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ACEF/1920/0901152 — 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.
 PERA/1516/0901152

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-12-28

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._2_Sec 1_I_2_pt_eng.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A revisão do plano estudos procurou organizar os conteúdos em torno da área científica de serviço social, reforçando a articulação interdisciplinar entre o ensino e as temáticas de

investigação em serviço social. O essencial das alterações introduzidas são justificadas pela necessidade de cumprir com as recomendações da Agência, designadamente no que
se refere: (a) passagem do mestrado de um curso de 90 ects para um curso de 120 ects; (b) aumento do peso relativo da área de formação científica de Serviço Social; e, (c) fusão
dos quatro ramos de especialização.

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The studies plan review sought to organize the contents around the scientific area of social work, reinforcing the interdisciplinary articulation between teaching and the themes of

research in social work. The essential of the amendments introduced are justified by the need to comply with the Agency's recommendations, in particular as regards: (a) the
master's degree from a 90 ects course to a course of 120 ects; (b) increasing of the relative weight of the of scientific training area of Social Work; and( c) fusion of the four branches
of specialization.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 O peso relativo da área científica de Serviço Social na totalidade dos ects do curso passa dos actuais 78% (70 ects em 90) para 83% (100 ects em 120), assegurando, assim, uma

maior creditação da sua área de formação científica central e fundamental (Serviço Social).
 A fusão dos quatro ramos de especialização permitiu organizar os contributos interdisciplinares – da Sociologia, Antropologia, Psicologia, Gestão, Estudos em Desenvolvimento -

em torno de temas e conteúdos de investigação empiricamente relevantes para o Serviço Social, a ser abordados em Seminários.
 

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The relative weight of the scientific area of Social Work in all course ects goes from the current 78% (70 ects in 90) to 83% (100 ects out of 120), thus ensuring a greater credit of its

central and fundamental scientific training area (Social Work).
 The fusion of the four branches of specialization allowed us to organize interdisciplinary contributions – sociology, anthropology, psychology, management, studies in development

– around empirically relevant research themes and contents for the Social Work, to be addressed in Seminars.

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.
 Relativamente aos equipamentos dispõe de um sistema de videoconferência que permite uma maior participação do exterior em conferências, aulas e seminários.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 It's available a video conferencing system that allows greater participation from the exterior in conferences, classes and seminars.

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.
 Está em aberto a possibilidade de no âmbito da UniNorte se desenvolverem ações de cooperação que promovam o ensino e investigação em temas relevantes para o serviço social. 

 No âmbito do programa Erasmus o número de universidades europeias parceiras continua a alargar-se.
 Entretanto começaram a desenvolver-se de modo sistemático e regular acordos de cooperação com

 Universidades da América Latina que têm cursos em Serviço Social, designadamente com o Brasil e em
 menor escala com o Chile.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 We have a possibility, with UniNorte, of developing cooperation actions that promote teaching and research in topics relevant to social work. Under the Erasmus programme, the

number of European universities allies continues to widen. However, cooperation agreements began to develop systematically and regularly with Universities in Latin America that
have courses in Social Work, namely with Brazil and in smaller scale with Chile.

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

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

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

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

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
O atual curso além de integrar a possibilidade de realização de uma dissertação de natureza científica ou um trabalho de projeto, integra a possibilidade de realização de Estágio de
natureza profissional objeto de relatório final. Neste seguimento, foi publicado o Regulamento do Curso de Mestrado (2º Ciclo) em Serviço Social, em Diário da República, 2ª série nº
67, de 4 de abril de 2019. Foi elaborado o regulamento de estágio (aguarda aprovação pelos órgãos competentes), e estamos a organizar a bolsa de protocolos institucionais a partir
das protocoladas com a licenciatura.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The current course besides integrating the possibility of performing a dissertation of scientific nature or a project work, integrates the possibility of performing internship of
professional nature, subject of a final report. Therefore the Regulation of the Master's Course (2nd Cycle) in Social Work was published, in Diário da República, 2nd grade no. 67, of
April 4, 2019. The internship regulation was completed (awaiting approval by the competent bodies), and we are organizing the institutional protocol slate from those with the
bachelor's degree.

