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ACEF/1819/0223397 — Guião para a auto-avaliação corrigido

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/1213/23397

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2014-06-17

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

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

 2._Síntese_medidas_melhoria.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 estrutura curricular foi alterada por forma a cumprir o disposto do Artigo n.º 30 do Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio, respondendo à exigência de um mínimo de 48 ECTS na

componente de Iniciação à Prática Profissional. Neste sentido, os 120 ECTS do Curso ficaram distribuídos da seguinte forma: Formação na Área da Docência (FAD) 24 ECTS;
Formação Educacional Geral (FEG) 9 ECTS; Didáticas Específicas (DE) 36 ECTS e Prática de Ensino Supervisionada (PES) 51 ECTS.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The curricular structure was changed in order to comply with the provisions of Article 30 of Decree-Law no. 79/2014, May 14, responding to the requirement of a minimum of 48 ECTS

in the component of Initiation to Professional Practice.
 In this sense, the 120 ECTS of the Course were distributed as follows: Training in the Teaching Area - 24 ECTS; General Educational Training- 9 ECTS; Specific Didactics - 36 ECTS;

and Supervised Teaching Practice - 51 ECTS.

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.
 O Plano de Estudos foi alterado para dar cumprimento ao Decreto-Lei n.º 79/2014, de 14 de maio e às recomendações da CAE e do CA.

 Em virtude da necessidade de ajustamento da estrutura curricular do Curso, alterou-se também o Plano de Estudos, nomeadamente: 
 - nas designações de algumas unidades curriculares, com o propósito de as distinguir das UC de Licenciatura em Educação Básica ou melhor clarificar o seu âmbito: "História e

Geografia de Portugal" passou a "Complementos de História e Geografia de Portugal"; "Matemática" passou a "Complementos de Matemática para a Educação Pré-Escolar e 1.º
Ciclo do Ensino Básico"; “Seminário Interdisciplinar I” passou a “Seminário Interdisciplinar no Pré-Escolar”; “Seminário Interdisciplinar II” passou a “Seminário Interdisciplinar no
1.ºCiclo do Ensino Básico”.

 - reorganização das UC de opção, no âmbito da FEG. Foram eliminadas, a título de exemplo, as UC de "Caracterização e Maquilhagem", "Educação Multicultural", "Supervisão
Pedagógica", "Psicologia da Família" e foram criadas as UC de "Educação para a Cidadania", "Educação para os Media" e "Animação Sociocultural e Intervenção Educativa".

 - alterações ao nível dos ECTS de algumas UC, como, por exemplo, "Integração das Atividades Educativas no Pré-Escolar e no 1.º Ciclo do Ensino Básico" e "Seminário
Interdisciplinar no 1.º Ciclo do Ensino Básico", que passaram de 3 para 6 ECTS, e "Prática de Ensino Supervisionada", que passou de 45 para 51 ECTS.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The Plan of Studies was amended to comply with Decree-Law no. 79/2014, May 14, and with the recommendations of the Externa Evaluation Committee (EEC/CAE) and the Academic

Council.
 Due to the need to adjust the curricular structure of the Course, the Study Plan was also altered, namely:

 - the designation of some curricular units, aiming at distinguishing them from the curricular units lectured in the Basic Education Degree, or at better clarifying its scope: “History
and Geography of Portugal” changed to “Supplement to the History and Geography of Portugal”; “Mathematics” turned into “Supplement to Mathematics for Pre-School Education
and 1st Cycle of Basic Education”; “Interdisciplinary Seminar I” was then “Interdisciplinary Seminar in Pre-School Education”; “Interdisciplinary Seminar II” changed to
“Interdisciplinary Seminar in the 1st Cycle of Basic Education”. 

 - reorganization of optional curricular units under the General Education Training (GET/FEG). Some curricular units were eliminated from the curriculum, such as, among others,
"Characterization and Make-up", "Multicultural Education", "Pedagogical Supervision", "Family Psychology" and "Education for Citizenship", "Education for the Media" and
“Sociocultural Animation and Educational Intervention".

 - some curricular units suffered changes regarding their ECTS, such as "Integration of Educational Activities in Pre-School and 1st Cycle of Basic Education" and "Interdisciplinary
Seminar in the 1st Cycle of Basic Education", which changed from 3 to 6 ECTS, and "Supervised Teaching Practice", which turned from 45 to 51 ECTS.

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Em virtude da transferência do Curso do CIFOP para o Campus da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), houve uma melhoria significativa no acesso aos diversos

recursos e serviços disponibilizados, nomeadamente no acesso à Biblioteca Central, aos Serviços Académicos e mesmo a diferentes eventos de natureza científica e cultural, o que
parece aumentar o sentimento de integração e pertença à Instituição, por parte de alunos, docentes e pessoal não docente. Do mesmo modo, esta mudança possibilitou aos alunos
aceder mais facilmente a outras estruturas físicas, particularmente salas de aula especializadas, que antes eram de difícil acesso pela distância geográfica implicada.

