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ACEF/2122/0505307 — 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/1516/0505307

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2017-05-31

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

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

 2._Síntese de medidas de melhoria do ciclo de estudos desde a avaliação anterior.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A estrutura curricular foi alterada para acomodar as recomendações do normativo da A3ES para a regulação e avaliação dos cursos de Licenciatura em Enfermagem e

assentaram em 4 objetivos:
 • Aumentar a componente de Ensino Clínico em 8 ECTS de modo a corresponder a um mínimo de 120 ECTS, reduzindo-os no Ensino Teórico

 • Normalizar o valor do ECTS, de acordo com os regulamentos da UTAD, em 27h
 • Normalizar o número de horas por ECTS dedicadas a atividades letivas presenciais entre um terço e dois terços, sendo o restante dedicado ao trabalho autónomo do

estudante
 • Adequar a tipologia de horas de contacto atendendo aos pressupostos de Bolonha 

 • As horas totais do curso passaram a ser 6480 H, das quais 4250H são de contato, sendo 2090 de Ensino Teórico e 2160 de Ensino Clínico
 Não existiram alterações à designação das unidades curriculares, programas ou objetivos do curso. 

 Mantém-se de forma devidamente articulada o Ensino Teórico e o Ensino Clínico. 
 Recebeu aprovação da DGES e A3Es 

 

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971/questionId/a6859344-e6ab-ad19-5278-6169d9f5a1ca
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Changes in the curricular structure accommodate the recommendations of the A3ES criteria for the regulation and assessment of Undergraduate Nursing Degree courses and
were based on 4 objectives:
To increase the Clinical Teaching component by 8 ECTS so as to correspond to a minimum of 120 ECTS, reducing the ECTS in the Theoretical Teaching
To normalize the ECTS, each corresponding to 27 hours, according to UTAD Regulation
To standardize the number of hours per ECTS of contact teaching between one and two thirds, the remainder being dedicated to the student's autonomous work
To adjust the typology of contact hours according to the Bologna principles.
The course has now 6480 total hours; 4250 hours are contact hours (2090 of theoretical teaching and 2160 of clinical teaching)
There are no modifications in the designation of curricular units, syllabus or objectives. The Theoretical and Clinical Teaching are kept in articulation one with each other.
Received approval by DGES and A3ES.

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 Salas de aulas serão equipadas, este ano letivo, com novo mobiliário e instalação de câmaras para ensino a distância.

 Os laboratórios de práticas foram apetrechados com mais simuladores (Simulador para o tratamento da úlcera por pressão, Simulador de injeção intramuscular no glúteo e no
deltoide; Samaritan PAD 500P Trainer com CPR Rate Advisor Simulation, Airway, Management Trainer Torso). Está projetada a construção de 3 novos espaços. Um auditório foi
reconfigurado como unidade de cuidados e apetrechado com modelo de média definição de modo a servir de sala de demonstrações e prática clinica. Um outro laboratório foi
reorganizado de modo a permitir o treino de capacitação para o autocuidado. Estão também projetadas 2 novas salas de aulas, prevendo-se o inicio da construção ainda este
ano letivo. Efetuado o reforço da rede Wireless.

 Adquirido equipamento de videoconferência que permitiu aumentar a participação de docentes estrangeiros na lecionação e em júris de Provas públicas.
 

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 Classrooms will be equipped, this academic year, with new furniture and installation of cameras for distance learning.

 The practice laboratories have been equipped with more simulators (Simulator for the treatment of pressure ulcers, Simulator of intramuscular injection in the gluteus and
deltoid; Samaritan PAD 500P Trainer with CPR Rate Advisor Simulation, Airway, Management Trainer Torso). Construction of 3 new spaces is planned. An auditorium has been
reconfigured as a care unit and fitted with a medium definition model to serve as a demonstration and clinical practice room. Another laboratory was reorganised to allow for
training in self-care skills. Two new classrooms are also planned, with construction expected to begin this academic year. Wireless network reinforcement was carried out.

 Acquired videoconferencing equipment that allowed to increase the participation of foreign teachers in teaching and in juries of public examinations.
 

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
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4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Em relação às parcerias Nacionais foram desenvolvidos novos protocolos com algumas Instituições do setor social e da saúde, como por exemplo as Santa Casa da
Misericórdia de Bragança, Mirandela, Lousada, Guimarães, ULS Do Nordeste. Em curso Protocolo com a Rede de Cuidados Continuados de Saúde Mental.
Integra a Rede Ibero Americana de Universidades Promotoras de Saúde e Rede Académica de Literacia em Saúde.
Nas parcerias internacionais existiu um aumento da rede de protocolos e parcerias. Foram estabelecidos protocolos com Universidade Jaime I e Universidade de la Rioja em
Espanha; University Colleges Leuven-Limburg, - Univerity of applied sciences ucll na Bégica; klaipeda University na lituânia; The Jerzy kukuczka Academy of Physical
Education in katowice e Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza na Polónia; Ovidius University of Constanta – Roménia, e ainda com, Universidade do Espírito Santo,
Universidade Luterana do Brasil e Universidade Federal da Bahia no Brasil

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Regarding national partnerships, new protocols were developed with some institutions within the social and health sectors, such as Santa Casa da Misericórdia de Bragança,
Mirandela, Lousada, Guimarães, ULS Do Nordeste. It was signed a protocol with the Mental Health Continued Care Network.The Superior School of Health integrates the Ibero-
American Network of Health Promoting Universities and the Academic Network for Health Literacy.
In the area of international partnerships, there was an increase in the number of protocols and partnerships. Protocols were established with Jaime I University and Rioja
University in Spain; UC Leuven-Limburg, University of Applied Sciences in Belgium; klaipeda University in Lithuania; The Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in
Katowice and Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza in Poland; Ovidius University of Constanta - Romania; Universidade do Espírito Santo, Universidade Luterana and
Universidade Federal da Bahia in Brazil.