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

Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Serviço Social

1.3. Study programme.
Social Work

1.4. Grau.
Mestre

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Serviço Social

1.6. Main scientific area of the study programme.
Social Work

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
762

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:
312

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:
-

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
29

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.
As condições de acesso ao ciclo de estudos conducente ao grau de mestre em Serviço Social são fixadas pelo Artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 74/2006, de 24 de março, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 107/2008, de 25 de junho, pelo Decreto-Lei n.º 230/2009, de 14 de setembro e pelo Regulamento de Pós-Graduados da UTAD:
Titulares do grau de licenciado em Serviço Social;
Titulares do grau de licenciado em Ciências Sociais;
Titulares do grau de licenciado em outra área científica com experiência profissional relevante na área do trabalho social; 
Titulares de um grau académico superior estrangeiro conferido na sequência de um primeiro ciclo de estudos organizado segundo processo de Bolonha;
Titulares de um grau académico superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado.

1.11. Specific entry requirements.
The conditions of access to the course of study leading to a Master's degree in Social Work are established by Article 17 of Decree-Law No. 74/2006, of the 24th of March, as amended
by Decree-Law No. 107/2008 of the 25th of June, by Decree-Law No. 230/2009 of the 14th of September and by UTAD’s current Postgraduate Regulations:
1. Holders of a first degree in Social Work;
2. Holders of a first degree in any area of the social sciences;
3. Holders of a first degree in other disciplinary fields with relevant employment experience in social work;
4. Holders of a foreign first degree awarded in accordance with the Bologna Process;
5. Holders of a foreign university degree recognized as meeting the goals of a Portuguese first degree.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno
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1.12.1. Se outro, especifique:
Não se aplica.

1.12.1. If other, specify:
Not applicable.

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Na IES promotora: UTAD

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.
Não se aplica.

1.15. Observations.
Not applicable.

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 - Serviço Social

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Serviço Social

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Social Work

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
Serviço Social SS 102
CIências Sociais CS 18
(2 Items)  120 0  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

 No âmbito do desenvolvimento dos Sistemas Internos de Garantia da Qualidade (ainda em implementação) a UTAD desenvolveu uma metodologia de avaliação que implica o
preenchimento de questionários (alunos) relatórios das unidades curriculares (docentes) e relatórios anuais de curso (Diretor). Paralelamente criou uma Comissão de Análise e
Acompanhamento para monitorar as estratégias de melhoria dos cursos. Cada um destes instrumentos tem itens de questionamento que permitem avaliar a adequação das
metodologias de ensino aos objetivos de aprendizagem. Referir ainda que as metodologias de ensino e aprendizagem utilizadas nas várias UC são coerentes com os objetivos de
aprendizagem propostos, uma vez que, cada UC funciona com sessões teórico-práticas, seminários e orientações tutoriais, a fim de possibilitar uma maior participação nas aulas.
Promove-se o acompanhamento direto dos alunos na preparação dos trabalhos individuais e/ou de grupo, nas aulas e nas sessões de orientação tutorial.

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

 In the context of the development of Internal Systems of Quality Guarantee (still in implementation) UTAD developed an evaluation methodology that implies the filling out of
questionnaires (students) curricular units’ reports (professors) and annual course reports (course director). At the same time, it was created an Analysis and Monitoring Committee
to monitor course improvement strategies. Each of these instruments has question items that allow the evaluation of the adequacy of teaching methodologies to learning objectives.
Also note that the teaching and learning methodologies used in the various curricular units are consistent with the proposed learning objectives, since each curricular unit works
with theoretical-practical sessions, seminars and tutorial orientations, in order to enable greater participation in classes. The direct follow-up of the students is promoted in the
preparation of individual and/or group work, in classes and in the tutorial orientation sessions.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 Os questionários pedagógicos de satisfação dos alunos e o relatório anual de cada docente, relativos a cada unidade curricular, têm itens de questionamento que permitem verificar

a adequação da carga horária. Os docentes em cada ano escolar também desenvolvem algumas atividades em aula e em orientação tutorial com o objetivo de aferirem se a carga de
trabalho autónomo dos alunos se ajusta ao previsto. No futuro, com a completa implementação do sistema de garantia de qualidade (ver campo 7 deste relatório), poderão vir a ser
tomadas outras medidas neste âmbito, gerais a toda a ECHS-UTAD.

