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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho visa analisar a informação relativa a cada Unidade 

Curricular (UC) que se encontra disponível no SIDE, no 1º Semestre do ano 

letivo de 2014/15, relativamente à Ficha da Unidade Curricular (FUC) e 

respetivos sumários (http://side.utad.pt/). 

Entende-se por FUC completa, a Ficha da Unidade Curricular que tem 

todos os campos preenchidos (objetivos; programa; demonstração da 

coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da UC; 

demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos da 

UC; avaliação; bibliografia; metodologias de ensino/aprendizagem 

utilizadas). A presente análise incide sobre os itens: objetivos; programa, 

avaliação, bibliografia e sumários. A recolha da informação foi realizada nos 

meses de novembro e dezembro de 2014 e diz respeito ao 1º e 2º Ciclos de 

Estudo das cinco Escolas da UTAD. 

Os resultados são apresentados em número e percentagem de UC, por 

Curso e/ou Escola, que disponibilizam a informação e respetivo estado da 
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mesma, considerando como informação atualizada (FUC atualizada), a que é 
referenciada como 2014/2015. 

 

2. FICHAS DAS UNIDADES CURRICULARES E SUMÁÁÁÁRIOS 

 Relativamente às FUC que estão disponíveis no SIDE (Figura 1), 

verifica-se que a percentagem, por Escola, de FUC completas e atualizadas, 

dos cursos de 1º Ciclo, é a seguinte: ECT - 83%, ECAV - 78%, ECVA - 73%, 

ECHS - 63% e a ESEnf – 26%. 

 Os dados mostram-nos que é na ECT onde se verificam valores mais 

elevados de FUC completas e atualizadas, 83% das 166 UC. 

 

 

Figura 1 – Fichas de Unidades Curriculares por Escola – 1º Ciclo 

 

Relativamente às FUC dos cursos de 2º Ciclo (Figura 2), verifica-se que 

a ECAV (77%) e a ECT (75%) têm as percentagens mais elevadas de UC com 

as FUC completas e atualizadas. As restantes Escolas, ECHS (37%) e ECVA 

(39%), apresentam os valores mais baixos de FUC atualizadas. A ESEnf é a 

Escola que apesar de apresentar 100% das FUC atualizadas, 82% das 

mesmas não se encontram completas. 



  
MONITORIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SIDE 

CURSOS DE 1º e 2ºCICLO – 1º Semestre do ano letivo 2014/2015 

Gabinete de Gestão da Qualidade  

3 

 

Figura 2 – Fichas das Unidades Curriculares por Escola – 2º Ciclo 

 

2.1 ECAV 

Dos 7 cursos ancorados na ECAV e da análise dos dados da Figura 3, 

verifica-se, relativamente aos sumários, que 98% das UC têm os sumários 

disponíveis e 83% apresentam sumários para todas as aulas previstas 

(Quadro 1). Nos restantes itens, a informação disponível varia entre um 

máximo de 97% e um mínimo de 94%. 

 

 

Figura 3 – ECAV - Informação no SIDE – 1º Ciclo 



  
MONITORIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SIDE 

CURSOS DE 1º e 2ºCICLO – 1º Semestre do ano letivo 2014/2015 

Gabinete de Gestão da Qualidade  

4 

 

Do total das 125 UC ministradas na ECAV (Quadro 1), 90% das 

mesmas têm os conteúdos das FUC atualizados, dos quais 78% estão 

completos. Nos cursos de 1º Ciclo em Engenharia Florestal e Ciências 

Florestais, a informação está disponível, no 1º caso, apenas para os 2º e 3º 
anos e, no 2º caso, apenas para o 1º ano, uma vez que o curso em Engenharia 

Florestal foi substituído pelo curso em Ciências Florestais. 

No conjunto de todos os cursos de 1º Ciclo que integram a ECAV, a 

Engenharia Florestal e a Engenharia Zootécnica são os que apresentam os 

valores mais elevados de informação disponível nas FUC (100%), enquanto 

que Enologia apresenta os valores mais baixos (86%). 

 

 

 

 

 

Relativamente aos cursos de 2º Ciclo da ECAV, a informação disponível 

nas FUC, varia entre os 88% e os 95%, estando atualizadas 77% do seu total 

(Figura 4 e Quadro 2).  
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Figura 4 – ECAV – Informação no SIDE – 2º Ciclo 

 

 

Das 52 UC ministradas aos cursos de 2º Ciclo da ECAV, o campo 

bibliografia é o que apresenta valores mais baixos de preenchimento (88%) 

e, no que se refere aos sumários, verifica-se que todas as UC têm sumários 

disponíveis e atualizados, mas, apenas, 69% apresentam sumários para 

todas as aulas previstas do semestre. 