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

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A rede wireless eduroam, nas salas de aula foi reforçada devido à necessidade da utilização de recursos online na lecionação de UCs. O Programa de Tutoria da UTAD (PT) foi
implementado em 2015/16, tendo o Curso de Licenciatura em Enfermagem integrado o PT desde o inicio. O PT tem como missão promover a integração e o sucesso académico
dos estudantes na transição do Ensino Secundário para o Ensino Superior, e ao longo do percurso nesta academia, através do envolvimento dos docentes para otimização dos
processos de ensino-aprendizagem (EA). Foi criado o Observatório Permanente do Abandono e Promoção do Sucesso Escolar (OPAPSE) e o Gabinete de Ensino, Formação e
Inovação Pedagógico (GEFIP). Devido à pandemia, as plataformas Moodle e Zoom-Colibri revelaram-se muito úteis no processo de EA à distância.
Surgiram novas estruturas: a) Centro transversal Espaço Estudante: atendimento ao estudante e candidatos, nomeadamente no esclarecimento de questões e apoio em várias
áreas.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
The eduroam wireless network in the classrooms was reinforced due to the need to use online resources in the teaching of CUs. The UTAD Tutoring Programme (PT) was
implemented in 2015/16, with the Degree Course in Nursing having integrated the PT from the beginning. The PT's mission is to promote the integration and academic success
of students in the transition from Secondary Education to Higher Education, and throughout the course in this academy, through the involvement of teachers to optimize the
teaching-learning (TE) processes. The Permanent Observatory of Abandonment and Promotion of School Success (OPAPSE) and the Teaching, Training and Pedagogical
Innovation Office (GEFIP) were created. Due to the pandemic, the Moodle and Zoom-Colibri platforms proved to be very useful in the distance learning process.
New structures were created: a) Transversal Centre Espaço Estudante: student and candidate attendance, namely in the clarification of questions and support in various areas.

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.
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De modo a melhorar a qualidade do processo de ensino aprendizagem, bem como atender à proveniência geográfica dos estudantes foram alargadas as parcerias nacionais,
tendo sido efetuados protocolos com algumas Instituições do setor social e da saúde, como por exemplo as Santa Casa da Misericórdia de Bragança, Mirandela, Lousada,
Guimarães e Unidade Local de Saúde do Nordeste.
Está em curso a celebração de protocolo com Grupo Trofa Saúde Hospitais.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In order to improve the quality of the teaching-learning process, as well as to take into account the geographical origin of the students, national partnerships were extended, and
protocols were signed with some institutions of the social and health sectors, such as Santa Casa da Misericórdia de Bragança, Mirandela, Lousada, Guimarães and Unidade
Local de Saúde do Nordeste.
A protocol is being worked with Grupo Trofa Saúde Hospitais.

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 Superior de Saúde

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

1.3. Ciclo de estudos.
Enfermagem

1.3. Study programme.
Nursing

1.4. Grau.
Licenciado

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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Enfermagem

1.6. Main scientific area of the study programme.
Nursing

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926
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1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
723

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:
721

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:
421

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
90

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Em resposta à solicitação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para um aumento na disponibilização de vagas de acesso aos cursos de Ensino Superior, e
enquadrado no Plano Estratégico da Universidade Trás-Os-Montes e Alto Douro e na sua politica de fixação de estudantes e de desenvolvimento e coesão territorial emerge o
reforço de alunos na área da Saúde, pelo que a Escola Superior de Saúde aumentou o número de admissões em regime geral para 90 vagas.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
In response to the request from the Ministry of Science, Technology and Higher Education for an increase in the number of places available for access to Higher Education
courses, and as part of the Strategic Plan of the University of Trás-Os-Montes e Alto Douro and its policy of retaining students and aiming the development and territorial
cohesion, there was an increase in the number of students in the area of Health, and so the School of Health has increased the number of general admissions to 90 places.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Podem candidatar-se ao Curso de Licenciatura em Enfermagem estudantes com o 12º ano completo e que tenham realizado os exames nacionais de ingresso de acordo com
uma de três opções: Biologia, Geologia e Física e Química ou Biologia e Geologia. Existe preferência regional: 50% das vagas destinam-se a estudantes provenientes da área
de influência de Vila Real. É ainda obrigatória a entrega de um atestado médico nos termos do Regulamento publicado como Anexo III da Deliberação n.º 336-A/2021, de 05/04.

1.11. Specific entry requirements.
To apply to the Degree in Nursing students must have the 12th grade level completed (secondary education) and must have taken the national exams in: Biology or Geology or
Physics and Chemistry or Biology and Geology. There is a regional preference: 50% of the places are reserved for students coming from the Vila Real area of influence. It is also
mandatory to submit a medical certificate in accordance with the Regulation published as Annex III of Deliberation n.º 336-A/2021, of 05/04

1.12. Regime de funcionamento.
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Diurno

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:
O ciclo de estudos é ministrado na UTAD, nas instalações da Escola Superior de Saúde, Quinta de Prados
Complexo Desportivo
5000-801 Vila Real

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._1.14._Regulamento_Creditação_29_07_2019_compress (24).pdf

1.15. Observações.
Não aplicável

1.15. Observations.
Not aplicable

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971/questionId/a8f6781d-ca16-b4d3-13ca-6169d9a4d47d
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2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable

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
Enfermagem 723 189 4
Medicina 721 22 0
Biologia e Bioquímica 421 9 0
Filosofia e Ética 226 5 0
Psicologia 311 3 0
Terapia e Reabilitação 726 2 0
Gestão e Administração 345 2 0
Sociologia e outros estudos 312 2 0
Ciências da Educação 142 2 0
(9 Items)  236 4  

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.