 

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The pedagogical questionnaires of student satisfaction and the annual report of each professor, related to each curricular unit, have question items that allow to confirm the

adequacy of the workload. Professors in each school year also develop some activities in class and in tutorial guidance in order to assess whether the autonomous workload of
students adjusts to what is planned. In the future, with the full implementation of the system of quality guarantee (see field 7 of this report), further measures may be taken in this
area, general to the entire ECHS-UTAD.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
 A metodologia de ensino com sessões teórico-práticas, seminários, e orientações tutoriais, possibilita uma participação efetiva nas aulas. O uso cruzado de diferentes instrumentos

de avaliação orientado para o desenvolvimento de diferentes competências dos alunos permite aferir o cumprimento dos objetivos. Por outro lado, na avaliação incluem-se
atividades expositivas, atividades de contacto e atividades de trabalho autónomo, com exposição teórica e preparação conceptual, debates, trabalho de grupo, pesquisa
bibliográfica e preparação de apresentação de trabalhos de grupo ou individuais.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
 The teaching methodology with theoretical-practical sessions, seminars, and tutorial orientations, allows an effective participation in classes. The cross-use of different evaluation

instruments oriented to the development of different skills of students allows to measure the objectives achievement. On the other hand, in the evaluation it’s included expository
activities, contact activities and autonomous work activities, with theoretical exposition and conceptual preparation, discussions, group work, bibliographic research and preparation
of group or individual work presentation.
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2.4. Observações

2.4 Observações.
Nada mais a registar.

2.4 Observations.
Nothing more to register.

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.
 Hermínia Júlia de Castro Fernandes Gonçalves

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

Herminia Júlia De Castro Fernandes
Gonçalves Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Sociologia (2011) | Serviço Social

(2019) 100 Ficha submetida

José Luís D’Almeida Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Serviço Social 100 Ficha submetida
Luzia Oca Gonzalez Professor Auxiliar ou equivalente Doutor ANTROPOLOGIA 100 Ficha submetida
Octavio José Rio Do Sacramento Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Antropologia 100 Ficha submetida

Paula Manuela Rodrigues de Sousa Professor Associado convidado ou
equivalente Doutor Serviço Social 60 Ficha submetida

Pedro Gabriel Gonçalves Pedro Moreira
Da Silva Professor Auxiliar ou equivalente Doutor História 100 Ficha submetida

Telmo Humberto Lapa Caria Professor Catedrático ou equivalente Doutor Sociologia da Educação 100 Ficha submetida
Vera Lúcia Ferreira Mendonça Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Psicologia Social e Antropologia 100 Ficha submetida

Elsa Rocha de Sousa Justino Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências Sociais ou Serviço Social 15 Ficha submetida

Daniela Joana Magalhães Monteiro da
Silva

Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Serviço Social 15 Ficha submetida

Sandra Raquel Pereira Aguiar Ricardo
Mendes Assistente convidado ou equivalente Mestre Sociologia 45 Ficha submetida

     835  

<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.
 11

3.4.1.2. Número total de ETI.
 8.35

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: 7 83.832335329341

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): 7.9 94.610778443114

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 4.9 58.682634730539 8.35

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists
not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0.45 5.3892215568862 8.35

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 7 83.832335329341 8.35

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 3 35.928143712575 8.35
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/cba0ce14-c28b-14c4-aa26-5dc5868f63e0
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/1b4f5c95-fdad-b0c5-979d-5dc5868fdb7d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/51cd8d15-327a-2f5c-ec40-5dc586212183
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/df77055c-d33c-ce91-7a02-5de52589b7f6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/dfb57911-a3ce-bda2-16fd-5de527055803
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9/annexId/e48ea60f-b023-491b-3dca-5de52a896bbb
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4. Pessoal Não Docente
4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 