 Neste momento, o CE funciona maioritariamente no Polo I, da Escola de Ciências Humanas e Sociais (ECHS), que dispõe das seguintes instalações físicas:
 - Laboratório de Ciências

 - Sala de Informática
 - Sala de Drama

 - Sala de Caracterização e Maquilhagem
 - Sala de Plástica

 - Sala de Música
 - 3 Anfiteatros de grandes dimensões

 - Salas de aula
 - Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem (CREA)

 - Estrutura de Apoio Pedagógico (EAP)
 - Secretaria Interdepartamental

 - Gabinetes para Docentes
 - Bar

 
No Polo II, da ECHS:

 - Salas de Aula
 - Sala de Informática
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No Polo II, da Escola de Ciências e Tecnologia (ECT):
- Laboratório de Didática da Matemática

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Due to the transfer of the CIFOP Course to the Campus of the University of Trás-os-Montes and Alto Douro (UTAD), there was a significant improvement in the access to the various
resources and services available, namely the access to the Central Library, to the Academic Services and even to different events of a scientific and cultural nature, which seems to
have increased the students, teachers and non-teaching staff’s sense of integration and belonging to the Institution. In the same way, this change made it easier for students to have
access to other facilities, particularly specialized classrooms, which were previously difficult to access due to their geographic distance.
At present, the Cycle of Studies is primarily held at Building I in the School of Human and Social Sciences (SHSS/ECHS), which has the following physical facilities:
- Science lab
- Computers room
- Drama room
- Characterization and Make-up room
- Plastic room
- Music room
- 3 large amphitheaters
- Classrooms
- Teaching and Learning Resource Center (TLRC/CREA)
- Pedagogical Support Structure (PSS/EAP)
- Interdepartmental Secretary
- Professors’ offices
- Cafeteria

At Building II, SHSS/ECHS:
- Classrooms
- Computer room

At Building II, School of Science and Technology (SCT/ECT):
- Didactics of Mathematics Laboratory

4.2. Registaram-se alterações significativas quanto a parcerias nacionais e internacionais no âmbito do ciclo de estudos desde o anterior processo de avaliação?
Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
No âmbito das parcerias nacionais, foram criados novos Protocolos de Colaboração com Agrupamentos de Escolas de outras zonas geográficas, como Amarante e Valpaços. Ainda
se destaca a parceria com o Fórum Português de Administração Educacional, com a organização conjunta de eventos científicos. Quanto às parcerias internacionais, destacam-se
as colaborações com a Universidade de Vigo e com instituições brasileiras, particularmente com a Universidade Estadual de Campinas, a Universidade Federal de S. Carlos e o
Instituto Federal do Espírito Santo.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Within the framework of national partnerships, new Collaboration Protocols have been created with School Clusters from other geographical areas, such as Amarante and Valpaços.
The partnership with the Portuguese Forum of Educational Administration is also to be highlighted, with their joint organization of scientific events. As for the international
partnerships, emphasis must be placed on the collaboration with the University of Vigo and with Brazilian institutions, particularly with the State University of Campinas, the Federal
University of St Carlos and the Federal Institute of Espírito Santo.

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

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

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

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Para além da revisão dos protocolos já celebrados com os Agrupamentos de Escolas, estabeleceram-se novos protocolos no âmbito da PES, por forma a dar resposta às
necessidades dos alunos.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to the revision of the protocols already signed with the School Clusters, new protocols have been established within the scope of the Supervised Teaching Practice
(STP/PES), in order to respond to the needs of the students.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1º ciclo do Ensino Básico

1.3. Study programme.
Pre-school and Primary Education Teaching

1.4. Grau.
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Mestre

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Prática de Ensino Supervisionada

1.6. Main scientific area of the study programme.
Supervised Teaching Practice

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
145

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:
NA

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:
NA

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
45

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Não se aplica.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
Not apply.

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

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

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not apply.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Polo I da ECHS. 

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

1.15. Observações.
Dado que o formulário não permite colocar mais do que 3 dígitos no espaço da Classificação CNAEF, optámos pela classificação 145. No entanto, consideramos que as áreas
fundamentais do Curso são duas: 143 e 144.

1.15. Observations.
Given that the form does not allow to put more than 3 digits in space classification CNAEF, we opted for classifying 145. However, we believe that the main areas of the course are
two: 143 and 144.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não se aplica.

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not apply.
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2.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and credits that must be obtained before a degree is awarded

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS* Observações / Observations
Formação Educacional Geral FEG 3 6
Didácticas Específicas DE 36 0
Prática de Ensino Supervisionada PES 51 0
Formação na Área da Docência FAD 24 0
(4 Items)  114 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Na realização da FUC de cada UC, disponibilizada no SIDE, o docente reflete sobre as metodologias de ensino e de aprendizagem e os objetivos da UC, por forma a evidenciar as
aprendizagens que o aluno tem de alcançar e garantir a articulação entre estes dois aspetos.