 A conceção e organização do Plano de Estudos estão fundamentadas nos princípios de Bolonha uma vez que, entre outros princípios, tem por base o desenvolvimento de
competências e não apenas a transmissão de conhecimentos. As metodologias de ensino/ aprendizagem utilizadas fundamentam-se em estratégias dinâmicas e interativas, de
forma a que o estudante desempenhe um papel ativo na sua aprendizagem, desenvolva a capacidade de análise crítica, trabalho em grupo e pesquisa individual.

 As sessões letivas decorrem, de acordo com os objetivos, em diferentes tipologias de aulas: teóricas, teórico- práticas, práticas laboratoriais, seminários e orientação tutorial.
 Salienta-se o reforço de horas de aula de Tipologia OT como meio de promoção do trabalho autónomo dos estudantes, e da interação com os docentes, através da análise de

artigos científicos e pesquisa orientada em bases de dados para elaboração de trabalhos de grupo e desenvolvimento de seminários. 
 

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 conception and organization of the Study Plan is based on the Bologna principles since, among other principles, it is based on the development of competencies and not
only the transmission of knowledge. The teaching/learning methodologies used are based on dynamic and interactive strategies, so that the student plays an active role in
his/her learning, develops the capacity of critical analysis, group work and individual research.

 The teaching sessions take place, according to the objectives, in different types of classes: theoretical, theoretical-practical, laboratory practice, seminars and tutorial guidance.
 It is worth mentioning the reinforcement of Tutorial Guidance typology class hours as a means of promoting students' autonomous work and interaction with the teachers,

through the analysis of scientific articles and oriented research in databases for the elaboration of group works and development of seminars.
 

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
 A atribuição de ECTS procura respeitar o número de horas de trabalho global do estudante, o tipo de competências a desenvolver e as metodologias a utilizar. A determinação

do trabalho global teve por base a aplicação de um questionário a todos os estudantes do curso o que permitiu estimar o cálculo do trabalho autónomo médio. Os
questionários pedagógicos incluem um item sobre a Adequação entre o volume de trabalho exigido e o número de ECTS estabelecidos, o qual é um bom indicador. A
participação ativa dos estudantes da Comissão de Curso e do Conselho Pedagógico permite a aferição anual de cada UC.
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Os planos esquemáticos do curso permitem a distribuição equilibrada da carga média de trabalho do Estudante. A programação dos momentos de avaliação é feita
atempadamente e divulgada no início de cada semestre. Esta esquematização é elaborada pela direção de curso sendo analisada e discutida com os regentes das UC e os
representantes dos estudantes e aprovada em sede do Conselho Pedagógico

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The attribution of ECTS seeks to respect the number of hours of students’ global work, the type of competencies to develop and the methodologies used in each CU. The
determination of the global work was based on the application of a questionnaire to all the students of the course, which allowed to estimate the average autonomous work. The
pedagogical questionnaires include an item about the adequacy between the required workload and the number of ECTS established, which is a good indicator. The active
participation of students in the Course Commission and Pedagogical Council allows the annual assessment of each CU.
The schematic plans of the course allows a balanced distribution of the average student's workload. The assessment schedule for all CU is published at the beginning of each
semester. This scheme is prepared by the course director and analyzed and discussed with the heads of the CU and the student representatives and approved by the
Pedagogical Council.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A avaliação da aprendizagem dos estudantes integra a avaliação continua e avaliação por exame. A avaliação continua é realizada ao longo do semestre, com momentos de
avaliação individual/grupo, escrita e/ou oral, prevista na Ficha da Unidade Curricular, salvaguardando sempre dois momentos de avaliação, tendo por base os objetivos de
aprendizagem. Pretende-se que o trabalho desenvolvido pelo estudante se processe em sessões de natureza grupal, orientação individual e trabalhos práticos. A avaliação do
ensino clínico, não é objeto de avaliação por exame, sendo contínua, de carácter formativa e sumativa orientada por um regulamento próprio e um dossier pedagógico do qual
consta um guia de avaliação baseado nas competências do Enfermeiro de Cuidados Gerais.
No calendário escolar estão previstas as épocas de exame – normal, de recurso e especial que dão oportunidade ao estudante de realizar as unidades curriculares de ensino
teórico deste ciclo de estudos. 

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The assessment of student learning integrates two modalities: the continuous assessment and the assessment by final examination. Continuous assessment is carried out
throughout the semester, with moments of individual/group assessment, written and/or oral, foreseen in the Curricular Unit Sheet, always taking into account two assessment
moments, based on the learning objectives. It is intended that the work developed by the student is processed in group sessions, individual guidance and practical work. The
assessment of clinical teaching is not subject to assessment by final examination, it is rather continuous, formative and summative in nature, guided by its own regulations and
a pedagogical dossier which contains an assessment guide based on the competences of the General Care Nurse.
The school calendar schedules the examination periods - normal, appeal and special – which gives the students the opportunity to perform the theoretical teaching curricular
units of this study cycle

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Não aplicável

2.4 Observations.
 Not aplicable

3. Pessoal Docente
3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
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3.1. Docente(s) responsável(eis) pela coordenação do ciclo de estudos.
A coordenação do ciclo de estudos é feita pela Comissão de Curso composta por:
Diretor de Curso: Carlos Manuel Torres Almeida
Vice Diretor: Amâncio António de Sousa Carvalho
Vogal: Francisco Firmino Reis