A Universidade dispõe de serviços técnicos e administrativos dotados de técnicos superiores que, no âmbito das suas competências, colaboram com este ciclo de estudos sempre
que necessário, nomeadamente os Serviços Académicos, o GESQUA, o GRIM e o GAIVA. 
Os alunos, docentes e técnicos do ciclo de estudos, coletiva e individualmente, contam com o apoio dos técnicos superiores dos serviços informáticos e audiovisuais da UTAD.
Em termos mais específicos, o ciclo de estudos tem o apoio de seis funcionários em regime de tempo integral, nomeadamente técnicos superiores e administrativos do DESG (duas
colaboradoras), da ECHS (duas colaboradoras) e do CETRAD (dois colaboradores), que ajudam diretamente a direção de curso nas tarefas de gestão, avaliação e promoção, bem
como os alunos e os docentes afetos ao ciclo de estudos.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The University has technical and administrative services provided by superior technicians who, within their competence, collaborate with this study cycle whenever necessary,
namely Academic Services, GESQUA, GRIM, and GAIVA. The staff and students of the study cycle, both collectively and individually, are also supported by administrative and
technical staff of informatics and audiovisual services.
In more specific terms, the non-teaching staff involved in this study cycle includes six members at full time, namely the superior and administrative technicians of the DESG (two
collaborators), of ECHS (two collaborators) and CETRAD (two collaborators), which directly help the course’s Coordinating Committee in the management, evaluation and promotion
tasks, as well as the students and teachers of the study cycle.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Os seis funcionários não docentes diretamente envolvidos no ciclo de estudos têm as seguintes qualificações profissionais e académicas: DESG - 2 assistentes técnicos com
ensino secundário; ECHS - 1 assistente técnico com ensino secundário e 1 técnico superior com licenciatura; CETRAD – 1 gestor de ciência com licenciatura e 1 gestor de ciência
com mestrado.
No sentido da atualização contínua dos seus conhecimentos e competências, estes elementos têm frequentado numerosas ações de formação em áreas diversificadas, incluindo as
relacionadas com legislação laboral, gestão de recursos humanos, gestão do tempo, estratégias de internacionalização das universidades, secretariado, atendimento ao público,
liderança e motivação, desenvolvimento pessoal e soft skills.
Adicionalmente, alguns destes elementos frequentaram ainda formações de natureza estatística, nomeadamente como trabalhar com as bases de dados do INE, do Eurostat e da
PORDATA.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The six members of non-academic staff directly involved in this study cycle have the following professional and academic qualifications: DESG - 2 technical assistants with
secondary education; ECHS - 1 technical assistant with secondary education and 1 senior technician university graduate; CETRAD - 1 science manager university graduate and 1
science manager with a master's degree.
In order to continually update their knowledge and skills, these members have attended numerous training courses in diverse areas, including those related to labor law, human
resources management, time management, internationalization strategies of universities, secretariat, customer service, leadership and motivation, personal development and soft
skills.
Additionally, some of these elements have also made statistical training, such as working with the INE, Eurostat and PORDATA databases.

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. 
76

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 7.9
Feminino / Female 92.1

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular do 2º ciclo 29
2º ano curricular do 2º ciclo 47
 76

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 47 50 32
N.º de candidatos / No. of candidates 57 67 54
N.º de colocados / No. of accepted candidates 47 50 28
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 25 40 29
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 0 0 0
Nota média de entrada / Average entrance mark 0 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
A procura do mestrado nos últimos três anos letivos (2016-2018) tem preenchido o número de vagas existente, tal como aconteceu no triénio anterior (2013-2015). Com base num
questionário que aplicamos todos os anos (no 2º semestre, em Maio) aos mestrandos matriculados no 1º ano pela 1ª vez, podemos afirmar que: no total dos inquiridos 81% eram
licenciados em serviço social pela UTAD, 15% não eram licenciados pela UTAD nem eram de serviço social, 35% tinham mais de 24 anos e 25% tinham mais de 34 anos, 57% são
trabalhadores-estudantes, 28% têm contrato de trabalho com base na sua licenciatura e 77% vêm a conclusão total ou parcial do mestrado como uma vantagem, no futuro, no
mercado de trabalho.

 Cerca de 55% dos alunos tem origem geográfica no concelho e distrito de Vila Real, 23,5% são de distritos do litoral norte e os restantes dispersam-se por outros distritos do país.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The search for the master's degree in the last three school years (2016-2018) has filled the existence number of vacancies, as well as in the previous three-year period (2013-2015).
Based on a questionnaire applied by us every year (in the second semester, in May) to the master's students enrolled in the first year for the first time, we can affirm that: in total
respondents 81% were licensed in social work by UTAD, 15% were not licensed by UTAD or were from social work, 35% were over 24 years old and 25% had more than 34 years old,
57% are student workers, 28% have a work contract based on their degree and 77% come to complete the master's degree as an advantage in the future for the labor market. About
55% of students have geographic origin in the municipality and district of Vila Real, 23.5% are from districts of the north coast and the rest across other districts of the country.
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6. Resultados
6.1. Resultados Académicos

6.1.1. Eficiência formativa.

6.1.1. Eficiência formativa / Graduation efficiency

Antepenúltimo ano / Two before the last year Penúltimo ano / One before the last year Último ano / Last year
N.º graduados / No. of graduates 7 5 4
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 6 2 2
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 1 3 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 2
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica.

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

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Sublinha-se que a comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas é analisada relativamente ao anterior plano de estudos que, como se sabe, contava com ramos opcionais.
Diga-se ainda que não dispomos de dados do sucesso escolar por áreas relativamente ao atual plano de estudos, uma vez que, só iniciou o seu funcionamento no corrente ano
letivo (2019-2020).

