
31/05/2021 ACEF/1920/0307447 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=fd030cd5-b19e-43af-3b55-5da5da8fac17&formId=704b8470-c3cc-d59e-45f1-5… 1/14

ACEF/1920/0307447 — 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/1314/07447

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-05-22

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

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

 2._Medidas de melhoria-Improvment Measures v2.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 As principais alterações ocorreram no Laboratório de Ciências Térmicas. O Laboratório de Ciências Térmicas e Sustentabilidade motivado por um conjunto de parcerias, pela

participação no CoLab BIOREF e por projectos financiados na área do gás natural veicular, biogás e gás natural renovável, aumentou a área ocupada em cerca de 110m2. 
 No âmbito dos Estudos de Gás Natural Veicular foi criado um espaço criado de raiz, com 110m2, dedicado à produção e utilização de gás natural veicular, biogás e gás natural de

origem renovável. 
 Alguns dos novos equipamentos:

 - Equipamento multifunções para análise de qualidade de energia e medições de eficiência energética, Power Master MI 2892, Metrel
 - Unidade de análise testo 350 com sensores de O2, CO, NO, NO2, SO2 e CO2, medição de temperatura ambiente, pressão diferencial e velocidade. 

 - Sistema expandido de combustão isoperibólico Parr 6420 CLEA/EF.
 - Amostrador de Qualidade do Ar Interior- Monitor Série 500, marca Aeroqual.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 The main changes occurred at the Thermal Science Laboratory. The Laboratory of Thermal Sciences and Sustainability, motivated by a set of partnerships, participation in CoLab

BIOREF and projects funded in the area of   vehicular natural gas, biogas and renewable natural gas, increased the occupied area by 110m2.
 As part of the Vehicle Natural Gas Studies, a 110m2 space was created from scratch, dedicated to the production and use of vehicular natural gas, biogas and natural gas of

renewable origin.
 Some of the new equipments:

 - Multifunction Equipment for Power Quality Analysis and Energy Efficiency Measurements, Power Master MI 2892, Metrel
 - testo 350 analysis unit with O2, CO, NO, NO2, SO2 and CO2 sensors, ambient temperature, differential pressure and speed measurement.

 - Parr 6420 CLEA / EF isoperibolic combustion expanded system.
 - Indoor Air Quality Sampler - Aeroqual 500 Series Monitor.

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 caso das parcerias ERASMUS as entidades com as quais existem protocolos podem ser consultadas no ponto 6.3.2.

 Ao nível de parcerias de investigação os docentes colaboram com Universidades como:
 - Departement de Mécanique de l'Univesité de Savoie, Chambery, France.

 - Departement des Energies renouvelables, Université International de Rabat, Rabat, Maroc
 - Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Sevilha, Sevilha, Espanha.

 - Departament de Mécanique, Université de Larochelle. França
 - Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, PA, USA.

 - Universidade de Santiago de Compostela, Espanha.
 - Universidade do Minho, Guimarães, Portugal

 - Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, Portugal

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 For ERASMUS partnerships the entities with which protocols exist can be consulted in section 6.3.2.

 At the level of research partnerships teachers collaborate with Universities such as:
 - Departement of Mécanique de l'Univesité de Savoy, Chambery, France.

 - Department of Renewable Energies, Rabat International University, Rabat, Maroc
 - Department of Mechanical Engineering, University of Seville, Seville, Spain.

 - Department of Mécanique, Université de Larochelle. France
 - Mechanical Engineering and Applied Mechanics, University of Pennsylvania, PA, USA.

 - University of Santiago de Compostela, Spain.
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- University of Minho, Guimarães, Portugal
- Faculty of Engineering, University of Porto, Portuga

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.
Devido à crescente necessidade da utilização de recursos online na lecionação de algumas UC do curso, procedeu-se recentemente ao reforço da infraestrutura wireless eduroam
nas salas de aula do edifício “Pólo I da ECT” e ao reequipamento de algumas salas de aula com o intuito de facilitar a utilização de equipamentos informáticos portáteis durante as
aulas
(cadeiras, mesas e cablagem para ligação de equipamentos portáteis).
O Edifício do Hangar, junto ao Pólo I da ECT, foi também sujeito as obras de requalificação quer nas salas, quer nos Laboratórios que aí se situam.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Due to the increasing need for the use of online resources in the teaching of some CU of the study programme, the eduroam wireless infrastructure was recently reinforced in the
classrooms of the "ECT Pole I" building and the re-equipping of some classrooms with the aim to facilitate the use of portable computer equipment during classes (chair, tables and
wiring for connection of portable equipment).
The Hangar Building, next to ECT's Pole I, was also subject to refurbishment works both in the rooms and in the laboratories.

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.
Desde a ultima avaliação foram estabelecidos vários protocolos com empresas que permitem aos alunos a realização de um estágio de verão, usualmente no final do
2ºano/2ºsemestre. Os estágios são acompanhados por um Docente do Curso e um Responsável na empresa de acolhimento e tem a duração média de um mês.
Empresas com as quais foram estabelecidos protocolos:
- Grupo Superbock, Leça do Balio
- Repsol, SA, Portugal
-4LEAN, Soluções LEAN, Rio Meão
-Argumento Objectivo, Construções Metálicas Lda, Quinta da Casa Nova
-Kristaltek, Laser e Mecânica de Precisão, Barcelos
- Lexnorte, Construções e Soluções,Felgueiras
Neste momento estão a ser desenvolvidos contactos, com mais três empresas, no sentido de serem estabelecidos protocolos de colaboração:
- Continental AG, Vila Real
- Durit-Metalurgia Portuguesa do Tungsténio, Lda, Albergaria-a-Velha
- Grupo ZF,Portugal Engineering Center, Vila Nova de Cerveira
- Voltalia, Oliveira de Frades.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Since the last assessment, several protocols have been established with companies that allow students to undertake a summer internship, usually at the end of the 2nd year / 2nd
semester. The internships are accompanied by a Course Lecturer and a Responsible at the host company and has an average duration of one month.
Companies with which protocols were established:
- Superbock Group, Leça do Balio
- Repsol, SA, Portugal
- 4LEAN, LEAN Solutions, Rio Meão
- Argumento Objectivo, Metal Constructions Lda, Quinta da Casa Nova
- Kristaltek, Laser and Precision Mechanics, Barcelos
- Lexnorte, Constructions and Solutions, Felgueiras
Contacts are currently being developed, with three other companies, to establish collaboration protocols:
- Continental AG, Vila Real
- Durit-Portuguese Tungsten Metallurgy Ltd, Albergaria-a-Velha
- ZF Group, Portugal Engineering Center, Vila Nova de Cerveira
- Voltalia, Oliveira de Frades.