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

Carlos Manuel Torres Almeida Professor Adjunto ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Bioética 100 Ficha submetida

Maria Alice Rodrigues dos Mártires Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Alcino Eloi Teixeira Pereira Professor Adjunto ou equivalente Licenciado Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

Amâncio António de Sousa Carvalho Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Ciências da Educação 100 Ficha submetida

Ana Maria Romano Professor Coordenador ou
equivalente Mestre Mestre em toxicodependências e Patologias

psicossociais 100 Ficha submetida

Anabela Martins Pinto de Figueiredo Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL
206/2009) Ciências da Educação 100 Ficha submetida

António José Pereira dos Santos
Almeida Professor Adjunto ou equivalente Mestre Ciência de Enfermagem 100 Ficha submetida

Carlos Alberto Granjo dos Santos Professor Adjunto ou equivalente Mestre Gestão 100 Ficha submetida
Cristina Maria Inocêncio Imaginário Professor Adjunto ou equivalente Doutor Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida
Fátima Maria Baptista Valentim Dias
Cardoso Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Psicologia/educação 100 Ficha submetida

Filomena Martins Marcos Raimundo Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL
206/2009)

Educação, Área de Especialização em
Educação para a Saúde 100 Ficha submetida

Francisco Firmino dos Reis Equiparado a Professor Adjunto
ou equivalente Doutor Título de especialista (DL

206/2009) Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

Isabel Maria Antunes Rodrigues da
Costa Barroso Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009) Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

João Francisco de Castro Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL
206/2009) Bioética 100 Ficha submetida

José Luís Correia Ribeiro Professor Coordenador ou
equivalente Mestre Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

José Manuel Monteiro Dias Professor Adjunto ou equivalente Mestre Título de especialista (DL
206/2009) Enfermagem 100 Ficha submetida

Maria Cristina Quintas Antunes Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Psicologia 100 Ficha submetida

Maria da Conceição Alves Rainho
Soares Pereira

Professor Coordenador ou
equivalente Doutor Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

Maria do Carmo Martins Pires e Sousa Professor Coordenador ou
equivalente Mestre Sociopsicologia da Saúde 100 Ficha submetida

Maria João Filomena dos Santos Pinto Professor Coordenador ou Doutor Ciências Humanas e Sociais - Ciências da 0 Ficha submetida
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Monteiro equivalente Educação

Maria José de Oliveira Santos Professor Adjunto ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Ciências de Enfermagem 100 Ficha submetida

Maria Zita Pires Castelo Branco Professor Adjunto ou equivalente Doutor Enfermagem 100 Ficha submetida

Vítor Manuel Costa Pereira Rodrigues Professor Coordenador Principal
ou equivalente Doutor Ciências Biomédicas 100 Ficha submetida

Amélia Maria Lopes Dias da Silva Professor Associado ou
equivalente Doutor Bioquímica / Biochemistry (Ciências Biológicas

/Biological Sciences) 100 Ficha submetida

Liliana do Carmo Santiago Fernandes
Amado Caramelo Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Física 100 Ficha submetida

Estela Maria Bastos Martins De
Almeida Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Genética 100 Ficha submetida

Maria José Félix Saavedra Mocho Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Agrárias 100 Ficha submetida

Octávio José Rio do Sacramento Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Antropologia 100 Ficha submetida
Ana Paula Aires Borges Teixeira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100 Ficha submetida

Manuela Sofia dos Santos Castanheira Assistente convidado ou
equivalente Licenciado Medicina 10 Ficha submetida

Bebiana da Conceição Fernandes
Palheiros Conde Professor Adjunto ou equivalente Doutor Medica 10 Ficha submetida

Fernando José Martins Próspero Luis Assistente convidado ou
equivalente Mestre Título de especialista (DL

206/2009)
Ciências da Saúde. Medicina. Medicina de
Emergência 30 Ficha submetida

Eurico Jorge dos Santos Cardoso
Gaspar

Equiparado a Professor Adjunto
ou equivalente Licenciado Medicina 10 Ficha submetida

Romeu Duarte Carneiro Mendes Professor Auxiliar convidado ou
equivalente Doutor Ciências do Desporto 30 Ficha submetida

Patricia Maria Rodrigues Pereira Pires Professor Adjunto ou equivalente Licenciado Título de especialista (DL
206/2009) Enfermagem 60 Ficha submetida

Ana Cristina Lima Mimoso Caramelo Professor Adjunto ou equivalente Doutor Título de especialista (DL
206/2009) Enfermagem Avançada 60 Ficha submetida

     3010  

<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.
 36

3.4.1.2. Número total de ETI.
 30.1
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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: 28 93.023255813953

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): 17 56.478405315615

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 7 23.255813953488 30.1

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 9 29.900332225914 30.1

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 de carreira com uma ligação à instituição por um período superior a três anos / Career teaching staff
of the study programme with a link to the institution for over 3 years 29 96.345514950166 30.1

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 2 6.6445182724252 30.1

4. Pessoal Não Docente
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4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O curso de 1º ciclo de estudos em enfermagem conta com a colaboração de 6 funcionários afetos à lecionação. Todos os funcionários têm um vínculo laboral, com contrato de
trabalho por tempo indeterminado, em 100% de dedicação exclusiva.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
The 1st study cycle course in nursing has the collaboration of six employees assigned to teaching process. All employees have a labour contract for an indefinite period of time,
with 100% exclusive dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos seis funcionários, um é coordenador técnico, com o 12º ano de escolaridade; quatro são assistentes técnicos, que têm como habilitações o 12º ano e um é assistente
operacional, com o 6º ano.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the six employees, one is a technical coordinator, with 12th grade level (secondary school) qualifications; four are technical assistants, with 12th grade level qualifications,
and one is an operational assistant, with 6th grade level qualifications.

