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ACEF/2122/0506387 — 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/1516/0506387

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-10-11

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._Sintese_med_melhor_cic_est_dd_avalia_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?
 Não

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

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

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/questionId/a6859344-e6ab-ad19-5278-6169d9f5a1ca
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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?
 Não

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

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 <no answer>

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

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

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

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

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

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

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

 Não

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

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

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 Agrárias E Veterinárias (UTAD)

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

1.3. Ciclo de estudos.
Sistemas de Informação Geográfica em Ciências Agronómicas e Florestais

1.3. Study programme.
Geographical Information Systems in Agronomics and Forestry Sciences

1.4. Grau.
Mestre

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._Diario_Republica_2a_serie_N_107_4_junho_2019.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Gestão de Informação Georreferenciada

1.6. Main scientific area of the study programme.
Geographic Information System Management

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
481

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:
443

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/questionId/a82e9f78-0364-b9ea-338b-6169d93cb926
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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):
Quatro 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):
Four semesters

1.10. Número máximo de admissões.
18

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 são as constantes do 17 do DL 74/2006, alterado pelos DL 107/2008, de 25 de junho e 230/2009, de 14 de setembro:
a) Titulares de um grau académico
Ii) de licenciado ou equivalente legal;
II) superior estrangeiro, conferido na sequência de um 1.º ciclo organizado de acordo com os princípios do Processo de Bolonha;
III) superior estrangeiro que seja reconhecido como satisfazendo os objetivos do grau de licenciado pelo órgão científico estatutariamente competente;
b) Detentores de um currículo escolar, científico ou profissional que seja reconhecido como atestando capacidade para a realização deste ciclo de estudos pelo órgão científico
estatutariamente competente do estabelecimento 
Os critérios de seriação com vista ao ingresso no Curso são:
a) Classificação da licenciatura ou equivalente legal;
b) Afinidade da licenciatura com o Curso de Mestrado;
c) Currículo académico, científico e profissional;
d) Outros elementos julgados necessários pelo Júri.

1.11. Specific entry requirements.
The access conditions are those contained in 17 of DL 74/2006, amended by DL 107/2008, of June 25th and 230/2009, of September 14th:
a) Holders of an academic degree
ii) licensed or legal equivalent;
II) foreign superior, conferred following a 1st cycle organized in accordance with the principles of the Bologna Process;
III) foreign superior who is recognized as satisfying the objectives of the Bachelor's degree by the statutorily competent scientific body;
b) Holders of an academic, scientific or professional curriculum that is recognized as attesting the capacity to carry out this cycle of studies by the statutorily competent
scientific body of the establishment
The criteria for ranking in order to enter the Course are:
a) Classification of the degree or legal equivalent;
b) Affinity between the degree and the Masters Course;
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c) Academic, scientific and professional curriculum;
d) Other elements deemed necessary by the Jury.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
As presenciais complementadas com aulas em ambiente Moodle para estudo autónomo

1.12.1. If other, specify:
Presencial classrooms complemented with classes in a Moodle environment for autonomous study

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

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

1.15. Observações.
Cada caso apresentado é avaliado e sujeito a um processo individual de creditação de competências

1.15. Observations.
Each case presented is evaluated and subject to an individual competency accreditation process.

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 -

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/questionId/a8f6781d-ca16-b4d3-13ca-6169d9a4d47d
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2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
<sem resposta>

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS* Observações / Observations

Ciências da Terra CT 0 6 Os alunos podem seleccionar 6 ECTS num dos semestres de modo a totalizar 60 na
componente curricular

Ciências Informáticas CI 33 6 Os alunos podem seleccionar 6 ECTS num dos semestres de modo a totalizar 60 na
componente curricular

Arquitectura e Urbanismo ARQ 3 0
Ciências Informáticas/Ciências
da Terra. CI/CT 9 0 O

Ciências de Computação CC 3 0

Ciências Informáticas/Ciências
da Terra. CI/CT 60 0 Dissertação

(7 Items)  108 12  

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.