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 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 Mecânica

1.3. Study programme.
Mechanical Engineering

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Engenharia e Técnicas Afins

1.6. Main scientific area of the study programme.
Engineering and Related Techniques

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
521

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:
522

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

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
180
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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):
6 Semestres (3 Anos)

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):
6 Semesters (3 Years)

1.10. Número máximo de admissões.
42

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.
Provas de ingresso:
- 07 Física e Química;
- 19 Matemática A.

Classificações Mínimas:
- Nota de Candidatura: 95 pontos
- Provas de Ingresso: 95 pontos

Fórmula de Cálculo:
- Média do secundário: 65%
- Provas de ingresso: 35%

1.11. Specific entry requirements.
Entrance exams: 
- 07 Physics and Chemistry;
- 19 Mathematics A. 

Minimum grade: 
- Application mark: 95 (0-200);
- Admission exams: 95 (0-200).

Formula:
- Higher education: 65%;
- Admission exams: 35%.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
Not aplicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Campus da UTAD, Vila Real.

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compressed (1).pdf

1.15. Observações.
Relativamente ao ponto 1.10 foram colocados 32 alunos em regime geral de ingresso e 4 em regimes maiores de 23, 4 por reingresso e 2 internacionais. Dados recolhidos a data de
outubro de 2019.

1.15. Observations.
Regarding point 1.10, 32 students were placed in the general admission regime and 4 under the 23, 4 by re-entry and 2 international ones. Data collected as of October 2019.

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 - Ramo / variante único

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Ramo / variante único

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Unique branch / option

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
Matemática / Mathematics MAT 24 0
Química / Chemistry QUI 5 0
Física / Physics FIS 11 0
Ciências Informáticas / Computer Sciences CI 5 0
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Engenharia e Técnicas Afins / Engineering and Related Techniques ETA 78 0
Ciências Empresariais / Management Sciences CE 4 0
Materias/ Materials MATER 11 0
Desenvolvimento Pessoal / Personal Development DP 10 0
Estatística / Statistics EST 5 0
Electricidade e Energia / Electricity and Energy EE 6 0
Metalurgia e Metalomecânica / Metalurgy and Metalomechanics MM 5 0
Electrónica e Automação / Electronics and Automation EA 16 0
(12 Items)  180 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 Os docentes responsáveis pelas unidades curriculares possuem metodologias de ensino que permitem uma grande participação dos alunos, com a intenção de promover o
desenvolvimento da sua autonomia e assegurando, na medida do possível, a consolidação e incremento dos ensinamentos propostos. Assim, identificam-se várias metodologias de
ensino participativo, o aumento do trabalho em grupo e individual e do método de avaliação contínua (quer por trabalhos, quer por testes), que permitem aos alunos uma
consolidação progressiva dos conhecimentos com forte componente prática. A utilização sistemática de exemplos concretos representativos de situações reais permite aos alunos
tomar contacto efectivo com realidades de desempenho profissional. Os workshops e as visitas de estudo, realizadas no âmbito do curso, permitem uma aproximação à realidade
dos conhecimentos aprendidos em sala de aula.

 

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 the curricular units have defined teaching methodologies that allow a great participation of the students, trying to develop its autonomy and assuring
the consolidation and quality of the proposed teachings. Therefore, the use of several methodologies were identified, as well as the increase of team and individual work and
continuous evaluation (through course works and tests). This allows the students to have a progressive consolidation of the knowledge with a strong practical component. The
systematic use of representative specific examples of real situations allows students to take effective contact with the professional reality. The Workshops and study visits, carried
out within the studyprogramme, allow an approach to the reality of the knowledge learned in the classroom.

 

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 unidades curriculares e a carga média de trabalho dos estudantes não tem nenhuma métrica específica.

A experiência dos docentes permite que possam aferir correctamente acerca da carga de trabalho a colocar ao aluno de forma a fomentar o trabalho autónomo e contínuo, como
previsto nos cursos pós-Bolonha. O feedback que se tem vindo a obter por parte dos estudantes é importante para sustentar este conceito. O gabinete GESQUA, com recurso aos
questionários semestrais, e a Direcção de Curso, através de reuniões periódicas com os alunos ou seus representantes, recolhem informação que permite, no mínimo, identificar
situações de excesso de carga de trabalho face aos ECTS das UCs. No caso de ser detectado algum problema, a Direcção de Curso, em colaboração com os docentes envolvidos e
os representantes dos alunos, promove a análise e discussão de medidas com vista à sua resolução.

 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The verification of the conformity between the number of ECTS assigned to the different curricular units and the average workload of the students does not have any specific metrics.

 The experience of the teachers allows them to be able to correctly assess the work load to be placed on the student in order to foster autonomous and continuous work, as foreseen
in the post-Bologna courses. The feedback that has been received from the students is important to support this concept. The GESQUA office, using semi-annual questionnaires, and
the Study Programme's Director, through periodic meetings with the students or their representatives, collect information that allows, at a minimum, to identify situations of workload
over CU ECTS. If a problem is detected, the Study Programme's Direction in collaboration with the teachers involved and the students' representatives, promotes the analysis and
discussion

 of measures with a view to their resolution.
 

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 No início de cada semestre é solicitado a cada docente o preenchimento de uma ficha (FUC), no sistema de informação de apoio ao ensino (designado por 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 pode refletir e propor uma forma de
avaliação de acordo com os objetivos propostos. Os alunos tomam conhecimento dessa ficha e podem sugerir alterações fundamentadas (a serem apresentadas num prazo limite
de 15 dias após o início do semestre). A direção de curso e o Conselho Pedagógico da ECT asseguram este procedimento, monitorizando a atividade de preenchimento da ficha e o
seu conteúdo. 

 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 At the beginning of each semester it is requested that each teacher fill a record in the learning support system (named SIDE) indicating the teaching methodology, the coherence

between the aims and the teaching methodology and the evaluation method, among other information. Thus, each teacher needs to reflect and propose an evaluation methodology in
agreement

 with the curricular unit 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
semester begins. The Study Programme's Diretor and the ECT Pedagogical Council ensure this procedure by monitoring the activity of completing the form and its contents.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 O professor Alfredo da Silva Ribeiro encontra-se de baixa médica.