 Das nove unidades curriculares, cinco são obrigatórias e quatro são opcionais. No ano letivo 2018-2019 a percentagem de aprovados em relação aos avaliados apresenta um
funcionamento similar nas várias áreas científicas. Nas UC da área do Serviço Social a taxa de sucesso escolar oscilou entre os 80 e os 90%; as duas UC opcionais da área dos
Estudos do Desenvolvimento obtiveram uma taxa de sucesso na ordem dos 83%; e, por fim as duas UC opcionais da área da Gestão cifram nos 96%.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
It is emphasized that the comparison of academic achievement in the different areas is analyzed in relation to the previous syllabus which, as is known, had optional branches. It
should be noted that we do not have data on academic achievement by subject area compared to the current curriculum, as it only started in the current school year (2019-2020).

 Of the nine course units, five are compulsory and four are optional. In the academic year 2018-2019, the percentage of approved students compared to the evaluated ones has a
similar functioning in the various scientific areas. In the UCs of the Social Work area, the school success rate ranged from 80 to 90%; The two optional UCs in the Development
Studies area achieved a success rate of 83%; and, finally, the two optional Management UCs total 96%.

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
Segundo os dados extraídos dos inquéritos realizados em Maio dos últimos 3 anos aos alunos de 1º ano, 57% dos alunos de mestrado são trabalhadores-estudantes, 28% têm
contrato de trabalho com base na sua licenciatura e 77% vêem a conclusão total ou parcial do mestrado como uma vantagem para a empregabilidade na área. A proporção de
mestrandos que vêem a conclusão total ou parcial do mestrado como uma vantagem para a empregabilidade e progressão na área sobe para 82% e 84% quando se consideram,
respetivamente, o total dos trabalhadores-estudantes e o total daqueles que têm contrato de trabalho com base na sua licenciatura.

 

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 surveys data conducted in May of the last 3 years to first-year students, 57% of master's students are student workers, 28% have a work contract based on their degree
and 77% see the total or partial completion of the master's degree as an advantage to employability in the area. The proportion of master students who see the total or partial
completion of the master's degree as an advantage for employability and progression in the area rises to 82% and 84% when considering, respectively, the total number of student
workers and the total of those who have an employment contract based on their degree.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os assistentes sociais e outras profissões sociais têm à partida qualificações para entrarem no mercado de trabalho. Daí que a procura adicional de uma formação pós-graduada
tenha necessariamente que ver com as vantagens que vêm nela, tanto, para quem procura um primeiro emprego e para os restantes que já são trabalhadores-estudantes. Neste
contexto, julgamos bastante significativo que o mestrado seja procurado por mais de dois terços dos recém licenciados em serviço social da UTAD (uma franca melhoria
relativamente ao triénio anterior, que se situava em 47%) e que mais de um terço e um quarto dos matriculados tenha, respetivamente, mais de 24 anos e mais de 34 anos. Os mais
de três quartos de matriculados que vêm a conclusão do curso (mesmo que parcial) como uma vantagem futura no mercado de trabalho (sendo que os que já trabalham ainda vêm
mais essa vantagem), põem em evidência a conclusão de não existirem problemas relevantes de empregabilidade.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Evidently social workers and other social professions have qualifications to enter the labor market. The additional demand for postgraduate training necessarily has to do with the
advantages that come in it, equally for those looking for a first job and for the rest who are already student workers. In this context, we think it is quite significant that the master's
degree is sought by more than two thirds of UTAD's newly graduated social work graduates (an improvement over the previous three-year period, which stood at 47%) and that more
than a third and a quarter of those enrolled are more than 24 years and over 34 years old respectively. The more than three quarters of enrollees who come to complete the course
(even if partial) as a future advantage in the labor market (which those already working can see that advantage more), highlight the conclusion that there are no relevant problems of
employability.

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

CETRAD Bom UTAD 8 -

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/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9
 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/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9
 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. 
Nos últimos 5 anos realizou-se uma atividade continuada e sistemática de extensão universitária com mais de 50 conferências, seminários e ações de formação contínua, abertos à
comunidade e aos profissionais dos vários setores de trabalho social. Esta atividade teve o apoio do CETRAD em cerca de 70% dos eventos realizados e ocorreu, em mais de 40%,
em associação com aulas abertas de várias unidades curriculares dos cursos de Serviço Social. Desenvolveu-se em torno das seguintes temáticas:

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2ccb0df9-1a69-abd8-0f2f-5db1a13387b9
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-promoção dos direitos das mulheres e de combate às desigualdades de género, incluindo as comemorações do dia internacional para a eliminação da violência contra as mulheres
-análise e debate do serviço social escolar, focando-se privilegiadamente no apoio sociofamiliar e intervenção social para promoção do sucesso escolar no ensino básico
-análise e debate das estruturas e recursos organizacionais e das relações de trabalho de suporte à intervenção social
-análise e debate do serviço social em saúde, focando-se privilegiadamente nos cuidadores informais, nos cuidados paliativos e nas pessoas com deficiências.
-análise e debate sobre migrações transnacionais, relações multiculturais e desenvolvimento sustentável territorial
-análise e debate de modelos e metodologias de intervenção social e de identidades profissionais em serviço social

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

In the last 5 years, a continuous and systematic activity of university extension has been carried out with more than 50 conferences, seminars and continuous training actions, open
to the community and professionals of various social work sectors. This activity had the support of CETRAD in about 70% of the events held and occurred, in more than 40%, in
association with open classes of several curricular units of social work courses. They have been developed around the following themes:
-promoting women's rights and fighting gender inequalities, including celebration of The International Day for the Elimination of Violence against Women
-analysis and debate of school social work, focusing privilegedly on socio-family support and social intervention to promote school success in primary education
-analysis and discussion of structures and organizational resources and of the work relations of support to social intervention
-analysis and debate of social work in health, focusing privilegedly on informal caregivers, palliative care and people with disabilities.
-analysis and discussion on transnational migrations, multicultural relations and territorial sustainable development
-analysis and debate of social intervention models and methodologies and professional identities in social work

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. 

-Programa de Capacitação para o Investimento Social - IES Douro Verde - Alto Relevo Social -9.570,00€
2018-19 ( 3 docentes envolvidos)
- "La inserción laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con riesgo de exclusión social. Una
perspectiva transnacional"-Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Igualdad de España, refª EXP 147/12
MSSSI, 25000,00 euros; (3 docentes envolvidos)
- "O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina: determinantes históricos,
interlocuções internacionais e memória - financiado pelo CNPq - [Brasil], 90000 reais, 2016-2019 (1 docentes)
- Projecto DOUROTUR - Turismo e inovação tecnológica no Douro. NORTE-01-0145-FEDER-000014. NORTE
2020 Programas ICDT. (679.458,26€). Maio 2016 a outubro 2019 (3 docentes)
-Projeto +Social.E6G (Programa Escolhas) para promoção do desenvolvimento social de 5 bairros sociais em Vila Real. https://www.cm-vilareal.pt/index.php/noticias/item/608-
projeto-social-e6g.

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. 

-Programa de Capacitação para o Investimento Social - IES Douro Verde - Alto Relevo Social -9.570,00€ 2018-19 (3 professors)
- "La inserción laboral de las mujeres pertenecientes a grupos con riesgo de exclusión social. Una perspectiva transnacional"-Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Igualdad de
España, refª EXP 147/12 MSSSI, 25000,00 euros; (3 professors)
- "O Movimento de Reconceituação do Serviço Social na América Latina: determinantes históricos, interlocuções internacionais e memória - financiado pelo CNPq - [Brasil], 90000
reais, 2016-2019.(1 professor)
- Projecto DOUROTUR - Turismo e inovação tecnológica no Douro. NORTE-01-0145-FEDER-000014. NORTE 2020 Programas ICDT. (679.458,26€). Maio 2016 a outubro 2019 ( 3
professors)
-Projeto +Social.E6G (Programa Escolhas) to the promotion of social development of 5 neighborhoods in Vila Real. https://www.cm-vilareal.pt/index.php/noticias/item/608-projeto-
social-e6g. 

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 2.5
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 37.5
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 37.5

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). 
Participamos na Rede Ibero-Americana de Governança e Desenvolvimento Territorial (rede de investigadores universitários e estudiosos de instituições de países ibero-americanos.
http://www.redeteg.org/about.html) e na MERGING VOICES (consórcio com a Nova de Lisboa, U. Porto e U. Algarve para transferência de know-how e partilha de práticas com países
na Ásia e Oceania (Austrália, China, India, Japão, Coreia, Filipinas, etc). Dinamizamos a constituição de uma Rede Internacional de Serviço Social na Escola, tendo como parceiros a
Universidade de Coimbra, o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, a Universidade Estadual de S. Paulo “Júlio Mesquita Filho” e o Instituto Superior de
Serviço Social de Angola. Somos co-fundadores (2017) do Grupo Interdisciplinar de Investigação sobre Trabalho Sexual (GIITS) que reune 21 investigadores de cerca de 10
universidades de Portugal, Espanha e Brasil.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
We participate in the Ibero-American Network of Governance and Territorial Development (network of university researchers and scholars of institutions of Ibero-American countries.
http://www.redeteg.org/about.html) and in MERGING VOICES (consortium with Nova de Lisboa, U. Porto and U. Algarve to transfer know-how and share of practices with countries in
Asia and Oceania (Australia, China, India, Japan, Korea, Philippines, etc). We dynamically promote the constitution of an International School Social Work Network, having as
partners the University of Coimbra, the Institute of Social and Political Sciences of the University of Lisbon, the State University of S. Paulo "Júlio Mesquita Filho" and the Superior
Institute of Social Work of Angola. We are co-founders (2017) of the Interdisciplinary Group for Research on Sexual Work (GIITS) that brings together 21 researchers from about 10
universities from Portugal, Spain and Brazil.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