O horário é à sexta-feira durante todo o dia e ao sábado de manhã. Neste horário, os alunos assistem a aulas teórico-práticas onde é feita a apresentação das matérias, a
fundamentação dos conteúdos e uma breve explicação dos trabalhos práticos que deverão fazer realizar de modo autónomo durante a semana. 2 horas de contacto
As UC são complementadas por aulas gravadas e por ficheiros de apoio disponibilizados na plataforma Moodle.
A carga horária autónoma para a resolução dos exercícios práticos ou de revisão bibliográfica está estimada em 3 horas por semana e por UC e os exercícios são preparados
de modo a que estas 3 horas sejam suficientes.
Os exercícios práticos são elaborados com base nos trabalhos de investigação ou de consultadoria/prestação de serviços especializados em que os docentes estão
envolvidos.
Cada docente tem um horário semanal de 2 horas via Zoom após as 21:00 para reunir com os alunos que apresentarem dúvidas ou que pretendam discutir algum assunto.

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.

Classes are Friday all day and Saturday morning. During this time, students attend theoretical-practical classes where the materials are presented, the content substantiation,
and a brief explanation of the practical work that they will have to do independently during the week.
The CU are complemented by recorded lessons and support files made available on the Moodle platform.
The contact time is 2 hours and the autonomous workload for solving practical exercises or literature review is estimated at 3 hours per week and per UC and the exercises are
prepared so that these 3 hours are sufficient.
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The practical exercises are based on research work or consultancy/provision of specialized services in which teachers are involved.
Each teacher has a weekly schedule of 2 hours via Zoom after 9 pm to meet with students who have questions or intend to discuss a subject

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em ECTS.
O cálculo dos ECTS por UC é feito com base na relação 1ECTS = 27 horas. Assim, 6 ECTS = 162 horas
2 horas/semana de contacto + 3 horas/semana trabalho autónomo = 5 horas /semana
15 semanas/semestre * 5 horas/semana = 75 horas/ semestre
3 horas/semestre para avalização
Sobram 84 horas para revisão bibliográfica, tirar dúvidas ou resolver exercícios extra

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The calculation of ECTS per UC is based on the ratio 1ECTS = 27 hours. Thus, 6 ECTS = 162 hours
2 hours/week of contact + 3 hours/week self-employed work = 5 hours/week
15 weeks/semester * 5 hours/week = 75 hours/semester
3 hours/semester for evaluation
There are 84 hours left for literature review, answering questions or solving extra exercises

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
O corpo docente é maioritariamente o mesmo desde o início de lecionação do curso SIG (2006) e SIG CAF (2019). Ao longo dos anos, tanto as aulas presenciais como a
componente autónoma foi sendo adaptada de modo a corresponder aos conteúdos programáticos das várias UC e às expectativas dos alunos.
Todos os anos os alunos são incentivados a dialogar abertamente com os docentes e a responder a um questionário relativo a cada UC e que contém 3 blocos de questões:
relativo à UC, relativo ao docente e relativo ao aluno. 
Sempre que, eventualmente, foi detectada alguma falta de coerência entre os objectivos do curso e das UC, convoca-se uma reunião de docentes para corrigir a situação.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The staff is mostly the same since the beginning of teaching the GIS (2006) and GIS AFC course (2006). Over the years, both the face-to-face classes and the autonomous
component have been adapted to match the syllabus of the various CUs and the expectations of students.
Every year, students are encouraged to openly dialogue with the teachers and to answer a questionnaire related to each CU, which contains 3 blocks of questions: related to the
CU, related to the teacher and related to the student.
Whenever, eventually, any lack of coherence between the objectives of the course and the CU is detected, a meeting of professors is called to correct the situation.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Nada a declarar.

 O curso SIG CAF foi apenas oferecido nos anos lectivos 2019/20 e 2020/21.
 No ano lectivo 2021/22, por indicação superior, não funciona.

 Nesta duas edições, decorreu conforme expectavel e a estrutura lectiva mostrou-se adequada aos objectivos e ao programa.

2.4 Observations.
 Nothing to declare.

 The SIG CAF course was only offered in the academic years 2019/20 and 2020/21.
 In the academic year 2021/22, by superior recommendation, it does not work.