2.4 Observations.
 The Professor Alfredo da Silva Ribeiro is currently in medical leave.

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

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

Diretor de Curso/Course Diretor - Paula Luísa Nunes Braga da Silva, Professor Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD em regime de tempo integral e dedicação
exclusiva. 

 Vice-Diretor / Course Vice-Diretor- Isabel Alexandra Ferreira da Silva Vaz Nicolau, Professor Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD em regime de tempo integral e
dedicação exclusiva. 

 Vogal/Vogal - Luís Filipe Ferreira Morgado, Professor Auxiliar da Escola de Ciência e Tecnologia da UTAD em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.

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

Abel-Ilah Rouboa Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

Amadeu Duarte da Silva Borges Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências de Engenharia - Engenharia Mecânica - Mecânica
dos Fluidos Computacional 100 Ficha submetida

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

Caroline Elisabeth Dominguez Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Socio-Economia 100 Ficha submetida

Cristovão Lucas dos Santos Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 20 Ficha submetida
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Fábio André Magalhães Pereira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida
Isabel Alexandra Ferreira da
Silva Vaz Nicolau Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Matemática Aplicada 100 Ficha submetida

Joaquim João Moreira de Sousa Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia Geográfica 100 Ficha submetida
Joaquim Manuel da Silva
Anacleto Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

José Joaquim Lopes Morais Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

José Manuel Alves Ribeiro Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Exactas Naturais e Tecnológicas - Ciências da
Engenharia 100 Ficha submetida

José Manuel Marques Martins
de Almeida

Professor Associado ou
equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

José Paulo Barroso de Moura
Oliveira

Professor Associado convidado
ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Maria Cristina Fialho Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Química-Física (Eletroquímica) 100 Ficha submetida
Maria Manuel da Silva
Nascimento Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Nuno Miguel Cordeiro Cristelo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Civil 100 Ficha submetida
Paula Luísa Nunes Braga da
Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

Paula Maria Machado Cruz
Catarino

Professor Associado ou
equivalente Doutor Matemática 100 Ficha submetida

Pedro José de Melo Teixeira
Pinto

Professor Catedrático ou
equivalente Doutor Engenharia 100 Ficha submetida

Rui Filipe Matos Fortuna Assistente convidado ou
equivalente Licenciado Engenharia Mecânica 20 Ficha submetida

Sérgio Augusto Pires Leitão Professor Auxiliar ou equivalente Doutor CTC da Instituição
proponente Engenharia Eletrotécnica e de Computadores 100 Ficha submetida

Ana Cristina Briga de Sá Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Civil/Civil Engineering 100 Ficha submetida
Luis Filipe Ferreira Morgado Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciencias Físicas 100 Ficha submetida

Alfredo da Silva Ribeiro Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica 100 Ficha submetida

     2240  

<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.
 24

3.4.1.2. Número total de ETI.
 22.4

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: 22 98.214285714286

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): 22.2 99.107142857143

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 8 35.714285714286 22.4

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 1 4.4642857142857 22.4

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 22 98.214285714286 22.4

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 22.4

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

A Escola de Ciências e Tecnologia (ECT) tem como apoio de recursos humanos um conjunto de 13 funcionários administrativos e técnicos, com a formação adequada para o
suporte das tarefas extra curriculares referentes ao curso. Na medida em que parte dos recursos técnicos, humanos e materiais são partilhados com outros cursos da ECT, também
estes

 funcionários são partilhados nesse processo.
 

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/4ac499a4-7d5c-4bac-1a5c-5dbf6acac087
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/89700675-98f1-80e0-dc5e-5dbf6b64ca01
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/6d35894a-d980-723c-fd3b-5dbf6ba3e28e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/410e9ca6-76fa-5d6d-50e3-5dbf6ba6e2f3
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/42dfce9c-025a-548c-687b-5dbf6b138a2e
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/5e5ee152-9b52-5ae6-a91a-5dbf6b6fd617
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/491918f5-b920-60b0-f5ee-5dbf6bea64af
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/c337d098-5dc1-d72b-7e11-5dbf6bef19cd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/e9729aa4-6bc4-dffb-d382-5dbf6b849a3a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/1e352ca4-3042-dd93-b4f9-5dbf6c4e3ff8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/ee1f629f-61bb-a554-8023-5dbf6cee4525
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/23a0250a-521f-cc72-a7bc-5dbf6c275cae
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/290884b4-2e77-7df0-6a45-5dbf6c543b71
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/d92ef8ee-63d5-e8ad-3068-5dbf6ca3f885
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/9e12a53e-3bad-fa5f-0c9d-5dbf6c8989d8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/1efe6f89-6e5c-2c69-fe1c-5dbf6d61ada1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/792268d9-2f4e-7388-507d-5dc307000946
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/8d501b68-90d1-d26c-9c97-5dc5935c26e1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/annexId/585e69da-47ac-d86d-9018-5df1636650c6
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The School of Science and Technology (ECT) has a human resources support staff of 13 administrative and technical staff, with adequate training to support the extra curricular
tasks related to the study programme. To the extent that some of the technical, human and material resources are shared with other ECT study programmes, these are shared in this
process.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
A Escola de Ciências e Tecnologia apoia todos os cursos ancorados com os seus recursos humanos, com 6 técnicos superiores que apoiam os laboratórios (3 com doutoramento e
3 com licenciatura), com 6 assistentes técnicos (todos com 12º ano, dos quais 3 ingressaram no Ensino Superior) e com 1 assistentes operacionais (com o 6º ano de escolaridade).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The School of Science and Technology supports all courses anchored with its human resources, with 6 senior technicians supporting the laboratories (3 with doctorates and 3 with
degrees), with 6 technical assistants (all with 12th grade, of which 3 joined the Higher Education) and with 1 operational assistants (with the 6th grade).