 Existe ainda um Questionário Pedagógico, de preenchimento obrigatório pelos alunos, em que estes dão a sua opinião relativamente a diferentes aspetos do funcionamento das UC,
nomeadamente sobre a adequação das metodologias de ensino e de aprendizagem. Os dados recolhidos são tratados pelo GESQUA que elabora um Relatório e o disponibiliza a
diferentes estruturas, nomeadamente o Conselho Pedagógico (CP).

 Depois de analisados os dados disponibilizados, o CP elabora um documento de análise crítica, enfatizando os principais problemas detetados em cada uma das UC e apresentando
sugestões de melhoria. Cabe ao Diretor de Curso estabelecer uma articulação com os docentes, no sentido de promover a melhoria do funcionamento das UC.

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

 While designing the Curricular Unit Form of each CU, made available on SIDE, the Professor reflects on the teaching and learning methodologies and on the objectives of the CU, in
order to highlight the student's learning achievements and to ensure the close liaison between these two aspects.

 There is a Pedagogical Questionnaire, whose completion by the students is compulsory, in which they give their opinion regarding different aspects of the way the CU is run, namely
the adequacy of teaching and learning methodologies.

 The data collected are handled by the CCQMO which prepares a Report and makes it available to different structures, namely the Pedagogical Council.
 After analyzing the available data, the PC draws up a critical analysis, emphasizing the main problems encountered in each of the CU and presenting suggestions for improvement. It

is up to the Course Director to establish a close liaison with the Professors, in order to promote the improvement of the functioning of the CU.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Na FUC de cada unidade curricular consta uma tabela, onde se pode consultar a carga expectável de trabalho, seguindo as indicações e paradigmas de Bolonha, ficando expressas

em ECTS e, de forma clara, quantas horas de trabalho o aluno terá em carga letiva de contacto, bem como o n.º de horas de trabalho autónomo que se espera do estudante para
atingir os objetivos propostos para a respetiva UC (confronte-se com o Manual de Qualidade do GESQUA).

 Recorrendo aos dados recolhidos através do Questionário Pedagógico, é possível a verificação de que a carga média de trabalho é ajustada aos ECTS previstos.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 In the Curricular Unit Form of each CU there is a table, where you can check the expected work load, following the indications and paradigms of Bologna, being expressed in ECTS

and containing, in a clear way, the number of contact hours, as well as the number of hours of autonomous work that is expected of the student to achieve the objectives proposed
for the corresponding CU (compare this with the Quality Manual of the CCQMO/GESQUA).

 Using the data collected through the Pedagogical Questionnaire, it is possible to verify that the average workload is adjusted to the ECTS that had been proposed.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 Cabe ao docente da UC que organiza a FUC garantir que a avaliação seja feita em função dos objetivos de aprendizagem, através de um constante feedback que lhe permite ajustar

as suas práticas. O Regulamento Pedagógico da UTAD privilegia a avaliação contínua das aprendizagens, orientações que potenciam um acompanhamento sistemático das
aprendizagens efetivas dos alunos pelo docente. Os critérios de avaliação aplicados são discutidos com os estudantes e publicitados nas FUC, permitindo aos estudantes verificar
se os resultados do seu desempenho, correspondem ou não aos objetivos de aprendizagem.

 Por outro lado, cabe à Direção do Curso verificar as FUC e, se necessário, discutir com o docente os procedimentos adotados e este efetuar ajustamentos neste domínio.
 A dimensão instrumental do QP permite-nos também monitorizar as opiniões dos alunos relativamente à adequação da avaliação da aprendizagem aos objetivos definidos,

possibilitando ao docente uma análise reflexiva das suas práticas.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 It is up to the CU Professor who organizes the Curricular Unit Form to ensure that the assessment is made according to the learning objectives, through feedback from the students

that allows to adjust their practices. The UTAD Pedagogical Regulation privileges the continuous evaluation of the learning process, guidelines that promote a systematic monitoring
of the effective learning of the students by the Professor. The evaluation criteria to be applied are discussed with the students and are made available in the CUF, allowing the
students to check if the results of their performance match the learning objectives. It is the responsibility of the Course Direction to verify the CUF.

 The PQ also enables us to monitor the students' opinions regarding the appropriateness of the assessment of the learning process when compared to the defined objectives,
allowing the Professor to carry out a reflective analysis of their practices.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não se aplica.

2.4 Observations.
 Not apply.

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.
 Diretora: Ana Maria de Matos Ferreira Bastos (Doutorada,100%)

 Vice-Diretora: Sónia Catarina Gomes Coelho (Doutorada,100%)
 Vogal: Helena Maria Barros de Campos (Doutorada,100%)

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category Grau /
Degree

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

Employment link
Informação/
Information

Ana Maria de Matos Ferreira Bastos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Alves Soares Ferreira Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação/ Desenvolvimento Curricular 100 Ficha submetida

João Carlos da Conceição Vieira
Baptista

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Geologia 100 Ficha submetida

Maria Emília Pereira Simões de Abreu Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente Quaternario Materiais e Culturas 100 Ficha submetida

Cristina Maria Correia Marques Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química-Didática da Química/Chemistry - Didactics of Chemistry 100 Ficha submetida