 In these two editions, it took place as expected and the teaching structure was adequate to the objectives and the programme.
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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.
 Professor Doutor José Tadeu Marques Aranha

 Professor Doutor José Manuel Martinho Lourenço
 Professor Doutor Ricardo Jorge e Silva Bento

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

José Tadeu Marques Aranha Professor Associado ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente
Ciências Informáticas/Ciências da
Terra 100 Ficha submetida

Ricardo Jorge e Silva Bento Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Engenharia 100 Ficha submetida

José Manuel Martinho Lourenço Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências Informáticas/Ciências da
Terra 100 Ficha submetida

Domingos Manuel Mendes Lopes Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Arquitetura e Urbanismo 100 Ficha submetida
Paula Maria Seixas de Oliveira Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências da Terra 100 Ficha submetida

Fernando António Leal Pacheco Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Informáticas/Ciências da

Terra 100 Ficha submetida

Paulo Nogueira Martins Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Engenharia Eletrotécnica 100 Ficha submetida
João Paulo Fonseca da Costa
Moura Professor Auxiliar ou equivalente Doutor Ciências de Computação 100 Ficha submetida

     800  

<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.
 8

3.4.1.2. Número total de ETI.
 8

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/79f82ffb-0917-7e02-49e4-616ec5c51d55
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/97b0f517-d260-8c2b-2d21-61952659e24f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/c61ea0e1-aa2e-cd2a-eb3c-619b588c6eda
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/b044f360-207a-7720-76ab-619b580a2bd8
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/4c0997b6-df31-0ba5-b9f2-619b58188ae6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/b7d68620-4791-48da-399f-619b595cbb81
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/30c8dc36-4eda-a1a7-55e3-619b593d4a1f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aa60c5e5-c85b-8aed-b324-6169d9bc5c23/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/annexId/e1efb2c7-3c26-2c91-dc60-619b5a08cace
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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: 8 100

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff Nº de docentes (ETI) / Staff number in FTE % em relação ao total de ETI* / % relative to the total FTE*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding a PhD (FTE): 8 100

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialised teaching staff of the study programme

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff Nº de docentes (ETI) /
Staff number in FTE

% em relação ao total de ETI* /
% relative to the total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Teaching staff holding a PhD
and specialised in the fundamental areas of the study programme 8 100 8

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Specialists not holding a PhD, with well recognised experience and professional capacity in the fundamental areas of the study programme 0 0 8

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 8 100 8

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / FTE number of teaching staff
registered in PhD programmes for over one year 0 0 8

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. 
2 técnicos superiores em dedicação exclusiva e tempo integral: 
serviços de informática e 
plataforma Moodle

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
2 senior technicians in exclusive dedication and full time:
computer services and
Moodle platform

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
1 Licenciado pré-Bolonha (5 anos) 
1 Mestre pós-Bolonha (3 anos de licenciatura + 2 anos de mestrado)

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
1 pre-Bologna graduate (5 years)
1 post-Bologna Master (3 years of bachelor's degree + 2 years of master's)

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. 
13

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 53.8
Feminino / Female 46.2

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year
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Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular / 1st curricular year 0
2º ano curricular do 2º ciclo / 2nd curricular year of 2nd cycle 13
 13

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 22 15 16
N.º de candidatos / No. of candidates 21 18 9
N.º de colocados / No. of accepted candidates 20 17 9
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 12 10 0
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. 
Analisando o perfil académico e profissional dos candidatos a este novo curso, verifica-se que a maior parte tem formação superior em Ciências Agronómicas e Florestais ou
na área da protecção civil, sendo que todos utilizam a tecnologia SIG na sua actividade diária. Como justificação à candidatura ao curso, referiram pretender aprender os
fundamentos da tecnologia SIG bem como alargar o seu leque de competências.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Analyzing the academic and professional profile of candidates for this new course, it can be seen that most have higher education in Agronomic and Forestry Sciences or in the
area of   civil protection, and all of them use GIS technology in their daily activities. As justification for applying for the course, they mentioned that they wanted to learn the
fundamentals of GIS technology as well as broaden their range of skills.

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Ainda não há graduado neste curso.
 A primeira edição foi em 2019/20 e a egunda em 2020/21

 O alunos de 2019/20 ainda não entregaram as dissertações e o alunos de 2020/21 só tem de entregar em 2022.

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). 
There is still no graduate in this course.

 The first edition was in 2019/20 and the second in 2020/21
 Students from 2019/20 have not yet submitted their dissertations and students from 2020/21 only have to submit in 2022.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Não se aplica

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and the respective curricular units. 
Not applicable

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). 
Todos os graduados em Mestrado SIG estão empregados e a trabalhar

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). 
All GIS Masters graduates are employed and working.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A maior parte do candidatos ao Mestrado SIG já se encontrava a trabalhar quando concorreu e frequentou o curso.