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
112

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 90.2
Feminino / Female 9.8

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 51
2º ano curricular 37
3º ano curricular 24
 112

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 29 27 30
N.º de candidatos / No. of candidates 114 131 122
N.º de colocados / No. of accepted candidates 29 27 22
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 30 29 36
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 119.2 127.5 118.2
Nota média de entrada / Average entrance mark 136 138.8 136.6

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Nestes últimos anos (2016 a 2019), constata-se que os candidatos à Licenciatura em Engenharia Mecânica da UTAD são maioritariamente da região norte do país. O número de
candidatos tem aumentado, com excepção do último ano, onde se registou um ligeiro decréscimo que não é significativo. O número de candidatos em 1ª opção, apesar de ter
aumentado, ainda não é muito elevado (37%). Este facto pode ser explicado pela existência do curso em outras Universidades da região Norte, mais concretamente do litoral de onde
é oriundo um número significativo de candidatos.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Over the last years (2016 to 2019), it appears that the candidates for UTAD's Mechanical Engineering degree are mostly from the northern region of the country. The number of
candidates has increased, except for the last year, where there has been a slight decrease, which is not significant. The number of first-choice candidates, although increasing, is still
not very high (37%). This fact can be explained by the existence of the course in other Universities of the North region, specifically the coast from which a significant number of
candidates come from.

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 16 27 17
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 5 8 4
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 5 4 9
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 6 4
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 5 9 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 aplicável.
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6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for PhD programmes). 
Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Cerca de 7% dos alunos inscritos nas unidades curriculares (UCs) não puderam submeter às avaliações por falta de frequência às aulas. As contribuições mais significativas para
este valor dizem respeito a UCs da área científica de Matemática (MAT) com 9%, 19% e 23%, respetivamente, nos três anos lectivos em análise, com as Análises Matemáticas II e III a
atingirem valores de cerca de 32% no ano lectivo de 2018/19; a UC de Programação da área científica de Ciências Informáticas com 23% e 20% nos dois últimos anos lectivos; na
área científica de Engenharia e Técnicas Afins (ETA), que com valores médios abaixo de 5%, nos três anos lectivos em análise, existem também algumas UCs em que estas
percentagens atingem valores acima de 20%; de referir ainda a UC Tecnologia Mecânica da área científica de Metalurgia e Metalomecânica (MM) com 31% e Sistemas de Controlo da
área científica de Electrónica e Automação(EA) com 28% em 2018/19. De entre os alunos que poderiam ser avaliados houve uma grande percentagem que optou por não o fazer: 26
% nas UCs de ETA, 20% nas UC s de MAT e 12% nas UCs da área científica de Física (FIS). Do número de alunos que se submeteu à avaliação 85% em 2016/17, 84% em 2017/18 e de
83% em 2018/19 resultou em aprovação. É em Química que a taxa de aprovação foi menor: 57% em 2016/17, 24% em 2017/18 e 55% em 2018/19. A área ETA apresenta algumas UC’s
com taxas grandes de insucesso, como por exemplo a Mecânica dos Sólidos I com 67% em 2016/17 e Mecânica Aplicada III com 58% em 2018/19. A taxa de sucesso na área de
Desenvolvimento Pessoal (DP) foi de 96,5% em 2018/19.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
About 7% of the students enrolled in the curricular units (CUs) could not undergo the evaluation due to lack of attendance to classes. The most significant contributions to this value
relate to Mathematics CUs with 9%, 19% and 23%, respectively, in the three academic years under analysis, with Mathematical Analysis II and III to reach values of about 32% in the
academic year 2018/19; the Programming CU of the Computer Science área with 23% and 20% in the last two academic years; In the scientific area of Engineering and Related
Techniques (ETA), with average values below 5%, in the three academic years under analysis, there are also some CUs where these percentages reach values above 20%; also
noteworthy is Mechanical Technology in the Metallurgy and Metallurgical (MM) area with 31% and Control Systems in the Electronic and Automation (EA) area with 28% in 2018/19.
Among the students who could be evaluated there was a large percentage who chose not to do so: 26% in the ETA UCs, 20% in the MAT UCs and 12% in the Physics Science (FIS)
UCs. Of the number of students who underwent assessment 85% in 2016/17, 84% in 2017/18 and 83% in 2018/19 resulted in approval. It is in Chemistry that the approval rate was
lower: 57% in 2016/17, 24% in 2017/18 and 55% in 2018/19. The ETA area has some UCs with high failure rates, such as Solid Mechanics I with 67% in 2016/17 and Applied Mechanics
III with 58% in 2018/19. The success rate in the Personal Development (PD) area was 96.5% in 2018/19.

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 dados de 2018, da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC) sobre os diplomados do 1º ciclo de Engenharia Mecânica da UTAD, a taxa de
empregabilidade é de 97%. (Fonte: DGEEC - Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência. Caracterização dos desempregados registados com habilitação superior - junho de
2018).

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 2018, from the General Directorate of Education and Science Statistics (DGEEC) on graduates of the 1st cycle of Mechanical Engineering at UTAD, the
employability rate is 97%. (Source: DGEEC - Directorate-General for Education and Science Statistics. Characterization of Registered Unemployed - June 2018).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Destaca-se a elevada taxa de empregabilidade do ciclo de estudos e salienta-se a boa aceitação por parte do mercado de trabalho, registando-se vários contactos por parte dos
empregadores no sentido de recrutarem os referidos licenciados.

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Highlights of the high levels of employability of the study cycle and good acceptance by the labor market, with several contacts by employers to recruit graduates.

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 Didatica e Tecnologia na
Formação de Formadores (CIDTFF)

Muito Bom/Very
Good Universidade de Aveiro (UA)/UA 2 -

Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-Ambientais
e Biológicas (CITAB)

Muito Bom/Very
Good Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)/UTAD 6 -

Centro de Materiais e Tecnologias Construtivas (C-MADE) Fraco/Weak Universidade da Beira Interior (UBI)/UBI 1 -

Centro de Matemática da Universidade do Minho (CMAT) Muito Bom/Very
Good Universidade do Minho (UM)/UM 2 Pólo

UTAD/UTAD

Centro de química de Vila Real (CQVR) Muito Bom/Very
Good Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD)/UTAD 2 -

Laboratório Associado de Energia, Transportes e
Aeronáutica (LAETA) Excelente/Excellent INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia

Mecânica e Engenharia Industrial (INEGI/UP)/INEGI/UP 2 -

INESC TEC - INESC Tecnologia e Ciência (INESC TEC) Muito Bom/Very
Good

Inesc Tec - Instituto de Engenharia de Sistemas e
Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC)/INESC
TEC

6 Pólo
UTAD/UTAD

Instituto de Física de Materiais Avançados,
Nanotecnologia e Fotónica - Universidade do Porto (IN-
IFIMUP)

Excelente/Excellent Universidade do Porto (UP)/UP 1 -

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/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614
 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/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614
 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. 
Ao longo dos últimos 5 anos os docentes do curso de Engenharia Mecânica têm-se envolvido em atividades que contribuem para o desenvolvimento do país e da região, são
exemplos disso a participação em projetos de investigação com empresas do setor energético (GALP - GAS FENOSA, REPSOL, Sonorgás, Goldenergy) e do setor agro florestal GIFF
- Gestão Integrada e Fomento Florestal, Lda. e a Associação Portuguesa da Castanha áreas fundamentais para a região.