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

6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicable.

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).

https://www.utad.pt/gesqua/wp-content/uploads/sites/9/2019/05/manual_qualidade_V02_2018_11_30.pdf
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<sem resposta>

7.2 Garantia da Qualidade

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

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

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

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

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

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

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or structures supporting the teaching and learning processes, namely
regarding the procedures for information collection (including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic assessment
of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement measures, and the monitoring of their implementation. 

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

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

 With regard to School Success, based on data obtained from the Academic Services, namely, a number of students enrolled, a number of students evaluated, the number of students
evaluated and the number of students approved, an indicator base is created, that allows a more detailed analysis. With these results, UC is identified with low rates of school
achievement, with the main emphasis being on the 1st year students, being referred to the Study Support Program in Higher Education (PASS-UTAD), the Tutoring Program (PT-UTAD
) and the Study-Skills Program, according to identified needs.

 At the same time, UTAD has the Permanent Observatory for the Drop-out and Promotion of School Success where students are identified in situations of risk of drop-out and the
student is monitored properly.

 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.
 

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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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 2016, o Mestrado Integrado em Medicina Veterinária submeteu o processo de avaliação junto da EAEVE - European Association of Establishments for Veterinary Education,
obtendo a certificação de 2016 a 2022.
Em 2012, a UTAD submeteu-se à avaliação Institucional promovida pela IEP-EUA.
Entre 2012 e 2015, os 2º Ciclos em Engenharia Mecânica, Engenharia Civil e 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 2016, the Integrated Masters in Veterinary Medicine submitted the evaluation process to EAEVE - European Association of Veterinary Education Establishments, obtaining
certification from 2016 to 2022.
In 2012, UTAD underwent an Institutional evaluation promoted by the IEP-EUA.
Between 2012 and 2015, the 2nd Cycles in Mechanical Engineering, Civil Engineering, and Zootecnica Engineering obtained the seal of quality EUR-ACE, by the Order of Engineers.

8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 

1. Novo plano curricular com reforço de ects total (de 90 para 120) e com um aumento do peso relativo da área científica de Serviço Social mais adequado para atualização de
conhecimentos teóricos e metodológicos com vista à ampliação de competências cognitivas, relacionais e ético-políticas no domínio do Serviço Social.

 2. Alinhamento dos objetivos do mestrado com a estratégia de desenvolvimento científico do CETRAD, LTI 6 (Sociedade de Risco, Políticas e Inclusão).
 3. O mestrado é o único curso de pós-graduação desta área de conhecimento no Norte de Portugal. Acresce ainda que potencia as ligações interdisciplinares maioritariamente com

a Sociologia, Psicologia, Antropologia e Gestão em torno dos principais campos de investigação do Serviço Social (Saber, Identidades e Reflexividade; Políticas, Públicos e
Organizações; Territórios, Comunidades e Desenvolvimento). 
4. O corpo docente do mestrado (11 professores-investigadores) contém uma grande diversidade interdisciplinar em Ciências Sociais com percursos multidisciplinares entre o
Serviço Social, a Sociologia, a Antropologia, a Educação e a História:

 a) 5 professores – Doutores em Serviço Social (1 dos quais Doutor também em Sociologia);
 b) 5 professores – Doutores em Antropologia, Sociologia e História (2 dos quais a frequentar um segundo doutoramento em Serviço Social);

 c) 1 professor – a aguardar provas de doutoramento em Serviço Social.
 5. Capacidade de captar alunos fora da região, de outras universidades e do mercado de trabalho. 

 

8.1.1. Strengths 
1. New curricular plan with total ect reinforcement (from 90 to 120) and with an increase in the relative weight of the scientific area of Social Work more appropriate for updating
theoretical and methodological knowledge with a view to expanding cognitive skills, relational and ethical-political in the field of Social Work.