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. 
402

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 19.9
Feminino / Female 80.1

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
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1º ano curricular 112
2º ano curricular 102
3º ano curricular 94
4º ano curricular 94
 402

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 85 93 90
N.º de candidatos / No. of candidates 368 749 726
N.º de colocados / No. of accepted candidates 86 94 91
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 94 107 108
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted candidate 129.6 152.4 159.2
Nota média de entrada / Average entrance mark 133.9 152.7 164.6

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Não aplicável

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Not aplicable

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 86 99 95
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 79 91 91
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 3 3 3
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N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 1 4 1
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than N+2 years 3 1 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

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 aplicable

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O plano de estudos de curso de licenciatura em enfermagem, compreende as áreas científicas de enfermagem, biologia e bioquímica, medicina, psicologia, sociologia e outros
estudos, gestão e administração, filosofia e ética, ciências da educação e terapia e reabilitação para as quais concorrem as diferentes unidades curriculares, sendo que a área
científica de enfermagem é a de maior relevância correspondendo a 193 ECTS. Da avaliação constata-se o sucesso escolar acima de 90% na maioria das unidades curriculares
independentemente da área científica. O número de estudantes inscritos nas épocas de exames (normal e de recurso) para avaliação da aprendizagem é, por isso, reduzido.

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
The study plan of the degree course in nursing includes the scientific areas of nursing, biology and biochemistry, medicine, psychology, sociology and other studies,
management and administration, philosophy and ethics, education sciences and therapy and rehabilitation for which the different curricular units compete. The scientific area of
nursing is the most relevant, corresponding to 193 ECTS. The assessment shows the academic success rate above 90% in most of the curricular units, regardless of the
scientific area. The number of students enrolled in the examination periods (normal and appeal) for assessment of learning is, therefore, reduced.

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). 
Os dados sobre a empregabilidade dos estudantes são acompanhados a partir das estatísticas da DGEEC e dos estudos realizados pelo Observatório do Percurso Profissional
da UTAD.

 De acordo com esses dados podemos referir que a taxa de empregabilidade é muito elevada, sendo que no ano de 2020 se situava nos 98%. Segundo os dados de DGEEC dos
391(últimos 4 anos) licenciados em enfermagem apenas 2% se encontravam inscritos no Desemprego (3) estando os restantes 98% empregados. 

 

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). 
The data on the employability of students are monitored using DGEEC statistics and the studies carried out by UTAD's Observatory of the Professional Career Pathway.

 According to this data we can state that the employability rate is very high, and that in 2020 it stood at 98%. According to DGEEC data, of the 391 (last 4 years) graduates in
nursing, only 2% were registered as unemployed (3) and the remaining 98% were employed

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A maioria dos diplomados entraram rapidamente no mercado de trabalho, alguns dos quais no estrangeiro (Reino Unido, Suíça, Alemanha). Muitos têm sido reconhecidos,
recebendo prémios de mérito, sendo-lhes dada a oportunidade de realizarem formação pós-graduada nos referidos países. Face ao contexto da situação pandémica que o País
atravessa, tem existido grande procura pelo mercado nacional.

 A Escola tem recebido solicitações para difundir propostas de trabalho para os diplomados por várias instituições de saúde, públicas e privadas, nacionais e internacionais.
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6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Most of the graduates entered the labour market quickly, some of them abroad (UK, Switzerland, Germany). Many have been recognised with merit awards and given the
opportunity to undertake post-graduate training in these countries. In the context of the pandemic situation that the country is going through, there has been great demand for
the national market.

 The School has received requests to disseminate job proposals for graduates by various health institutions, public and private, national and international.
 

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

CIDESD - Centro de Investigação em Desporto, Saúde e
Desenvolvimento Humano Muito Bom UTAD 3 2 integrados e 1

colaborador
Centro de Investigação em Estudos da Criança da Universidade do
Minho Muito Bom UMinho 2 1 integrado e 1

Colaborador
CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de
Saúde Muito Bom UPorto 2 1 integrado e 1

colaborador
CITAB - Centro de Investigação e de Tecnologias Agro-ambientais e
Biológicas Muito Bom UTAD 4 4 integrados

Health Sciences Research Unit: Nursing (UICISA: E), Polo ESS-IPV Muito Bom EECoimbra 1 1 integrado
i3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde Excelente UPorto 1 1 integrado
Unidade de Investigação em Epidemiologia - Instituto de Saúde Pública
da Universidade do Porto Excelente Uporto 1 1 integrado

CETRAD - Centro de Estudos Transdisciplinares para o
Desenvolvimento Bom UTAD 1 1 integrado

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.

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971
 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. 
Os estudantes e os docentes deste curso participam regularmente em atividades de extensão à comunidade numa lógica de parceria com outras instituições tais como a
Câmara Municipal de Vila Real, Instituições de Solidariedade Social, Agrupamentos Escolares e agrupamentos de Centros de saúde. Estas atividades enquadram-se no âmbito
da prevenção primária, de educação para a saúde e promoção de estilos de vida saudáveis, entre outras. A Escola propõe ações de formação no âmbito do Gabinete de
Formação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (GFORM), dirigidas a profissionais de saúde e outros.

 A escola obteve certificação pelo INEM como entidade formadora em SBVDAE podendo desenvolver cursos para os diferentes ciclos de Estudos da UTAD, e para a

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971
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comunidade, em geral. No âmbito do Plano de atividades da Pró-Reitoria para a Saúde e Bem-estar a Escola Superior de Saúde está envolvida no diagnóstico de situação de
saúde da comunidade académica e plano de contingência covid 19.