Relativamente aos vários itens analisados, o curso que apresenta a 

maior percentagem de preenchimento de conteúdos da FUC é o 2º ciclo em 

Arquitetura Paisagista (96%) e o que apresenta valores mais baixos é o de 
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Segurança Alimentar (Quadro 2). Todas as UC têm os sumários disponíveis 

(100%), apresentando a Engenharia Agronómica 85% de sumários para 

todas as aulas previstas e a Arquitetura Paisagista apenas 45%. 

 

2.2 ECT 

Analisando os 1º Ciclos de Estudo da ECT, como um total de 166 UC, e 

tendo em consideração que para o curso de Tecnologias de Apoio e 

Acessibilidade a informação disponível é só para o 1º ano, uma vez que este 

curso iniciou em 2014/2015, , a grande maioria das UC (90%) têm a FUC 

atualizada, das quais 83% completas. 

Relativamente à bibliografia, programa e objetivos, das 146 UC, estão 

disponíveis, para a primeira 88% e para as duas últimas 96% (Figura 5 e 

Quadro 2). 

 

 

Figura 5 – ECT – Informação no SIDE – 1º Ciclo 

Os cursos que apresentam mais informação disponível são  Engenharia 

Eletrotécnica e de Computadores e o de Tecnologias de Informação e 

Comunicação, enquanto que, os cursos que apresentam menos informação 
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disponível nas FUC são Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades Humanas 

e Tecnologias de Apoio e Acessibilidades. 

No curso em Engenharia de Reabilitação e Acessibilidades Humanas, 

de um total de 16 UC, 12 (75%) tem as FUC atualizadas, das quais 56% 

estão completas. Em Tecnologias de Apoio e Acessibilidades, das 6 UC, só 
uma tem a FUC atualizada e 4 UC (67%) tem os sumários disponíveis e 

desses, apenas, 33% estão completos. 

 

 

 

 

Nos cursos de 2º Ciclo da ECT, os conteúdos disponíveis na FUC variam 

entre os 92% e os 97% (Figura 6), as FUC completas e atualizadas 

apresentam valores inferiores (75%). Os sumários estão disponíveis, 

atualizados e completos em 95% do total de 64 UC. 
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Figura 6 – ECT – Informação no SIDE – 2º Ciclo 

 

No total de todos os cursos (7) da ECT é o 2º Ciclo em Engenharia 

Mecânica que possui as FUC mais atualizadas e completas (92%), com os 

vários campos analisados preenchidos a 100%. O que apresenta valores de 

preenchimento mais baixos é o curso em Comunicação e Multimédia (88%). 

 

 

  



  
MONITORIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO DO SIDE 

CURSOS DE 1º e 2ºCICLO – 1º Semestre do ano letivo 2014/2015 

Gabinete de Gestão da Qualidade  

9 

 

2.3 ECHS 

 

Na ECHS para os cursos de 1º Ciclo, e através da análise da Figura 7 e 

do Quadro 5, verificamos que, do total de 204 UC, 83% têm a FUC atualizada 

e 63% estão atualizadas e completas. Nos restantes itens, observam-se 

valores com um máximo de 87% no programa disponível e 81% na 

bibliografia. Os sumários estão 94% disponíveis e atualizados. 

 

 

  

Figura 7 – ECHS – Informação no SIDE – 1º Ciclo 

 Através da análise do Quadro 5, verifica-se que o curso de 1º Ciclo em 

Gestão é o que apresenta valores mais altos de FUC completas e atualizadas 

(93%). Já os cursos de 1ºCiclo em Teatro a Artes Performativas e em 

Educação Básica apresentam as percentagens mais baixas de conteúdos 

disponíveis. 

Das 22 UC do curso de 1º ciclo em Teatro a Artes Performativas, 55% 

das FUC estão atualizadas e completas, registando-se a mesma percentagem 
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para os sumários completos. No curso de 1ºCiclo em Educação Básica, 41% 

das FUC estão atualizadas e completas. No total de 22 UC, 91% tem os 

sumários disponíveis e 82% estão completos. 

 

Nos cursos de 2º Ciclo, podemos verificar na ECHS, que de um total de 

123 UC, 36% das FUC encontram-se atualizadas e completas. 

Os itens bibliografia, objetivos, programa e avaliação apresentam 

valores mínimos de 57% e máximos de 72% de FUC disponíveis. 

Relativamente aos sumários, apesar de 82% estarem disponíveis, só 55% se 

encontram atualizados (Figura 8 e Quadro 6). 