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/61b18d03-0317-45c6-cbbf-5bd9c56cc65b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/6ef8ee64-f9e6-5f5f-645b-5bdc6ea50ba6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/7ee1a351-79a9-541c-80b5-5bdc77ad5411
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/93d94db9-7b6c-85c1-39b9-5bdc79de6fa4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/167afd9a-f4bf-4989-c8cf-5bdc7ae04d87
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/28afc4cb-5a77-763a-b6d1-5bdc7b00a75b
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equivalente

Maria Isabel Barros Morais Costa Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Carlos Fernandes Maia Professor Associado ou
equivalente Doutor Filosofia da Educação 100 Ficha submetida

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

Maria João Cardoso de Carvalho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação: Organização e Adminsitração Escolares 100 Ficha submetida

Joaquim José Jacinto Escola Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Susana de Fátima Póvoa Alves Fontes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida

Helena Maria Barros de Campos Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Levi Leonido Fernandes da Silva Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação (Método Interdisciplinar de Literacia Musical, Educação

e Sensibilização Artística) 100 Ficha submetida

Elza Maria Alves de Sousa Amaral Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática - História da Matemática 100 Ficha submetida

Sónia Catarina Gomes Coelho Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Linguagem 100 Ficha submetida

Armando Paulo Ferreira Loureiro Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Maria Cecília Rosas Pereira Peixoto da
Costa

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Área Científica de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas –

Matemática 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Magalhães Gomes Mota Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências da Educação / História da Educação 100 Ficha submetida

Otília Monteiro Fernandes Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor PSICOLOGIA 100 Ficha submetida

Isilda Teixeira Rodrigues Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha submetida

Maria Helena Ribeiro dos Santos Silva Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Maria da Conceição Fidalgo Guimarães
Costa Azevedo

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Ciências da Educação 100 Ficha submetida

     2300  

<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.
 23

3.4.1.2. Número total de ETI.
 23

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: 23 100

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): 23 100

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 23 100 23

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 23

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 23 100 23

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 23

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

As atividades de natureza técnica e administrativa são asseguradas por uma assistente técnica adstrita à Estrutura de Apoio Pedagógico. Conta-se ainda com o apoio da assistente
técnica afeta ao Departamento de Educação e Psicologia e da assistente técnica responsável pelo Centro de Recursos de Ensino e Aprendizagem (CREA).

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/539623f5-866a-5110-2942-5bdc7ca1c7ca
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/76c6eca6-ce20-d453-decf-5bdc7d98c413
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/9afd5a5b-3310-f4fb-d92c-5bdc7dd29a89
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/99a93954-80bf-d13c-24ee-5bdc7e900a20
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/be3724f9-0096-fee7-d3e1-5bdc7f20c582
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/3d80a32d-41cb-27e1-6afd-5bdc80e9f679
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/63bc71e6-0f29-1fc8-5754-5bdc81f027f1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/82d0e9b3-90ca-fff5-2791-5bdc82888bfe
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/a5e7d6ba-d476-ff18-0191-5bdc83cfd78a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/5aaa4aa9-2d91-d060-19b4-5bdc84c2fbc5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/78470e38-5151-c230-1380-5bdc85e154dc
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/463a34e2-9cf4-9981-9ad0-5bdc8ae5d8da
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/2d165bce-877a-8811-a574-5bdc8c7aa0e8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/b250d80a-b5fa-ec5d-8ce5-5bdc8d64d484
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/e8d4e058-0b7d-9d36-a952-5be18e8d5385
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/b9a6f1cc-e498-b2b8-6993-5bf543d12960
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/35b72f81-67ef-6878-7716-5bc465501679/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181/annexId/57926c03-b16f-e523-0fd9-5c08f8ae9e80
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The activities of a technical and administrative nature are taken up by a technical assistant allocated to the Pedagogical Support Structure. The support of a technical assistant
allocated to the Department of Education and Psychology as well as of a technical assistant responsible for the Teaching and Learning Resource Center (TLRC/CREA) is also a great
asset.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A funcionária da EAP tem o 12.º ano de escolaridade e as outras assistentes técnicas têm Licenciatura. 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The employee of the Pedagogical Support Structure completed the 12th grade and the other technical assistants have a Bachelor's degree.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
18

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 5.6
Feminino / Female 94.4

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 12
2º ano curricular 6
 18

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 20 12 12
N.º de candidatos / No. of candidates 34 11 11
N.º de colocados / No. of accepted candidates 13 8 11
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 13 8 11
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não se aplica.

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

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 23 13 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 13 10 0
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 1 1
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 1 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica.