 Acresce ainda serviços de consultoria em empresas como LIPOR, Tinta 2000 e Sovina. Prestação de serviços na área da Valorização de Resíduos e Efluentes (Serviços para CM
Baião, UTAD e Águas do Norte) e na área da Tecnologia para a Sustentabilidade (Serviços para empresas: BASREAL, terminal rodoviário de Vila Real, Bandora, UTAD). E alguns
serviços de peritagem.

 

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. 

Over the past 5 years, Mechanical Engineering teachers have been involved in activities that contribute to the development of the region and the country. In fact, the involvement in
research projects with companies in the energy area (GALP - GAS FENOSA, REPSOL, Sonorgás, Goldenergy) and the agro-forestry area GIFF - Integrated Management and Forest
Development, Lda. the Portuguese Chestnut Association key areas for the region.

 In addition, consulting services are available at companies such as LIPOR, Tinta 2000 and Sovina. Setting up of services in the area of Waste and Effluent Recovery (Services for CM
Baião, UTAD and Águas do Norte) and Technology for Sustainability (Services for companies: BASREAL, Vila Real bus terminal, Bandora, UTAD). And some other expert services.

 

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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614
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As actividades científicas desenvolvidas pelos docentes do curso centram-se nos domínios: mecânica dos materiais e das estruturas; biomecânica do desporto; biomassa para a
energia. Realça-se a investigação nas áreas dos materiais e estruturas de base biológica e da biomassa agro-florestal.
O corpo docente têm-se envolvido em equipas de investigação, tendo participado em cerca de 30 projectos , com um montante global superior a 20 milhões de euros. Como
principais fontes de financiamentos destacam-se a FCT, FEDER, PRODER e H2020. Também existem parceiras com algumas das principais instituições de ensino superior e
empresas nacionais.
Participam em projectos internacionais (Hybrid BioVGE e ECOGATE) dos quais fazem parte instituições como a Technische Uni. Graz, Univ. di Bologna e Univ. of Applied Sciences
Rapperswil e empresas como a SOLARFOCUS, Hargassner, Complex Sp. Neste âmbito têm surgido parcerias com as Univ. de Pennsylvania, Sevilha, Savoie e a Univ. Internationale
de Rabat.

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 scientific activities, developed by course faculty, focus on: mechanics of materials and structures; biomechanics of sport; biomass for energy. Research in the areas of bio-
materials and structures and agro-forestry biomass for energy production and thermal behavior modeling.
Over the past five years the Course has been involved in research centers, participated in about 30 research projects, with an overall amount of over € 20 million. The main sources of
funding include FCT, ERDF, PRODER and H2020. Partnerships with some of the main higher education institutions and national companies should also be highlited.
Significant participation in international projects (Hybrid BioVGE and ECOGATE) in which institutions such as Technische Univ. Graz, Univ. di Bologna and Univ. of Applied Sciences
Rapperswil.Partnerships with and international companies have also been established and with the univeersities of Pennsylvania, Seville, Savoy and the Univ. Internationale de
Rabat.

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 0.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 4
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). 1

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A Vice-Reitoria para o Planeamento e Internacionalização (VRPI), o Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade (GRIM) da UTAD e a coordenação de mobilidade da ECT
(ECTMOB) promovem a cooperação institucional e mobilidade de alunos, docentes e funcionários ao abrigo de programas nacionais e internacionais (e.g. Erasmus+, Iacobus,
Almeida Garret). No caso das parcerias ERASMUS os cursos da área da Engenharia Mecânica têm oito (8) protocolos ERASMUS+ ativos com universidades em sete (7) países:

 Universidad Miguel Hernandez, Alicante,Espanha
 Université D’Orléans, Orléans, França

 Ecole Nationale Superieure de Mecanique e D’Aérotechnique,Poitiers, França
 Technological Education Institution of Western Macedonia, Macedonia

 State Higher Vocational School in Krosno, Polónia 
 Ovidius University of Constanta, Roménia

 University of Ljubljana, Eslóvenia 
 Bayburt University, Turquia

 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
The Vice Rectory for Planning and Internationalization (VRPI), UTAD's Office of International Relations and Mobility (GRIM) and ECT Mobility Coordination (ECTMOB) promote
institutional cooperation and mobility of students, teachers and staff under national and international programs (eg Erasmus +, Iacobus, Almeida Garret). n the case of ERASMUS
partnerships. Mechanical Engineering courses have eight (8) active ERASMUS + protocols with universities in seven (7) countries:

 Miguel Hernandez University, Alicante, Spain
 Université D'Orléans, Orléans, France

 Ecole Nationale Superieure de Mecanique and D''Aérotechnique, Poitiers, France
 Technological Education Institution of Western Macedonia, Macedonia

   State Higher Vocational School in Krosno, Poland
 Ovidius University of Constanta, Romania

 University of Ljubljana, Slovakia
 Bayburt University, Turkey.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 O numero de estudantes em programas internacionais de mobilidade aumentou de 1.9% (3/151) para 6.2%(10/161) no período de 2016/2019. Estes resultados reflectem o empenho do

Curso em fomentar este tipo de actividades, que permitem aos estudantes complementarem a sua formação numa instituição estrangeira.
 

6.4. Eventual additional information on results.
 The number of students in international mobility programs increased from 1.9% (3/151) to 6.2% (10/161) in the 2016/2019 period. These results reflect the Course's commitment to

foster such activities, which allow students to complement their training in a foreign institution

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/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia da qualidade (PDF, máx. 500kB).
 7.1.2._2019_RAC_Relatorio_Anual_Curso_Lic_Mec (2).pdf

 
7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem,
designadamente quanto aos procedimentos destinados à recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do sucesso
escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao
acompanhamento da implementação dessas medidas. 

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, bem relatórios das unidades curriculares (RUC), preenchidos anualmente
pelos docentes que permitem monitorizar o bom funcionamento das referidas UCs.