 Também se verificou que a parte do candidatos ao Mestrado SIG em Ciencias Agronómica e Florestai já se encontra a trabalhar.
 A maior parte dos candidatos procura o curso para melhorar os seus conhecimentos na área dos IG, da DR e da GNSS, para dar resposta 'as olicitações das entidades

empregadoras e para ganhar autonomia profissional.
 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
Most of the candidates for the SIG Master's Degree were already working when they applied for and attended the course.

 It was also noticed that part of the candidates for the GIS Masters in Agronomic and Forestry Sciences is already working.
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Most candidates seek the course to improve their knowledge in the area of   GI, DR, and GNSS, to respond to requests from employers, and to acquire professional autonomy.

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

CITAB Muito bom/Very good UTAD 6 N/A
CGUC Muito bom/Very good U Coimbra 1 N/A
INESC TEC Muito bom/Very good U Porto 1 N/A

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/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643
 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/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643
 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. 
Não se aplica

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. 

Não se aplica

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. 

Smart Farming Erasmus + 2018/20 - 314.100€
 Atlantic-Positiv 2019/22- INTERREG Atlantic Area - 1.764.896€

 ALICE 2017/21 - INTERREG Atlantic Area - 2 531 202€
 AGreenSmart Erasmus + 2020/23 – 385.420€

 SAVE OXYCEDRUS 2021/23- Conservation and reproduction of threatened and high-value Juniperus oxycedrus populations - 98278€
 POSEUR-15-2015-11– HAND ON VESPA: Working group for assessing environmental risks and best guidance practices on control and preventing the spread of exotic Vespa

velutina in northern Portugal– 411664€
 EcoVitis – Ecosystem Servives in Douro Valey Vine yards 2013/17 - 214000€

 CSInDoro - Mate disruption of the grape moth in Douro Valey 2018/21 – 192000€
 GO Vespa - Vespa velutina nigrithorax Control and damage minimization 2018/21 - 312000€

 INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (Norte-01-0145-FEDER-000017) – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação,
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica - 350860€

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643
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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. 

Smart Farming Erasmus + 2018/20 - 314.100€
Atlantic-Positiv 2019/22- INTERREG Atlantic Area - 1.764.896€
ALICE 2017/21 - INTERREG Atlantic Area - 2 531 202€
AGreenSmart Erasmus + 2020/23 – 385.420€
SAVE OXYCEDRUS 2021/23- Conservation and reproduction of threatened and high-value Juniperus oxycedrus populations - 98278€
POSEUR-15-2015-11– HAND ON VESPA: Working group for assessing environmental risks and best guidance practices on control and preventing the spread of exotic Vespa
velutina in northern Portugal– 411664€
EcoVitis – Ecosystem Servives in Douro Valey Vine yards 2013/17 - 214000€
CSInDoro - Mate disruption of the grape moth in Douro Valey 2018/21 – 192000€
GO Vespa - Vespa velutina nigrithorax Control and damage minimization 2018/21 - 312000€
INTERACT – Integrative Research in Environment, Agro-Chains and Technology (Norte-01-0145-FEDER-000017) – Investigação, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação,
Sistema de Apoio à Investigação Científica e Tecnológica - 350860€

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 15
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 10
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 20

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). 
2 docentes integraram o projecto Erasmus + k2 Smart farming. Participaram em aulas referentes à utilização de sistemas de informação geográfica e de detecção remota em
Agricultura de precisão. Também foram responsáveis pela concepção e gestão do curso em ambiente MOODLE e peal concepção e operacionalização de um MOOC.

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
2 teachers were part of the Erasmus + K2 Smart Farming project. They participated in classes referring to the use of geographic information systems and remote sensing in
precision agriculture. They were also responsible for designing and managing the course in a MOODLE environment and for designing and running a MOOC.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Não se aplica
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6.4. Eventual additional information on results.
 Not applicant

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

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_SIG_CAF.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>

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/b6597e72-0201-5d95-07bf-616ec555c643/questionId/ad4e3eb0-67e7-ba57-8eb4-6169d9cf9409
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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>

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 
Adequação do curso às necessidades de licenciados em Engenharia Agronómica, Engenharia Florestal, Enologia, outras áreas de formação que requeiram a utilização de
tecnologia SIG, DR e GNSS e que não tenham ganho essas competências durante a licenciatura;

 Adequação do curso às necessidades da região, dado a utilização de tecnologia SIG, DR e GNSS ser o suporte da actual actividade em contexto real;
 Dar formação superior em SIG, DR e GNSS a ex-estudantes que já se encontram no mercado de trabalho e cujas entidades empregadoras solicitem competências nestas áreas

 Ligações privilegiadas com o tecido empresarial regional e nacional.
 Boas ligações com os países de língua Portuguesa (CPLP e PALOP).
 Lecionação com base em resultados obtidos em projetos de Investigação aplicada, de experimentação ou da prestação de serviços especializados, na área científica do curso.