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
Not apply.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O CE apresenta sucesso escolar. Comparados os resultados académicos das diferentes áreas científicas do CE, verifica-se que não existem diferenças significativas nas mesmas. A
média situa-se nos 16 valores nas áreas de DE (16,07), de FEG (15,6) e de FAD (15,5). A área de PES apresenta um resultado um pouco mais baixo, 14 valores (14,2). Não há unidades
curriculares com resultados problemáticos, todas se situam acima dos 13 valores e não se registam reprovações.
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6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The Cycle of Studies shows educational attainment. Comparing the academic results in different scientific areas of the Cycle of Studies, we notice they display no significant
differences. The average grade is 16 out of 20 in the areas of Specific Didactics (16.07), General Educational Training (15.6) and Training in the Teaching Area (15.5). The area of
Supervised Teaching Practice presents a slightly lower result, 14 out of 20 (14.2). There are no CU with problematic results, as they all are above 13 and there are no failing grades.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Segundo os dados da Direção Geral de Estatística da Educação e Ciência (2016), a taxa de empregabilidade dos diplomados em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB é de 88%.

 Para os restantes anos, não foi possível obter elementos capazes de permitir a avaliação da empregabilidade dos diplomados.
 

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and studies, indicating the year and the data source). 
According to data from the General Statistics Directorate of Education and Science (2016), the employment rate of graduates in Preschool Education and Teaching of the 1st Cycle of
Basic Education is 88%.

 For the remaining years, no information on the employability of graduates could be obtained.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A taxa de empregabilidade, 88%, segundo as estatísticas da DGEEC, é alta para os diplomados em Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º CEB. Em nosso entender, estes resultados
explicam-se pelo aumento da oferta de emprego na área da Educação Pré-Escolar, com a universalização da educação pré-escolar aos três anos e do aumento do n.º de espaços de
ATL (Atividades de Ocupação de Tempo Livre), dirigidos às crianças do 1.º Ciclo.

 Apesar de haver muitos Educadores e Professores do 1.º Ciclo sem colocação na rede pública, a oferta de trabalho no setor privado (muitas das vezes espaços criados pelos
próprios Educadores/Professores) tem permitido que muitos dos nossos diplomados possam trabalhar na área em que se formaram.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The employability rate, 88%, is high for graduates in pre-school education and 1st Cycle of Basic Education, according to statistics from the General Statistics Directorate of
Education and Science (GSDES/DGEEC). In our opinion, these results are explained by the increase in the supply of employment in the area of Pre-School Education, with the
universalization of pre-school education from age 3 and the increase in the number of ATL spaces (Free Time Occupation Activities), aimed at children attending the 1st Cycle of
Basic Education. Although there are many Pre-School Teachers and Teachers in the 1st Cycle without placement in the public network, vacancies in the private sector (often spaces
created by the Pre-School Teachers/Teachers themselves) have allowed many of our graduates to work in the area in which they graduated.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

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

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

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

study programme’s teachers
Observações /
Observations

Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE) Muito Bom/Very Good Universidade do Porto 5 NA

CELGA-ILTEC Excelente/Excellent Universidade de
Coimbra 1 NA

GFE/Instituto de Filosofia Muito Bom/Very Good Universidade do Porto 4 NA
CETRAD Muito Bom/Very Good UTAD 2 NA
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação
de Formadores (CIDTFF) Bom/Good Universidade de Aveiro 3 NA

Centro de Estudos em Letras (CEL) Suficiente/Fair UTAD 2 Com um Plano de
Recuperação até 2018

CITAR - Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das
Artes Bom/Good Universidade Católica

Portuguesa 1 NA

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181
 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/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s) científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e

seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura científica e a ação cultural, desportiva e artística. 
Existe no Departamento de Educação e Psicologia uma experiência consolidada de ensino graduado e pós-graduado, uma vez que temos em funcionamento cursos de licenciatura,
de mestrado e de doutoramento na área fundamental do Ciclo de Estudos.

 Através do Gabinete de Formação (GFORM), a UTAD oferece, a Educadores de Infância e Professores dos Ensinos Básico e Secundário, diversas ações de formação, palestras ou
Workshops, como por exemplo, as Jornadas Pedagógicas "O Professor faz a diferença no Desempenho Escolar", acreditadas pelo Centro de Formação Contínua de Professores
(CFCP), o Curso de Atualização dos Professores de 1.º Ciclo do Ensino Básico, acreditado pelo CFCP, o Seminário Internacional de Tecnologias Educativas (SINTIC) ou os Encontros
de Outono do Fórum Português de Administração Educacional, também creditados. Estas formações também são dirigidas aos alunos do CE. Ministram-se ainda formações, como
palestras e seminários ou Workshops a convite de Instituições públicas (Jardins de Infância, Escolas e Câmaras).
Recentemente, o Núcleo de Educação Básica em parceria com as Direções de Curso, passou a organizar os Encontros de Educação Básica, destinados prioritariamente ao alunos
dos Cursos de Ensino, tendo como objetivo partilhar experiências e conhecimentos úteis para a sua formação.

 Existem Protocolos de Colaboração com Agrupamentos de Escolas, para o desenvolvimento de Atividades de Integração e de Estágios Pedagógicos no âmbito das UC de
Integração das Atividades Educativas e de PES.