 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. A Direção de Curso, realiza pelo menos duas reuniões anuais, uma no inicio e outra no final do ano, com docentes e representantes dos alunos para diagnosticar e
corrigir eventuais problemas.

 

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/704b8470-c3cc-d59e-45f1-5db2d8d15614/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd
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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,as well as reports of the curricular units (RUC), completed annually by the teachers that allow to monitor the proper
functioning of the said UCs.
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.The Course Direction, held at least two
annual meetings, one at the beginning and one at the end of the year, with teachers and student representatives to diagnose and correct any problems.
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 revisto em 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf). 
Existe, ainda o Gabinete de Gestão da Qualidade (GESQUA), sob a Pró-Reitoria para a área da Qualidade, responsável pela área operacional dos processos de avaliação e
acreditação dos Ciclos de estudo (https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

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 and revised in 2018 (https://www.utad.pt/gesqua/wp-
content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf).
There is also the Quality Management Office (GESQUA), under the Rectorate for a Quality area, responsible for the area of evaluation and accreditation processes of the study cycle
(https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2017/01/2016_manual_procedimentos_a3es_DIGITAL.pdf).

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/a3es/), 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/a3es/), 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 obteve, em 2019, a acreditação, por 6 anos, no processo de Avaliação Institucional junto da A3ES, e está, atualmente, em processo de acreditação do seu Sistema Interno de
Garantia da Qualidade, junto da mesma instituição.
A UTAD tem participado em alguns rankings, nomeadamente, Estudo de Qualidade Educativa 2015, promovido pela ODAEEINSTITUTE.US e U-Multirank.
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 Engenharia Zootécnica obtiveram o Selo de qualidade EUR-ACE, da Ordem dos Engenheiros.

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
In 2019, UTAD obtained the Institutional accreditation for 6 years. Currently, the university is in the process of certififying its Internal Quality Assurance System.
Moreover, UTAD has participated in some rankings, namely, Educational Quality Study 2015, promoted by ODAEEINSTITUTE.US and U-Multirank.
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.

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. 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 
-Coerência dos objetivos do ciclo de estudos com as exigências do mercado do trabalho de fornecer uma formação de alto nível. 

 -Estrutura do curso alinhada com recomendações de Bolonha conjugando contributos internacionais (IEEE) e nacionais (Ordem dos Engenheiros)
 -Sólida formação nas áreas científicas fundamentais de Engenharia Mecânica, nomeadamente Mecânica Aplicada e Fluidos e Calor, e uma formação abrangente nas áreas

tecnológicas: Materiais, Desenho e Processos de Fabrico, Automação e Controlo, Electrotecnia e Electrónica, que permite aos alunos desenvolverem competências de trabalho em
equipas multidisciplinares. 

 -Existência de mecanismos formais de participação dos docentes e dos estudantes nos processos de decisão e nas actividades académicas. 
 -Existência de uma estrutura centralizada (GESQUA) para o planeamento e implementação de políticas de gestão da qualidade do ensino e de um Manual da Qualidade que se traduz

em diversos relatórios regulares que permitem uma monitorização do curso. 
 -Existência de instalações físicas e de recursos laboratoriais com facilidade de acesso pelos alunos para além do horário das actividades lectivas e da biblioteca.

 -Existência de relações intensas e consolidadas que o corpo docente tem vindo a manter com diversas instituições universitárias nacionais e europeias.
 -Existência de diversos protocolos de cooperação com empresas de renome, o que tem vindo a permitir a estadia dos alunos em regime de estágio de verão, visitas, e prestações de

serviço. 
 -Existência de um corpo docente motivado e qualificado para as diferentes áreas do ciclo de estudo. 

 -Ambiente de interactividade/proximidade na relação entre os docentes e alunos 
 -Experiência crescente em actividades de investigação em centros de renome como LAETA e CITAB

 -Aposta institucional na formação do seu corpo docente.
 -Significativa actividade de publicação dos docentes do ciclo de estudos em revistas internacionais com revisão por pares, expressa numa média anual de 2,63 artigos por docente

na área de Engenharia Mecânica.
 -Existência de corpo não docente de apoio directo ao ciclo de estudos com a formação adequada para o seu bom funcionamento. 

 -Existência de estruturas formais de integração e de aconselhamento académicos, entre as quais se destaca a Associação Académica da UTAD, o Núcleo de Estudantes, a Direcção
de Curso e o programa de tutoria que promovem a integração dos alunos bem como uma rápida e contínua resolução de problemas. 

 -Existência de serviços de ação social escolar, de excelentes condições para a prática desportiva no Campus, e estruturas de apoio à mobilidade de estudantes, GRIM, e de inserção
no mercado de trabalho, GAIVA.

 -Existência de um núcleo de estudantes muito ativo e motivado.
 -Elevada taxa de empregabilidade dos diplomados pelo ciclo de estudos (93% em 2018, dados do DGEEC).

 -Curso certificado pelo EUR-ACE

8.1.1. Strengths 
- Consistency of the objectives of the study cycle with the demands of the labor market to provide high level training.

 - Course structure aligned with Bologna recommendations combining international (IEEE), and national( Order of Engineers) contributions.
 - Solid education in the fundamental scientific areas of Mechanical Engineering, namely Applied Mechanics and Fluids and Heat, and a comprehensive education in the technological

areas: Materials, Design and Manufacturing Processes, Automation and Control, Electrotechnics and Electronics. This allows the students to develop skills to work in
multidisciplinary teams.

 - Existence of formal mechanisms for teachers and students to participate in decision-making and academic activities.
 - Existence of a centralized structure (GESQUA) and a Quality Manual for the planning and implementation of teaching quality management policies which result into regular reports

that allow monitoring of the course.
 - Existence of physical facilities and laboratory resources easily accessible by students beyond the teaching hours, as well as of the library, with diversified services, including

universal access to B-On.
 - Existence of intense and consolidated relations that faculty has been maintaining with several national and European University Institutions.

 - Existence of several cooperation protocols with renowned companies, which has allowed not only for students to participate in summer internship, but also to develop course visits
and services.

 - Existence of a motivated and qualified group of teatchers for the different areas of the study cycle.
 - Environment of interactivity / proximity between teachers and students.

 - Growing experience in research activities in renowned research centers, such as LAETA and CITAB, with continued participation in research projects and technology transfer.
 - Institutional investment on faculty training.

 - Significant publication of teachers in peer-reviewed international journals, expressed in an annual average of 2.63 papers/teacher in the Mechanical Engineering field.
 - Existence of non-teaching staff with proper training, which directly supports the study cycle for its proper functioning.