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. 

The students and teachers of this course regularly participate in community outreach activities in partnership with other institutions such as Vila Real Town Hall, social
solidarity institutions, school and health groups. These activities fall within the scope of primary prevention, health education and promotion of healthy lifestyles, among others.
The School offers training actions in the scope of the Training Office of the University of Trás-os-Montes e Alto Douro (GFORM), addressed to health professionals and others.
The school has been certified by the INEM as a training entity in SBVDAE, being able to develop courses for the different study cycles of UTAD, and for the community, in
general. In the scope of the Pró-Reitoria para a Saúde e Bem-estar activity plan, the School of Health is involved in the diagnosis of the health situation of the academic
community and in the covid 19

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. 

Projetos financiados (com vários bolseiros licenciados em Enfermagem): 
- Continental FoF - Continental Factory of Future, POCI-01-0247-FEDER-047512. Financiamento de €10.251.255,37. 07/2020 a 03/2023.
- IPAVPSI – Impacto de um programa de auxílio e vigilância do plano terapêutico apoiado por uma rede de sensores, na promoção da saúde do idoso dependente no Domicílio,
NORTE-01-0145-FEDER-023428. Financiamento de €141.605,03. 12/2018 a 05/2020.
- Causes4AdolescentObesity - A natureza multifactorial da obesidade: um estudo preliminar sobre o perfil comportamental, fisiológico e genético de adolescentes portugueses,
POCI-01-0145-FEDER-023813. Financiamento de €115.539,71. 10/2017 a 10/2019.
- Health TuriDouro - Intervenções dirigidas às necessidades de saúde dos turistas dos cruzeiros do rio Douro, NORTE-01-0145-FEDER-023434. Financiamento de €82.889,65.
10/2017 a 08/2019.
- NIE - Interfaces naturais com idosos, NORTE-01-0145-FEDER-024048. Financiamento de €148.021,76. 08/2017 a 04/2019.

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. 

Projects funded (with several scholarship holders with a degree in Nursing):

- Continental FoF - Continental Factory of Future, POCI-01-0247-FEDER-047512. Funding of €10,251,255.37. 07/2020 to 03/2023.
- IPAVPSI - Impact of a programme of help and surveillance of the therapeutic plan supported by a network of sensors in promoting the health of the dependent elderly at home,
NORTE-01-0145-FEDER-023428. Funding of €141,605.03. 12/2018 a 05/2020.
- Causes4AdolescentObesity - The multifactorial nature of obesity: a preliminary study on the behavioural, physiological and genetic profile of Portuguese adolescents, POCI-
01-0145-FEDER-023813. Funding of €115,539.71. 10/2017 a 10/2019.
- Health TuriDouro - Interventions addressed to the health needs of tourists on Douro River cruises, NORTE-01-0145-FEDER-023434. Funding of €82,889.65. 10/2017 a 08/2019.
- NIE - Natural interfaces with the elderly, NORTE-01-0145-FEDER-024048. Funding of €148,021.76. 08/2017 to 04/2019.

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 1.2
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4.3
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 2.9
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Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 0

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
No que se refere ao Programa de Mobilidade no Espaço Europeu – Programa ERASMUS, a Universidade de Valência, Espanha, a Universidade de Molise, em Itália e a
Universidade de Mikkeli, na Finlândia, constituem instituições internacionais que há vários anos vêm contribuindo para a diversificação dos percursos formativos dos
estudantes. Todos os que têm beneficiado destas experiências académicas e profissionais são unânimes na sua avaliação sobre as vantagens e mais valias pelas
aprendizagens adquiridas naqueles contextos. Desenvolvemos entretanto parceria com Universidad Jaume I e Universidad de la Rioja em Espanha; University Colleges Leuven-
Limburg - Univerity of Applied Sciences UCll na Bégica, Klaipeda University na Lituânia; the Jerzy kukuczka Academy of Physical Education in katowice e Collegium Mazovia
Innowacyjna Szkola Wyzsza na Polónia; Ovidius University of Constanta – Roménia.

 No Programa Erasmus Mundi existem ainda parcerias internacionais com Universidades Brasileiras.
 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Regarding the European Space Mobility Programme - ERASMUS Programme, the University of Valencia, Spain, the University of Molise, Italy and the University of Mikkeli,
Finland, are international institutions that for several years have been contributing to the training paths of our students. All those who have benefited from these academic and
professional experiences are unanimous in their assessment of the advantages and added value of the learning acquired in those contexts. We have developed partnerships
with Universidad Jaume I and Universidad de la Rioja in Spain; University Colleges Leuven-Limburg - University of Applied Sciences UCll in Belgium, Klaipeda University in
Lithuania; the Jerzy Kukuczka Academy of Physical Education in Katowice and Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza in Poland; Ovidius University of Constanta -
Romania.
In the Erasmus Mundi Programme there are also international partnerships with Brazilian Universities.

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não aplicável

6.4. Eventual additional information on results.
 Not aplicable

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.
 Sim
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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._RAC 2020-21_compressed.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. 

<sem resposta>

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. 

<no answer>

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. 
<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional. 
<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.
 <sem resposta>

7.2.4. Procedimentos de avaliação do pessoal não-docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e desenvolvimento profissional.
 <sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
 <no answer>

7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.
 <sem resposta>

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/2d12496a-4101-ef5e-a8a1-617120357971/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409
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7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
<sem resposta>

7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.
<no answer>

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

8.1.1. Pontos fortes 
A estrutura curricular do curso está em conformidade com as orientações do processo de Bolonha. O curso tem elevada eficácia e eficiência formativa que se traduz no elevado
número de estudantes que terminam a sua formação no tempo curricular previsto. Tem ainda uma componente prática elevada durante todos os anos formativos o que permite
a transferibilidade do conhecimento para a prática clínica, pela proximidade dos estudantes aos contextos de trabalho e a vinculação precoce à profissão.