 Assinale-se também as atividades de prestação de serviços à comunidade apoiadas pelo trabalho de unidades especializadas como, por exemplo, a Unidade de Aprendizagem e
Desenvolvimento da UTAD, a Unidade de Dislexia ou ainda através de projetos financiados como o Projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM
DOURO".

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real
contribution to the national, regional or local development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

In the Department of Education and Psychology there is consolidated experience of graduate and postgraduate education, since we have undergraduate, master's and doctoral
courses in the main area of the Studies Cycle.

 Through the Training Office (TO/GFORM), UTAD offers various types of training courses, lectures or workshops to Preschool Teachers and Teachers of Basic and Secondary
Education, such as the Pedagogical Days "The Teacher makes a difference in School Performance ", accredited by the Center for Continuing Teacher Education (CCTE/CFCP), the
Teachers’s Upgrading Course in the 1st Cycle of Basic Education, accredited by the CCTE/CFCP, the International Seminar on Educational Technologies (ISET/SINTIC) or the Autumn
Meetings of the Portuguese Forum of Educational Administration, also credited. This training is addressed to SC students, as well. There is also training, such as lectures, seminars
and workshops, that result from invitations made by public institutions (kindergartens, schools and City Councils).

 The Basic Education Student Hub, in partnership with the Course Directorates, has recently begun the organization of Basic Education Meetings, aimed primarily at students
attending Teaching Courses, with the purpose of sharing experiences and knowledge that me be useful for their training.

 There are Collaboration Protocols with School Clusters for the development of Integration Activities and Pedagogical Internships within the framework of the Integration of
Educational Activities and Supervised Teaching Practice.

 Also noteworthy are the community service activities supported by the work of specialized units, such as the Unit for Learning and Development at UTAD, the Dyslexia Unit or
through funded projects, such as the Project entitled "Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM DOURO [Integrated and Innovative Plan to Fight School
failure, CIM DOURO]".

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

O DEP tem parcerias com Universidades Internacionais como, por exemplo, com a Unimontes/Brasil, através do projeto “Escola: Locus de Formação da Cidadania”; com a
Universidade de Vigo, na organização dos Seminários Internacionais de TIC ou com universidades brasileiras, nos Seminários Internacionais de Educação de Adultos. A nível
internacional destaca-se ainda o Projeto Programa de Educação de Jovens e Adultos e Desenvolvimento Local, aprovado pelo ME Brasileiro.

 A nível nacional podem destacar-se o Projeto “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM DOURO" com o financiamento de 73000 euros; o Projeto

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5bd9c5142181
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“EduplacesLocais Educadores: práticas, vozes e percursos de educação inclusiva”, aprovado e financiado pela FCT; o Projeto COOPERA Aprendizagem Cooperativa e Otimização
da Intervenção Pedagógica na Educação Pré-Escolar e no EB; o Projeto PEMA Práticas Eficazes Melhores Aprendizagens; Rede de ESCXEL – Escolas de Excelência (Atlas da
Educação).

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

The DEP has partnerships with International Universities, such as Unimontes / Brazil, through the project "School: Locus of Citizenship Training", with the University of Vigo, in the
organization of International ICT Seminars or with Brazilian universities, in International Seminars on Adult Education. At an international level, the Project for Youth and Adult
Education and Local Development, approved by the Brazilian ME, also stands out.
At a national level, the following projects should be highlighted: “Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar CIM DOURO, with a funding of 73000€; the Project
“Eduplaces Locais Educadores: práticas, vozes e percursos de educação inclusiva"; approved and financed by FST/FCT; the Project “COOPERA Aprendizagem Cooperativa e
Otimização da Intervenção Pedagógica na Educação Pré-Escolar e EB"; the Project “PEMA Práticas Eficazes Melhores Aprendizagens and “Rede de ESCXEL – Escolas de
Excelência (Atlas da Educação).

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes / Mobility of students and teaching staff

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 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). 
Existem Protocolos ERASMUS+ com as seguintes instituições: 

 Espanha - Universidad de Barcelona; Universidad de Deusto; Universidad de Castilla l Mancha; Universidad Loyola Andalucía;
 Universidad de Granada; University of Jaen; Universidad de Oviedo; Universidad de Salamanca; Universidade de Santiago de Compostela; Universidad de Vallodolid.

 Grécia - University of Ioannina
 Itália - Università Degli Studi del Molise

 Roménia - Ovidius University of Constanta
 Turquia - Mehmet Akif Ersoy University; Kastamonu University; Inonu University Malatya

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
There are ERASMUS+ Protocols with the following institutions:

 Spain - University of Barcelona, University of Deusto, University of Castilla la Mancha, Loyola Andalucia University, University of Granada, University of Jaen, University of Oviedo,
University of Salamanca, University of Santiago de Compostela, University of Vallodolid.

 Greece - University of Ioannina
 Italy - Università Degli Studi de l Molise

 Romania - Ovidius University of Constanta
 Turkey - Mehmet Akif Ersoy University; Kastamonu University; Inonu University Malatya

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica.

