreno Bulas Cruz. OT-15.

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):
Visa-se desenvolver nos alunos os saberes e as competências para desenvolver trabalhos científicos. A partir da distinção entre conhecimento científico e não científico, apresentar-
se-á a área das ciências EEC e dos processos gerais de investigação. Seguidamente, os alunos familiarizar-se-ão com os métodos mais comuns para proceder a investigação
científica, capacitando-se para identificar os pressupostos, virtudes e limitações de cada método, bem como as complementaridades potenciais.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
It is intended to develop in students the knowledge and competencies to conduct scientific work. From the distinction between scientific and non-scientific knowledge, the ECE
Sciences area and the general research processes will be presented. Subsequently, the students will familiarize with the most common methods to conduct scientific research,
enabling to identify the assumptions, virtues and limitations of each method, as well as the potential complementarities.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Ciência e Epistemologia
2. Introdução à investigação científica
a. Natureza do conhecimento científico
b. Indução e dedução
c. As ciências vs. a técnica
d. O processo de investigação científica
3. Métodos de investigação quantitativos
a. Inquéritos
b. Experiências controladas
c. Métodos estatísticos
4. Métodos de Investigação qualitativos e mistos
a. Estudos de casos
b. Etnografia
c. Fenomenografia
d. Grounded theory
e. Investigação narrativa
5. Métodos de investigação para concepção e desenvolvimento 
a. Investigação-acção
b. Arteologia e investigação de concepção/design
c. Investigação construtiva/formativa

9.4.5. Syllabus:
1. Science and Epistemology
2. Introduction to scientific research
a. Nature of scientific knowledge
b. Induction and deduction
c. Science vs.technological
d. The process of scientific research
3. Quantitative research methods
a. Surveys
b. Controlled experiments
c. Statistical methods
4. Qualitative and blended research methods
a. Case studies
b. Ethnography
c. Phenomenography
d. Grounded theory
e. Narrative research
5. Research methods for conception and development
a. Research-action
b. Arteology and conception/design research
c. Constructive/formative research

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A partir da distinção entre conhecimento científico e não científico, apresenta-se a área das ciências de EEC e dos processos gerais de investigação. Seguidamente, os alunos são
familizarizados com os métodos mais comuns para proceder a investigação científica, capacitando-se para identificar os pressupostos, virtudes e limitações de cada método, bem
como as complementaridades potenciais

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
From the distinction between scientific and non-scientific knowledge, the ECE Sciences area and the general research processes will be presented. Subsequently, the students will
familiarize with the most common methods to conduct scientific research, enabling to identify the assumptions, virtues and limitations of each method, as well as the potential
complementarities.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Os alunos deverão desenvolver trabalhos que lhes permitam desenvolver os conhecimentos na seguinte progressão: identificar os métodos de investigação mais habituais nas
áreas temáticas em que pretendem efectuar o seu trabalho doutoral; identificar as virtudes e limitações desses métodos na área em causa; analisar o potencial de outros métodos
diversos para o desenvolvimento do conhecimento na mesma área.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The students must develop work that enable them to develop knowledge in the following progession: identify most usual research methods in the thematic areas in which they intend
to perform their doctoral work; identify the virtues and limitations of these methods in the area under consideration; analyze the potential of other diverse methods for the
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development of knowledge in the same area.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
O recurso à área dos próprios trabalhos doutorais como foco de aplicação dos conceitos da unidade curricular visa propiciar aos alunos oportunidades de reflexão de forma mais
concreta sobre aspetos abstratos, pretendendo potenciar um entendimento mais profundo e rico. O risco de focagem num método único é combatido através do apelo à reflexão do
contributo potencial de vários métodos para análise ou enriquecimento da compreensão da mesma área do tema central de investigação de cada aluno.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The reliance in the area of the own doctoral works as the application focus of the course's concepts intends to provide students with opportunities to reflect more concretely about
abstract aspects, intending to empower a deeper and richer understanding. The risk in focusing in a single method is fought through the appeal to reflection on the potential
contribution of several methods for the analysis or enrichment of the understanding in the same area of each student's central research theme.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Creswell, J.W. (2008). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (3rd edition). Los Angelas, USA: Sage.
Dodig-Crnkovic, Gordana (2002). Scientific Methods in Computer Science. In Bubenko Jr., J. (Ed.), Conference for the Promotion of Research in IT at New Universities and at
University Colleges in Sweden, Skövde. Ronneby, Sweden: The Knowledge Foundation.
Olivier, M.S. (2009). Information Technology Research - A Practical Guide for Computer Science and Informatics, Third edition. Pretoria, South Africa: Van Schaik. VV.AA. (1997).
Práticas e métodos de investigação em Ciências Sociais. Lisboa: Gradiva.
Goldacre, B. (2008). Bad Science. New York, USA: HarperCollins.
Philips, E. (2000). How to Get a PhD: A Handbook for Students and Their Supervisors. London, UK: Open University Press.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Maria Isabel Barros Morais Costa

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Isabel Barros Morais Costa

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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