 A experiência clínica desenvolvida nos diferentes ensinos clínicos é acompanhada numa relação pedagógica muito próxima quer por parte dos docentes da Escola quer dos
enfermeiros dos contextos da prática clínica, o que é facilitadora do processo ensino/aprendizagem.

 A Escola promove e incentiva a participação dos estudantes no desenvolvimento do ensino, na sua avaliação e monotorização e na melhoria dos processos de
ensino/aprendizagem.

 As metodologias de ensino privilegiam estratégias participativas e ativas dos estudantes e os pressupostos de Bolonha, permitindo o desenvolvimento de competências
transversais, nomeadamente nas relações interpessoais e do trabalho em equipa num contexto de multiculturalidade e multiprofissional.

 Todas as unidades curriculares estão concebidas em função das competências do enfermeiro de cuidados gerais estabelecidas pela Ordem dos Enfermeiros e promovem o
pensamento crítico e o processo de tomada de decisão, de modo particular as unidades curriculares designadas de ensino clínico. 

 O curso dispõe de um corpo docente altamente motivado que progressivamente tem obtido qualificação de nível mais elevado.
 Realça-se a avaliação bastante positiva que os estudantes fazem do desempenho dos docentes quer ao nível das metodologias de ensino quer da relação de proximidade que é

estabelecida o que cria um ambiente adequado de aprendizagem.
 A colaboração de professores de áreas científicas da UTAD, nomeadamente, Bioquímica, Biofísica, Microbiologia, Antropossociologia, permite aos estudantes a aquisição de

conhecimentos que, sem serem da área científica da enfermagem, traz contributos, igualmente importantes, pautados pela inovação tecnológica e científica, orientados pela
investigação.

 Salienta-se, ainda, que a avaliação e reconhecimento deste curso se traduz no aumento crescente do numero de candidatos do concurso nacional de acesso ao curso nos
últimos anos e consequentemente levou a um aumento da nota de acesso.

 

8.1.1. Strengths 
The curricular structure of the course is in conformity with the guidelines of the Bologna process. The course has a high formative effectiveness and efficiency that translates
into the high number of students that finish their training in the foreseen curricular time. It also has a high practical component during all the formative years, which allows the
transferability of knowledge to clinical practice, due to the proximity of the students to the work contexts and the early link to the profession.

 The clinical experience developed in the different clinical classes is accompanied by a very close pedagogical relationship between the School's teachers and the nurses in the
clinical practice settings, which facilitates the teaching/learning process.

 The School promotes and encourages the participation of students in the development of teaching, in its evaluation and monitoring and in the improvement of the
teaching/learning processes.

 The teaching methodologies privilege participative and active strategies of the students and the Bologna presuppositions, allowing the development of transversal
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competences, namely in interpersonal relationships and team work in a multicultural and multiprofessional context.
All curricular units are designed according to the competences of the general care nurse established by the Ordem dos Enfermeiros and promote critical thinking and the
decision-making process, particularly the curricular units designated as clinical teaching. 
The course has a highly motivated teaching staff that has progressively obtained higher level qualifications.
The students' evaluation of the teachers' performance is very positive, both at the level of teaching methodologies and the close relationship that is established, which creates
an adequate learning environment.
The collaboration of teachers from other scientific areas of UTAD, namely Biochemistry, Biophysics, Microbiology and Anthroposociology, allows students to acquire
knowledge that, although not belonging to the nursing scientific area, brings equally important contributions, guided by technological and scientific innovation and guided by
research.
It should also be noted that the evaluation and recognition of this course has led to a growing increase in the number of candidates in the national competition for access to the
course in recent years and consequently led to an increase in the access grade.

8.1.2. Pontos fracos 
O esforço feito no aumento de admissões de modo a dar resposta aos apelos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, bem como ao plano estratégico da UTAD
contribui para a manutenção de número elevado de estudantes por tipologia teórico-prática e práticas laboratoriais, criando constrangimentos à aquisição de algumas
competências instrumentais na Escola. 
Apesar de haver uma estratégia definida, e inclusive projetos elaborados para o reforço de laboratórios de práticas da Escola o período pandémico atrasou a sua concretização.
Pensamos num futuro breve ter mais 3 estruturas laboratoriais e salas de aulas.
O envolvimento dos docentes nas atividades de natureza pedagógica, bem como a elevada carga letiva dificulta o maior investimento em investigação e publicação em revistas
científicas.
A qualificação e categoria profissional dos funcionários não docentes condiciona a resposta a solicitações de maior complexidade face à natureza das atividades, o que exige
um investimento na qualificação profissional e técnica. 

8.1.2. Weaknesses 
The effort made to increase student admissions in order to respond to the calls of the Ministry of Science, Technology and Higher Education, as well as to UTAD's strategic plan,
has contributed to maintaining a high number of students per type of theoretical-practical and laboratory practices, creating constraints for the acquisition of some instrumental
skills in the School. 
Although there is a defined strategy, and even current projects for the reinforcement of practice laboratories in the School, the pandemic period has delayed its implementation.
In the near future we plan to have three more laboratory structures and classrooms.
The involvement of teaching staff in activities of a pedagogical nature, as well as the teachers' high teaching load, hinders greater investment in research and publication in
scientific journals.
The qualification and professional category of non-teaching staff limits the response to requests of greater complexity, requiring from some teachers a closer monitoring in view
of the nature of the activities, and an investment in professional and technical qualification.