6.4. Eventual additional information on results.
 Not apply.

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

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


31/05/2021 ACEF/1819/0223397 — Guião para a auto-avaliação corrigido

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=ef47fa91-0f98-56cf-01cc-5bc45cdd7f39&formId=98aad6a6-49cf-4491-a3a2-5b… 9/12

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

 Aumento da produtividade científica na área do CE. 
 Instalações adequadas e com os recursos necessários à lecionação.

 Existência de uma relação de proximidade entre os alunos e os professores do Curso potenciadora de uma comunicação eficaz.
 Existência de um mecanismo de garantia da qualidade (GESQUA) que permite monitorizar o processo de ensino e de aprendizagem, desde a fase de diagnóstico até à

implementação de ações de melhoria, quando necessário.
 Aumento do número de eventos científicos organizados no âmbito do CE.

 Existência de um Núcleo de Educação Básica que fomenta a participação ativa dos alunos e melhora a articulação com a Direção do Curso.
 Organização das Jornadas de Educação Básica, que possibilitam aos alunos uma troca de ideias e experiências acerca da formação e do mercado de trabalho.

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

 Increased scientific productivity in the scientific area of the Cycle of Studies.
 Adequate facilities and resources needed for teaching.

 Existence of a close relationship between the students and the Professors of the course, enabling effective communication.
 Existence of a quality assurance mechanism (CCQMO/GESQUA) that enables the teaching and learning process to be monitored, from a diagnostic phase to the implementation of

improvement actions, when necessary.
 Increased number of scientific events organized within the scope of the Cycle of Studies.

 Existence of a Basic Education Student Hub that encourages the active participation of students and improves articulation with the Course Direction.
 Organization of the Basic Education Days, an event which allows students to exchange ideas and experiences about training and the labour market.

 

8.1.2. Pontos fracos 
Ausência de Concursos para contratação de novos docentes de carreira.

 Dificuldade na conciliação de tarefas de diferente natureza a que os docentes devem responder.
 Baixa internacionalização e diminuta procura de programas de mobilidade por parte dos alunos, devido às dificuldades económicas que possuem.

 Falta de um espaço de estudo para os alunos no Polo I, da ECHS.
 Acervo bibliográfico da Biblioteca Central da UTAD na área do CE que não responde a todas as necessidades do alunos.

8.1.2. Weaknesses 
Absence of competitions for the recruitment of new permanent Professors.

 Difficulty in balancing various tasks at once, a challenge that Professors must overcome.
 Low internationalization and low demand for mobility programs on the part of the students, due to their economic difficulties.

 Lack of a study room for students in Building I, SHSS/ECHS.
 Bibliographic collection of the UTAD Central Library doesn’t respond to all students’ needs, as far as the Cycle of Studies is concerned.

 

8.1.3. Oportunidades 
Existência, na UTAD, de cursos de 3.º ciclo que permitem a prossecução dos estudos nas áreas fundamentais do curso.

 Realização de reuniões de reflexão com alunos, educadores e professores cooperantes com vista à melhoria do processo de formação.
 Desenvolvimento de projetos de melhoria da qualidade, ações de formação e consultorias através das parcerias com instituições educativas. 

 Melhoria do suporte proporcionado pelo Gabinete de Apoio a Projetos da UTAD.
 Melhoria da qualidade do processo de ensino e de aprendizagem através de uma constante monitorização do GESQUA.

 Potenciação do consórcio-UNorte com a finalidade de estabelecer novas parcerias de investigação.
 Atualização do corpo docente através do plano de formação pedagógica e competências

 pessoais para docentes, no âmbito do consórcio-UNorte.
 

8.1.3. Opportunities 
Existence, at UTAD, of 3rd study cycles leading to the pursuit of studies in the core areas of the course.

 Reflection meetings held with students, pre-school teachers and cooperating teachers in order to improve the training process.
 Development of quality improvement projects, as well as of training actions and consultancy services through partnerships with educational institutions.

 Improvement of the support provided by the Project Support Office in UTAD. 
Improvement in the quality of the teaching and learning process ensured through permanent monitoring by CCQMO/GESQUA.

 Enhancement of the UNorte Consortium aiming to establish new research partnerships.
 Skills upgrade for the teaching staff ensured through the Pedagogical and Personal Skills Training Plan for Teachers, within the UNorte Consortium.

8.1.4. Constrangimentos 
A situação financeira envolve dificuldades a vários níveis, como por exemplo, dificuldade na compra de equipamento e obras de referência, restrições na progressão das carreiras
ao nível do pessoal docente e não docente, dificuldades no acesso dos estudantes ao Mestrado em função dos custos associados, bem como na limitação das possibilidades de
internacionalização.

 Pouca disponibilidade de tempo por parte dos docentes para responderem a todas as solicitações e desafios que se lhes apresentam. 
 O excessivo trabalho burocrático que a Direção de Curso acarreta (elaboração dos Processos de Creditação, seriação dos Candidatos, resposta constante a solicitações de alunos e

docentes do Curso), impede um maior investimento em tarefas de cariz pedagógico e científico.
 Pouca procura na área dos Cursos de Habilitação para a Docência.