 - Existence of formal academic integration and counseling structures, such as the UTAD Academic Association (AAUTAD), the Mechanic Student Nucleus (NEMEC) and the Course
Directorate, as well as the mentoring program which promote students' integration in a continuous and programmed way and allow rapid and continuous problem solving.

 - Existence of social action services (SASUTAD) with excellent conditions for the practice of sports at the UTAD Campus, support structures for student mobility (centered on GRIM),
and support for the insertion in the labor market (centered on GAIVA).

 - Existence of a very active and motivated mechanics students’ nucleus. 
 - Graduates’ high employability rate (93% in 2018, data from DGEEC).

 - Course certified by EUR-ACE.

8.1.2. Pontos fracos 
- Apesar de um acréscimo de protocolos com empresas, o número de alunos envolvidos em estágios poderia ser mais elevado assim como o número de protocolos de cooperação. 

 - Número de alunos internacionais crescente mas ainda reduzido
 - Apesar do aumento gradual dos candidatos, o número de candidatos em primeira opção continua a não ser muito elevado (37%). 

 - O corpo docente na área da especialidade, embora qualificado, é limitado. 
 - Escassos recursos financeiros para a aquisiçao, funcionamento e manutenção dos equipamentos laboratoriais e para reforço do corpo técnico. Salienta-se também a necessidade

de proceder à actualização de alguns softwares de interesse.
 - No que respeita aos mecanismos de garantia da qualidade, a motivação dos alunos para o preenchimento dos inquéritos regulares de avaliação do desempenho dos docentes e

das unidades curriculares poderia ser mais elevada. 
 - Contribuição directa da indústria para a definição e actualização do plano de estudos, bem como para a definição e actualização dos conteúdos programáticos das unidades

curriculares é pouco expressiva
 - Por força do serviço docente, existe dificuldade na atribuição de licenças sabáticas e de mobilidade internacional por períodos mais prolongados.

 - Baixas perspetivas de progressão na carreira dos docentes com elevados indicadores de desempenho, decorrentes das restrições orçamentais com que a universidade se
defronta. 

 - A distribuição dos alunos por género (90% masculino; 10% feminino) é claramente um ponto fraco. Acresce a este ponto fraco, a regionalização da procura, fundamentalmente
confinada à região norte do país.

 - Inexistência de um processo de avaliação regular da carga de trabalho dos estudantes, para a actualização fundamentada dos ECTS atribuídos a cada unidade curricular.

8.1.2. Weaknesses 
- Despite the increase of protocols with companies, the number of students involved in internships could be higher as well as the number of cooperation protocols.

 - Although rising in numbers, there are still few international students.
 - Despite the gradual increase in candidates, the number of first-choice ones is still not very high (37%).

 - Although qualified, the faculty specialized in Mechanical Engineering is limited.
 - Scarce financial resources for the acquisition, operation and maintenance of laboratory equipment and for the reinforcement of the technical staff. There is also a need to update

some software.
 - With regard to quality assurance mechanisms, the motivation of students to complete teachers and course performance’s assessment surveys could be higher and more regular.

 - The industry's direct contribution for the definition and updating of the course syllabus, as well as the definition and updating of the syllabus of the curricular units is not
significant.

 - Due to the teaching service, it is difficult for faculty to benefit from sabbaticals and from international mobility licenses for long periods.
 - Low prospects for career advancement of teachers with high performance indicators due to the budgetary constraints the university faces. 

 - The distribution of pupils by gender (90% male; 10% female) is clearly a weak point. In addition, the demand is regionalized, essentially confined to the northern region of the
country.

 - Lack of a regular assessment process of student workload, for the updating of the ECTS assigned to each course unit.

8.1.3. Oportunidades 
- Crescente procura de licenciados na área de engenharia mecânica por parte da indústria, o que augura um potencial aumento do número de candidatos. 

 - A criação do Parque de Ciência e Tecnologia (Regia Douro Park) pode ser um incentivo à instalação de novas empresas numa região tradicionalmente pouco industrializada. 
 - A existência de start ups criadas por ex alunos do curso, inseridas no Douro Regia Douro Park (Parque de Ciência e Tecnologia) faz prever uma contribuição relevante desta área

no tecido empresarial da região.
 - A região e Vila Real em particular, a sua segurança, qualidade de vida e um custo de vida relativamente mais baixo são atractivos para o recrutamento de novos candidatos e

manutenção dos actuais.
 - Crescente procura de Portugal por parte de estudantes estrangeiros e por parte de filhos de emigrantes portugueses que vêm na UTAD uma oportunidade de seguir os seus

estudos, tendo a UTAD inclusive publicado o estatuto do estudante estrangeiro. 
 - A ênfase na inovação, na industria 4.0 e na sustentabilidade nas políticas económicas mais recentes, constitui uma oportunidade para aprofundar a colaboração entre as

universidades e o tecido empresarial. Neste contexto, realçam-se as possibilidades de diversos financiamentos que poderão ser utilizados para aumentar a produção científica, e as
parcerias necessárias para a manutenção ou melhoria dos resultados do ciclo de estudos. 

 - A saída recente de docentes por mobilidade profissional e por aposentação constitui uma oportunidade para a renovação do corpo docente directamente afecto às áreas científicas
de Engenharia Mecânica. 
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- Potencial para atrair para o ciclo de estudos um maior número de alunos, em especial do género feminino, através de acções de esclarecimento sobre a amplitude e diversidade da
intervenção profissional na área de Engenharia Mecânica.

8.1.3. Opportunities 
- Growing demand from industry for mechanical engineering graduates, which augurs a potential increase in the number of candidates.
- The creation of the Science and Technology Park (Regia Douro Park) can be an incentive for the establishment of new companies in a traditionally low industrialized region.
- The existence of start ups created by former students of the course, inserted in the Douro Regia Douro Park (Science and Technology Park) makes it possible to forecast a relevant
contribution of this area in the business network of the region.
- The region and the city of Vila Real in particular, their safety, quality of life and relatively low cost of living are attractive for recruiting new candidates and maintaining current ones.
- Growing demand from Portugal for foreign students and children of Portuguese emigrants who come to UTAD for an opportunity to pursue their studies. UTAD has even published
the status of foreign students.
- The emphasis on innovation, industry 4.0 and sustainability in the latest economic policies provides an opportunity to deepen the collaboration between universities and the
business nework. In this context, we highlight the possibilities for different funding that could be used to increase scientific production, and the partnerships needed to maintain or
improve the results of this study cycle.
- The recent departure of teachers due to professional mobility and retirement is an opportunity for the renewal of the faculty directly assigned to the scientific areas of Mechanical
Engineering.
- There is potential to attract more students, specially women, to this study cycle by clarifying the scope and diversity of professional intervention in the area of Mechanical
Engineering.