8.1.3. Oportunidades 
Elevada procura do curso como primeira opção pelos estudantes inscritos no curso.
A organização do Plano de Estudos similar à adotada por outras instituições de Ensino Superior de referência do Espaço Europeu, permite aos estudantes a possibilidade de
mobilidade neste contexto e a aquisição de competências que facilita a comparabilidade de qualificações e integração profissional noutros Estados que constituem o Espaço
Europeu.
O quadro de financiamento do horizonte PRR pode proporcionar à UTAD e consequentemente à Escola o reforço das condições físicas para a melhoria da aprendizagem dos
estudantes.
Geograficamente a Escola encontra-se situada numa confluência de várias vias rodoviárias que permitem uma fácil acessibilidade. Tratando-se de uma cidade localizada numa
região do interior do País, proporciona melhor qualidade de vida aos seus habitantes, melhor acessibilidade a infraestruturas, equipamentos sociais e um custo de vida mais
acessível.

8.1.3. Opportunities 
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High demand for the course as a first option by the students enrolled in the Nujrsing course.
The organization of the Study Plan is similar to the one adopted by other higher education institutions of reference in the European Space allowing the students mobility in this
context and the acquisition of competences that facilitate the qualifications comparability and professional integration in other States that constitute the European Space.
The financing framework of the RRP can provide UTAD and consequently the School the reinforcement of the physical conditions for the improvement of the students' learning.
The School is geographically located at the intersection of several highways which allows easy accessibility. The university and the School are situated in a region of the interior
of the country which provides a better quality of life to its inhabitants, better accessibility to infrastructures, social equipment and a more accessible cost of living.

8.1.4. Constrangimentos 
A dispersão geográfica das instituições de saúde onde são realizados os ensinos clínicos causa algum constrangimento no acompanhamento dos estudantes no processo de
aprendizagem prática e onera o curso para os próprios estudantes que se vêm obrigados a deslocar-se várias vezes em cada ano letivo.
Face à complexidade dos Cuidados de Enfermagem e da carga efetiva de trabalho que os enfermeiros têm na atualidade, os orientadores de ensino clínico têm expressado
alguma dificuldade em conciliar a excelência e qualidade dos cuidados com a orientação próxima dos estudantes. 
Face à média de idades do corpo docente e à perspetiva de solicitação de aposentação de alguns num futuro próximo é urgente proceder ao recrutamento de pessoal docente.
O aumento de exigências de natureza económica e pedagógica por parte das Instituições de saúde onde se realizam os ensinos clínicos têm colocado dificuldades na
operacionalização destas unidades curriculares.

8.1.4. Threats 
The geographic dispersion of the institutions for the student’s clinical training causes some constraints in the students' monitoring of the practical learning process and
burdens the course for the students themselves, who are forced to travel several times each academic year.
Given the complexity of Nursing care and the effective workload that nursing professionals currently have, clinical teaching supervisors have expressed some difficulty in
managing the excellence and quality of care with the close supervision of students assigned to them. 
The teachers' high teaching load hinders greater investment in research and publication in scientific journals.
Given the average age of the teaching staff and the perspective of requesting the retirement of some in the near future, the recruitment of teaching staff is urgent
The increase in economic and pedagogical demands by the health institutions where clinical training is carried out have posed difficulties in the operationalization of these
curricular units.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- No sentido de responder ao elevado número de estudantes por turma nas Tipologias TP e PL, a efetivação do projeto de construção de mais 3 laboratórios e 2 salas de aulas
permitirá proceder a um aumento de número de turmas nas aulas das tipologias referidas, reduzindo, assim, o número de alunos por turma.

 2- Em relação à qualificação dos profissionais não docentes procuraremos incentivar a sua participação nas atividades que integram o plano de formação da UTAD, bem como
equacionar a possibilidade de reforçar o número de profissionais a partir da mobilidade interna.

 3- A finalização dos concursos de admissão de 3 professores adjuntos, permitirá uma melhor afetação da carga letiva e um maior envolvimento nas atividades de investigação
e publicação.

 

8.2.1. Improvement measure 
1- In order to respond to the high number of students per class in the TP and PL typologies, the implementation of the construction project of 3 more laboratories and 2
classrooms will allow for an increase in the number of classes in the mentioned typologies, thus reducing the number of students per class.

 2- In relation to the qualification of non-teaching professionals we will try to encourage their participation in the activities that are part of the UTAD training plan, as well as
equating the possibility of reinforcing the number of professionals from internal mobility.

 3- The finalization of the competitions for the admission of 3 assistant professors will allow a better allocation of the teaching load and a greater involvement in research and
publication activities.
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1- Prioridade Alta
2- Prioridade Alta.
3- Prioridade Alta.

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1- High Priority
2- High Priority
3- High Priority

8.1.3. Indicadores de implementação 
1- Número de projetos planeados / Número de projetos concluídos.
Número estudantes por turma (até 20) e número de turmas criadas por tipologia PL (até 6)
2- Número de formações frequentadas/Número de ações disponibilizadas
3- Número de concursos finalizados / Número de concursos abertos

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1- Number of planned projects / Number of completed projects.
Number of students per class (up to 20) and number of classes created per PL typology (up to 6)
2- Number of trainings attended/Number of actions made available
3- Number of tenders finalised/Number of tenders opened

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>
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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
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9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
<sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
<sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
<sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
<sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
<sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

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

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

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

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

9.4.5. Conteúdos programáticos:
<sem resposta>
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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>