 O atual quadro de financiamento dos projetos de investigação não favorece a área da Formação de Professores e das Ciências da Educação.

8.1.4. Threats 
The financial situation involves difficulties at various levels, such as: difficulties associated with the purchase of equipment and bibliography, restrictions on career development of
both teaching and non-teaching staff, difficulties in students' access to the master's degree due to inherent costs, as well as restrictive possibilities for internationalization.

 Little availability of time on the part of Professors to respond to all the requests and challenges presented to them.
 Excessive bureaucracy that falls under the responsibility of the Course Directors (management of the Crediting Process, shortlisting of Candidates, steadfast response to requests of

students and Professors of the Course) discourages greater investment in pedagogical and scientific tasks.
 Low demand for Teaching Qualification Courses.

 The current funding framework for research projects does not favor the area of Teacher Training and Education Sciences.
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criar um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS. 

 Aumentar o número de Parcerias e de Projetos no âmbito deste CE.
 Ter todos os docentes do CE integrados em Centros de Investigação.

 Continuar a estimular a investigação dos docentes com uma ligação mais direta às unidades curriculares do curso, cruzando com as linhas de investigação dos centros a que
pertencem.

 Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+.
 Promover reuniões com os docentes do Curso, por forma a discutir coletivamente questões relacionadas com o conteúdo e a gestão do mesmo. 

 Aumentar o acervo bibliográfico na área do CE.

8.2.1. Improvement measure 
Create a study space for students, at SHSS/ECHS, Building I.

 Increase the number of Partnerships and Projects within the scope of this Studies Cycle.
 Have all Studies Cycle Professors integrated into Research Centers.

 Continue to promote the Professors’s research work, connecting it more directly with the curricular units of the course and in line with the Research Centers to which they belong.
 Encourage students and Professors to participate in mobility programs, such as ERASMUS +.

 Promote meetings with the course's Professors, in order to collectively discuss issues related to the content and management of the course.
 Increase the bibliographic collection in the Studies Cycle area.

 

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

 - Aumentar o número de Parcerias e de Projetos no âmbito deste CE (1 ano)
 - Ter todos os docentes do CE integrados em Centros de Investigação (1 ano)

 - Continuar a estimular a investigação dos docentes com uma ligação mais direta às unidades curriculares do curso, cruzando com as linhas de investigação dos centros a que
pertencem (3 anos)

 - Promover reuniões com os docentes do Curso, por forma a discutir coletivamente questões relacionadas com o conteúdo e a gestão do curso (1 ano) 
 - Aumentar o acervo bibliográfico na área do CE (2 anos) 

 
Média:
- Criar um espaço de estudo para os alunos, no Polo I da ECHS (2 anos)

 - Incentivar os alunos e docentes a participarem nos programas de mobilidade, como o ERASMUS+ (2 anos)
 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
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High:
- Increase the number of Partnerships and Projects under this Studies Cycle (1 year)
- Have all Studies Cycle Professors integrated into Research Centers (1 year)
- Continue to promote the Professors’s research work, connecting it more directly with the curricular units of the course and in line with the Research Centers to which they belong.
(3 years)
- Promote meetings with the Professors of the Course, in order to collectively discuss issues related to content and course management (1 year)
- Increase the bibliographic collection in the Studies Cycle area (2 years)

Medium:
- Create a study space for students, in Building I, at SHSS/ECHS (2 years)
- Encourage students and Professors to participate in mobility programs, such as ERASMUS + (2 years)

8.1.3. Indicadores de implementação 
- Número de novas Parcerias e de novos Projetos no âmbito deste CE;
- Número de docentes do CE integrados em Centros de Investigação; 
- Número de publicações científicas e pedagógicas;
- Número de reuniões com os docentes do Curso;
- Número de obras adquiridas;
- Existência de um espaço de estudo para os alunos;
- Número de alunos e de docentes em programas de mobilidade.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
- Number of new Partnerships and new Projects under this Studies Cycle (SC);
- Number of SC Professors integrated in Research Centers;
- Number of scientific and pedagogical publications;
- Number of meetings with the Professors of the Course;
- Number of reference works acquired;
- Provision of a study space for students;
- Number of students and Professors in mobility programs.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Não se aplica.

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
Not apply.

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

9.2. Não se aplica.

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
 Not apply.

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 - Não se aplica. - Não se aplica.

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
Não se aplica.

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
Not apply.

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Não se aplica.

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Not apply

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

Horas Contacto / Contact Hours
(4) ECTS Observações / Observations

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Não se aplica.

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Não se aplica.

9.4.1.1. Title of curricular unit:
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Not apply.

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
Não se aplica/Not apply

9.4.1.3. Duração:
Não se aplica/Not apply

9.4.1.4. Horas de trabalho:
Não se aplica/Not apply

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
Não se aplica/ Not apply

9.4.1.7. Observações:
Não se aplica

9.4.1.7. Observations:
Not apply

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Não se aplica/ Not apply

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Não se aplica/ Not apply

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