 2. Alignment of master's objectives with CETRAD, LTI 6 strategy (Risk Society, Policy and Inclusion).
 3. The master's degree is the only postgraduate course in this area of knowledge in northern Portugal. Moreover, it enhances interdisciplinary connections mostly with Sociology,

Psychology, Anthropology and Management around the main fields of research of Social Work (Knowledge, Identities and Reflexivity; Policies, Publics and Organizations; Territories,
Communities and Development).

 4. The master's faculty (11 professor-researchers) contains a great interdisciplinary diversity in Social Sciences with multidisciplinary paths between Social Work, Sociology,
Anthropology, Education and History:

 a) 5 professors - PhD in Social Work (1 of whom also PhD in Sociology);
 b) 5 professors – PhD in Anthropology, Sociology and History (2 of them attending a second PhD, in Social Work);

 c) 1 professor – waiting for PhD examination in Social Work.
 5. Ability to capture students outside the region, from other universities and from labor market.

 

8.1.2. Pontos fracos 
1. Mobilidade internacional (estudantil e docente) ainda inferior ao desejado.

 2. Recursos financeiros insuficientes para acesso completo a base de dados de revistas e aquisição de bibliografia complementar.

8.1.2. Weaknesses 
1. International mobility (student and professor) still lower than desired.

 2. Insufficient financial resources for full access to the journal database and acquisition of complementary bibliography.
 

8.1.3. Oportunidades 
1. A existência no Centro de Estudos Transdisciplinares de Desenvolvimento (CETRAD) da UTAD de uma linha específica de investigação sobre temas de Serviço Social com
destaque para o desenvolvimento sustentável e territorial, diversidade cultural, políticas sociais, reflexividade profissional e o uso de metodologias participativas.

 2. O corpo docente tem uma presença regular em congressos e encontros nacionais e internacionais de Serviço Social e apresenta uma crescente produção científica
nomeadamente na publicação de artigos.

 3. Os professores-investigadores desenvolvem importantes parcerias e consórcios interuniversitários de Serviço Social e Ciências Sociais que permitem uma atualização constante,
partilha de experiências de investigação e desenvolvimento de projetos conjuntos. 

 4. A mobilização de docentes através do ERASMUS +, crescente nos últimos anos, tem contribuído para a internacionalização do Serviço Social da UTAD. 
5. Visibilidade nacional e internacional da UTAD.

 

8.1.3. Opportunities 
1. The existence at the Center for Transdisciplinary Development Studies (CETRAD) – UTAD, of a specific line research on social work issues with emphasis on sustainable and
territorial development, cultural diversity, social policies, professional reflexivity and the use of participatory methodologies.

 2. The faculty has a regular presence in national and international congresses and meetings of Social Work and presents a growing scientific production, particularly in articles
publication.

 3. Research professors develop important partnerships and interuniversity consortia of Social Work and Social Sciences that allow a constant updating, sharing of research
experiences and project development together.

 4. The mobilization of professors through ERASMUS+, increasing in recent years, has contributed to the internationalization of the UTAD Social Work.
 5. National and international visibility of UTAD.

 

8.1.4. Constrangimentos 
1. Dificuldade em convencer grande parte dos alunos a realizar programas de mobilidade com outras universidades devido a problemas socio-económicos e à baixa dotação
financeira das bolsas.

8.1.4. Threats 
1. Struggle in convincing a majority of students to carry out mobility programmes with other universities due to socio-economic problems and low financial allocation of
scholarships.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Esclarecer e incentivar alunos a fazer Erasmus num semestre do ano da tese em universidades europeias, procurando a perspetiva comparativa nos objetos de análise.

 Solicitar junto dos órgãos competentes da UTAD o reforço de verbas para o acesso e aquisição de bibliografia específica no campo do Serviço Social.
 

8.2.1. Improvement measure 
Clarify and encourage students to do Erasmus in a semester of the thesis at European universities, looking for the comparative perspective on analysis objects.

 Request from the UTAD competent organs to strengthen funds for the access and acquisition of specific bibliography in the field of Social Work.
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade Média, a implementar durante o 1º semestre do 1º ano do curso.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
Medium Priority, to be implemented during the 1st semester of the 1st year of the course.

8.1.3. Indicadores de implementação 
- sessões de esclarecimento/ reuniões gerais.
- acréscimo de verbas para este efeito

8.1.3. Implementation indicator(s) 

- sessions of clarification/ general meetings.
- increase of funding for this purpose

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>

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>
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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>