 

Figura 8 – ECHS – Informação no SIDE – 2º Ciclo 
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O curso que apresenta mais campos disponíveis (100%) é o Psicologia 

da Educação. O que apresenta valores mais baixos de itens disponíveis é o 2º 
Ciclo em Ensino de Teatro. Das 8 UC, uma está completa e atualizada, 

verificando-se a mesma tendência para os restantes campos da FUC. 

 

2.4 ECVA 

Na ECVA, da análise do Figura 9, verifica-se que 73% das FUC, para os 

cursos de 1º Ciclo, estão atualizadas e completas. A percentagem de FUC com 

objetivos disponíveis eleva-se a 94%.  

No total de todos os cursos de 1º ciclo da ECVA é o curso em Química 

Medicinal que apresenta percentagens mais baixas (43%) de FUC completa 

e atualizada. Os cursos de Bioengenharia e de Genética e Biotecnologia são 

os que têm  FUC mais completa e atualizadas, em 93% das UC. 
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Figura 9 – ECVA – Informação no SIDE 1º Ciclo 

 

 

Nos cursos de 2º Ciclo da ECVA, os cursos de Ciências do Desporto – 
Especialização em Jogos Desportivos Coletivos e Genética Molecular 

Comparativa e Tecnológica não estão a funcionar para este ano letivo.  

Na ECVA, das 54 UC, 63% das FUC têm a informação atualizada e 33% 

tem os conteúdos atualizados e completos. Relativamente aos sumários, 74% 

têm os sumários disponíveis e 59% estão completos.  
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Figura 10 – ECVA – Informação no SIDE – 2º Ciclo 

 

 

 

2.5 ESEnf 

Na ESEnf, o curso em Enfermagem de 1º ciclo, no item sumários 

completos, não foi analisado, porque ainda está a decorrer o período lético. 
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Através da análise do Gráfico 11, verifica-se que 90% das FUC estão 

atualizadas, 29% estão completas e 26% encontram-se atualizadas e 

completas, num total de 31 UC. 

 

 

Figura 11 ESEnf – Informação no SIDE - 1º Ciclo 

 

 

 

Nos cursos de 2º Ciclo, da mesma Escola, das 11 UC, 37% tem a FUC 

completa e atualizada. Nos itens objetivos e programas, e a partir da análise 

do Gráfico 12, verifica-se que 100% estão disponíveis, enquanto que no 

campo bibliografia a percentagem é muito baixa (27%). Quanto aos sumários 

estão disponíveis e completos em 100% das UC. 
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Figura 12 - ESEnf – Informação no SIDE – 2º Ciclo 

 

 

 

 

 

3. CONCLUSÕÕÕÕES 

Em suma, podemos dizer que nas UC dos cursos de 1º Ciclo, as 

percentagens de FUC atualizadas e completas são mais elevadas do que as 

dos cursos de 2º Ciclo. 

No conjunto de todas as Escolas e para os 1º Ciclos, a Escola que 

apresenta mais informação disponível nas FUC é a ECT com 83% das FUC 
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atualizadas e completas, enquanto que a que disponibiliza menos informação é a ESEnf com 26% das FUC completas e atualizadas.  

Nos 2º Ciclos, a Escola que disponibiliza mais informação na FUC é a 

ECAV com 77% das UC com FUC completa e atualizada e a ECVA é a Escola 

que apresenta FUC mais incompletas (33%). 

Relativamente aos cursos de 1º Ciclo, os cursos de Engª Eletrotécnica 

e de Computadores e Engª Mecânica apresentam os valores mais altos de FUC 

completas e atualizadas e nos 2º Ciclos temos o curso em Psicologia-

Especialização em Psicologia da Educação. 

Com menos FUC completas e atualizadas temos o 1º ciclo de 

enfermagem com percentagem de 26% e na ECHS temos os 2º Ciclos em 

Ciências da Cultura, Serviço Social e Animação Sociocultural em que há zero 

FUC atualizadas e completas. 

Comparando os dados do 1º semestre do ano letivo 2013/2014 com o 

1º semestre do ano letivo 2014/2015 agora analisado, e no que se refere às 
FUC, verifica-se que há uma melhoria significativa de informação disponível 

no SIDE existindo mais UC com informação disponível, atualizada e completa. 

Continua a ECT a apresentar os valores mais elevados de FUC atualizadas e 

completas (79% e 83% para os 1º Ciclos e 64% e 75% para os 2º Ciclos, em 

2013/14 e 2014/2015, respetivamente) e a ESEnf com menos FUC completas 

e atualizadas (15% e 26% para os 1º Ciclos, e de 50% e 37% para os 2º 
Ciclos em 2013/14 e 2014/2015, respetivamente). 

 