 Forte componente prática e profissionalizante do curso.
 Unidades curriculares de Seminário I, Os SIG Aplicados à Gestão Agroflorestal e SIG de Precisão em Atividades Agrícolas e Florestais possibilita o contacto directo entre os

alunos e os profissionais do sector agro-florestal que usem tecnologia SIG, DR e GNSS na sua atividade diária. 
 Avaliação das unidades curriculares por docentes e alunos através de questionários.

8.1.1. Strengths 
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Adaptation of the course to the needs of graduates in Agronomic Engineering, Forestry Engineering, Oenology, other training areas that require the use of GIS, DR and GNSS
technology and who have not gained these skills during their degree;
Adaptation of the course to the needs of the region, given the use of GIS, DR, and GNSS technology to support the current activity in a real context;
Provide higher education in GIS, DR, and GNSS to former students who are already in the labor market and whose employers request skills in these areas
Privileged links with the regional and national business fabric.
Good connections with Portuguese-speaking countries (CPLP and PALOP).
Teaching based on results obtained in applied research projects, experimentation, or the provision of specialized services in the scientific area of   the course.
The strong practical and professional component of the course.
Course units for Seminar I, GIS Applied to Agroforestry Management and Precision GIS in Agricultural and Forestry Activities enable direct contact between students and
professionals in the agroforestry sector who use GIS, DR, and GNSS technology in their daily activities.
Assessment of curricular units by teachers and students through questionnaires.

8.1.2. Pontos fracos 
Falta de uma página actualizada e dinâmica do curso na Internet
Épocas de candidatura ao curso e duração das mesmas
Antiguidade de alguns equipamentos 
Falta de um técnico superior especializado em SIG, DR e GNSS em actividades agro-florestais, que condiciona e limita a utilização do servidor SIG da UTAD

8.1.2. Weaknesses 
Lack of an updated and dynamic course page on the Internet
Course application times and duration
Antique of some equipment
Lack of a senior technician specialized in GIS, DR and GNSS in agro-forestry activities, which conditions and limits the use of UTAD's GIS server

8.1.3. Oportunidades 
Dinamização da Cooperação com os países lusófonos (CPLP e PALOP).
Aumento da procura de prestação de serviços na área científica do curso e do sector Agro-florestal, o que possibilita a criação de empresas prestadoras de serviços
especializados
Aprofundamento das relações já existentes com potenciais entidades empregadores, privadas e estatais, e criação de novos postos de trabalho
Reforma da Política Agrícola Comum (PAC) e ligação das ajudas à produção
Novas políticas florestais, como sejam os Planos de Recuperação e Gestão da Paisagem (PRGP) as Ações Integradas de Gestão da Paisagem (AIGP) e as Operações Integradas
de Gestão da Paisagem (OIGP) requerem fortes conhecimentos em SIG, DR e GNSS
Atualização de Cartografia de Áreas Protegidas ou de Áreas de Importância Comunitária
Atualização de Censos cinegéticos (ex. Censo do Lobo)

8.1.3. Opportunities 
Stimulation of Cooperation with Portuguese-speaking countries (CPLP and PALOP).
Increased demand for the provision of services in the scientific area of   the course and in the Agroforestry sector, which enables the creation of companies providing specialized
services
Deepening existing relationships with potential employers, both private and state-owned, and creating new jobs
Reform of the Common Agricultural Policy (CAP) and linking aid to production
New forestry policies such as Landscape Recovery and Management Plans (PRGP), Integrated Landscape Management Actions (AIGP), and Integrated Landscape Management
Operations (OIGP) require strong knowledge in GIS, DR, and GNSS
Update of Cartography of Protected Areas or Areas of Community Importance
Update of hunting censuses (ex. Wolf Census)