8.1.4. Constrangimentos 
- Restrições financeiras ocorridas nos últimos anos.
- As restrições orçamentais dificultam não só o investimento em laboratórios como a renovação e contratação de pessoal docente e não docente.
- O poder de compra dos agregados familiares conduz a uma saída (abandono ou continuidade para o 2º ciclo) de alguns alunos para instituições mais próximas da sua residência.
- Os processos de avaliação são essencialmente administrativos, com ainda pouca repercussão para a melhoria contínua do ciclo de estudos.
- As escassas oportunidades de progressão na carreira, bem como as dificuldades de contratação de novos docentes, podem comprometer, a curto prazo, a manutenção de um
corpo docente qualificado e altamente motivado.
- O limitado financiamento da investigação por via dos concursos promovidos pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, são ameaças para a manutenção dos actuais
indicadores de produção científica e para o incremento das acções de transferência de tecnologia.

8.1.4. Threats 
- Financial restrictions of recent years.
- Budgetary constraints make it difficult not only for investment in laboratories but for the renewal and hiring of teaching and non-teaching staff.
- Household purchasing power leads some students to leave (leaving or continuing to the 2nd cycle) to institutions closer to their residence.
- The evaluation processes are essentially administrative, with little impact on the continuous improvement of the study cycle.
- Poor opportunities for career advancement (as well as difficulties in hiring new teachers) may jeopardize, in the short term, the maintenance of a qualified and highly motivated
faculty.
- Limited funding for research through calls for tenders promoted by the Foundation for Science and Technology are threats to maintain current indicators of scientific production
and to increase technology transfer actions.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Potenciar as ligações empresariais existentes e criar novas cooperações de forma a aumentar a realização de projectos e estágios em contexto empresarial.

 

8.2.1. Improvement measure 
1.Strengthen existing business connections and create new cooperations in order to increase the realization of projects and internships in business context.

 

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

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1.High in constant implementation ;

 

8.1.3. Indicadores de implementação 
1.Nº de novos protocolos estabelecidos com o tecido empresarial numa média 2 protocolos por ano;~

 

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1.Nº. of new protocols established with business, on average 2 protocols per year;

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2.Aumentar a promoção do curso nos meios de comunicação e redes sociais, quer a nível nacional e internacional de modo a aumentar o número de candidatos em primeira opção
(e de género feminino) e a vinda de alunos internacionais.

8.2.1. Improvement measure 
2.Increase the promotion of the course in the media and social networks, both nationally and internationally in order to increase the number of candidates in first choice (and of
female gender) and the arrival of international students.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
2.Media, com implementação constante;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
2.Medium, with constant implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
2.Nº de noticias e publicações na imprensa, posts nas redes sociais;Aumento de 5 a 10 % de alunos em primeira opção e internacionais, nº de feiras internacionais (pelo menos
uma),actualização semestral da página do curso no site da UTAD;

8.1.3. Implementation indicator(s) 
2.Nº of news and publications in the press and posts in social networks;5-10% increase in first-choice and international students,nº. of international fairs (at least one),semiannual
update of the course page on the UTAD website;

 3.Two teachers hired in the area of mechanical engineering (for both cycles);

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3.Reforço do corpo docente.

8.2.1. Improvement measure 
3.Reinforcement of faculty number
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
3.Alta, com implementação imediata;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
3.High, with immediate implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
3.Contratação de 2 docentes na área da engenharia mecânica (para os dois ciclos);

8.1.3. Implementation indicator(s) 
3.Two teachers hired in the area of mechanical engineering (for both cycles);

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
4.Reforço financeiro para investimento na requalificação dos laboratórios e reforço de pessoal técnico de apoio .

8.2.1. Improvement measure 
4.Financial reinforcement for investment in upgrading laboratories and reinforcement of technical support staff.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
4.Alta, com implementação imediata ;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
4.High, with immediate implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
4.Três laboratórios requalificados (para os dois ciclos), um técnico de laboratório (para os dois ciclos);

8.1.3. Implementation indicator(s) 
4. Three requalified laboratories (for both cycles),one laboratory technician (for both cycles);

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
5.Integração do tecido industrial e de representantes de estudantes na definição e actualização dos conteúdos programáticos das UC

8.2.1. Improvement measure 
5.Integration of the industries and student representatives in the definition and updating of the course syllabus.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
5.Média, com implementação bianual;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
5.Medium with biannual implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
5.Duas actas de reuniões (com empresas do sector);

8.1.3. Implementation indicator(s) 
5.Two minutes of meetings (with companies of the sector);

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
6.Concessão de licenças sabáticas e mobilidade internacional.

8.2.1. Improvement measure 
6.Sabbatical leaves and international mobility

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
6.High, with anual implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
6.Uma licença sabática por ano,uma mobilidade internacional por ano;

8.1.3. Implementation indicator(s) 
6.One sabbatical leave, per year; one international mobility, per year;

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
7.Reestruturação do plano de estudos para introduzir as UC de matemática computacional e órgãos de máquinas.

8.2.1. Improvement measure 
7.Restructuring of the syllabus of the course to introduce the Curricular Units of computational mathematics and machine organs.

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
7.High, implementation in one year;

8.1.3. Indicadores de implementação 
7.Duas UC a introduzir no plano de estudos;
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8.1.3. Implementation indicator(s) 
7.Two Curricular Unites to be introduced in the syllabus;

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
8.Avaliação regular da carga de trabalho dos estudantes, para a actualização fundamentada dos ECTS atribuídos a cada unidade curricular

8.2.1. Improvement measure 
8.Regular assessment of students' workload for the fundamented updating of the ECTS assigned to each course unit.

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
8.High, annual implementation.

8.1.3. Indicadores de implementação 
8.Uma reunião, por ano, entre docentes e representantes de alunos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
8.One meeting, per year, between teachers and student representatives.

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

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

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

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations
(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>
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9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
<sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
<no answer>

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

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

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

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

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

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

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

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>