8.1.4. Constrangimentos 
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Dificuldade da estrutura empresarial de pequena e média dimensão aproveitar as oportunidades de financiamento por parte da Comunidade Europeia.
Falta de definição, por parte da tutela, sobre a necessidade/obrigatoriedade de formação específica nas áreas de intervenção que requeiram o processamento e a análise de
grande volume de dados georreferenciados.
Falta de estratégia nacional relativamente à modernização e ao desenvolvimento do sector agro-florestal.
Os custos (transporte, portagens, estadia) inerentes às deslocações semanais à UTAD para assistir às aulas.
Baixa densidade populacional do concelho de Vila Real
Participação por vezes insuficiente dos alunos nos questionários.
Falta de harmonização em alguns procedimentos académicos e administrativos.
Morosidade dos processos burocráticos e longo período de espera entre a entrega de pedidos de informação ou a entrega de requerimentos e a resposta

8.1.4. Threats 
Difficult for the small and medium-sized business structure to take advantage of funding opportunities from the European Community.
Lack of definition, on the part of the tutelage, on the need/obligation of specific training in intervention areas that require the processing and analysis of large volumes of geo-
referenced data.
Lack of national strategy regarding the modernization and development of the agro-forestry sector.
Costs (transport, tolls, accommodation) inherent to weekly trips to UTAD to attend classes.
The low population density in the municipality of Vila Real
Sometimes insufficient student participation in the questionnaires.
Lack of harmonization in some academic and administrative procedures.
Lengthy bureaucratic processes and the long waiting period between the delivery of information requests or the delivery of requests and the response

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Área de melhoria - Objetivo - Ação a implementar

 Épocas de candidatura
 Compatibilizar as épocas de candidatura com as épocas de finalização de ciclo de estudos

 Ajustar as 3 épocas a Julho, Agosto e Setembro
 

Melhorar o formulário de candidatura on-line
 Permitir a matrícula condicionada

 Ajustar o formulário de candidatura de modo a inserir uma declaração de compromisso
 

Página de divulgação do curso
 Actualizar a página da Internet, que na entrada geral dos cursos quer na entrada específica do curso de mestrado SIG CAF

 Permitir que a direcção de curso tenha acesso à página do curso
 

Atualização de algum equipamento
 Melhorar as aulas práticas específicas de SIG CAD

 Actualizar o firmware dos equipamentos de GNSS e adquirir novos equipamentos que respondam às exigências atuais.
 

Gestão do Servidor SIG da UTAD e optimização de serviços
 Permitir que o Servidor SIG da UTAD esteja actualizado e seja gerido por um técnico superior com especialização na área. Esta acção permitirá atrair candidatos e dar resposta

a solicitações de parceiro de investigação.
 Contratar um técnico superior especializado em SIG, DR e GNSS em actividades agro-florestais.
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8.2.1. Improvement measure 
Area of   improvement - Objective - Action to be implemented
Application Times
Match the application periods with the periods of completion of the study cycle
Adjust the 3 seasons to July, August and September

Improve the online application form
Allow conditional enrollment
Adjust the application form to insert a declaration of commitment

Course disclosure page
Update the website, which in the general entrance of the courses or in the specific entrance of the SIG CAF Masters course
Allow the course director to access the course page

Update of some equipment
Improve specific GIS CAD practical classes
Update the firmware of GNSS equipment and purchase new equipment that meet current requirements.

Management of UTAD's GIS Server and optimization of services
Allow the UTAD GIS Server to be updated and managed by a senior technician with expertise in the area. This action will make it possible to attract candidates and respond to
requests for a research partner.
Hire a senior technician specialized in GIS, DR and GNSS in agro-forestry activities.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta, a implementar já no próximo ciclo de candidatura

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High priority, to be implemented in the next enrolment cycle

8.1.3. Indicadores de implementação 
Verificação regular da relação entre o número de candidatos e o número de matriculados
Contactar pessoalmente os candidatos e verificar por que motivo ainda não se matricularam
Desenvolver mecanismos de ajuda à matrícula (documentos aceites para matrícula: comprovativo de graduação ou declaração de compromisso)

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Regular verification of the relationship between the number of candidates and the number of enrollments
Contact applicants personally and see why they haven't registered yet.
Develop enrollment support mechanisms (documents accepted for enrollment: proof of graduation or declaration of commitment)

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular
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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>
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9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica / Scientific Area
(1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working Hours
(3)

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

(5)
(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>

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>
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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>
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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>


