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ACEF/1718/0003387 — 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/1112/03387

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2014-01-21

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 (PDF, máx. 200kB).

 2._Sintese_melhorias_CRP_V_5mar.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 so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 <no answer>

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

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

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 <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.
 Obras adquiridas:

 -KOVACH, Bill
 The elements of journalism / Bill Kovach, Tom Rosenstiel. - London : Guardian Book, 2003. 

 
-BRANDÃO, Nuno Goulart

 Os media e o território televisivo / Nuno Goulart Brandão. - Lisboa : Escolar Editora, 2016.
 

-PRIETO, Guillermo Ballenato
 Falar em público : arte e técnica da oratória / Guillermo Ballenato Prieto ; trad. Inês Guerreiro. - Lisboa : Escolar

Editora, 2014. 
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-RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
 Relações públicas e comunicação organizacional : desafios da globalização : relações públicas estratégicas, teorias e

áreas tácticas / Celma Padamo... [et al.]. - Lisboa : Escolar Editora, 2015. 
 -LAMPREIA, J. Martins

 Ferramentas de comunicação para gestores / J. Martins Lampreia. - Lisboa : Lidel, 2013. - XIV, 
 

-ROEBUCK, Chris 
 Comunicação eficaz : o guia essencial para trabalhar melhor e ser bem sucedido / Chris Roebuck ; trad. João Boleo. -

Lisboa : Livros e Livros, 2001
 

-PRIETO, Guillermo Ballenato
 Comunicação eficaz : teoria e prática da comunicação humana / Guillermo Ballenato Prieto. - Lisboa : Escolar Editora,

2014. 
 

-FIGUEIREDO, José
 12 regras de comunicação / José Figueiredo. - Lisboa : Escolar Editora, 2014. -

 
-MARKETING E COMUNICAÇÃO

 Marketing e comunicação : desafios da globalização / Ana Oliveira-Brochado... [et al.]. - Lisboa : Escolar Editora, 2013.
 

-BLACK, Caroline
 Guia prático do profissional de RP / Caroline Black ; trad. Carla Pereira Lopes. - Mem Martins : Europa-América, 2006. 

 
-DESCHEPER, Jacques

 Saber comunicar com os jornalistas da imprensa, da rádio e da televisão / Jacques Descheper ; trad. e adptação [de]
Estrela Serrano. - Mem Martins : CETOP, D.L. 1992. 

 
Instalações e material:

 - Nova sala multimédia com 20 estações de trabalho equipadas com PC Fujitsu Esprimo I-Core 5, 8 Gb Ram + 20
monitores Samsung 22 Polegadas. 

 
- 75 discos SSD para atualização de PC's existentes. 

 
- Renovação de vídeo projetores em salas de aula.

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 Books acquired:

 -KOVACH, Bill
 The elements of journalism / Bill Kovach, Tom Rosenstiel. - London : Guardian Book, 2003.

 
-BRANDÃO, Nuno Goulart

 Os media e o território televisivo / Nuno Goulart Brandão. - Lisboa : Escolar Editora, 2016.
 

-PRIETO, Guillermo Ballenato
 Falar em público : arte e técnica da oratória / Guillermo Ballenato Prieto ; trad. Inês Guerreiro. - Lisboa : Escolar

Editora, 2014.
 

-RELAÇÕES PÚBLICAS E COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
 Relações públicas e comunicação organizacional : desafios da globalização : relações públicas estratégicas, teorias e

áreas tácticas / Celma Padamo... [et al.]. - Lisboa : Escolar Editora, 2015.
 -LAMPREIA, J. Martins

 Ferramentas de comunicação para gestores / J. Martins Lampreia. - Lisboa : Lidel, 2013. - XIV,
 

-ROEBUCK, Chris
 Comunicação eficaz : o guia essencial para trabalhar melhor e ser bem sucedido / Chris Roebuck ; trad. João Boleo. -

Lisboa : Livros e Livros, 2001
 -PRIETO, Guillermo Ballenato
 Comunicação eficaz : teoria e prática da comunicação humana / Guillermo Ballenato Prieto. - Lisboa : Escolar Editora,

2014.
 

-FIGUEIREDO, José
 12 regras de comunicação / José Figueiredo. - Lisboa : Escolar Editora, 2014. -

 
-MARKETING E COMUNICAÇÃO

 Marketing e comunicação : desafios da globalização / Ana Oliveira-Brochado... [et al.]. - Lisboa : Escolar Editora, 2013.
 

-BLACK, Caroline
 Guia prático do profissional de RP / Caroline Black ; trad. Carla Pereira Lopes. - Mem Martins : Europa-América, 2006.

 
-DESCHEPER, Jacques

 Saber comunicar com os jornalistas da imprensa, da rádio e da televisão / Jacques Descheper ; trad. e adptação [de]
Estrela Serrano. - Mem Martins : CETOP, D.L. 1992.



05/03/2018 ACEF/1718/0003387 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b723c1ff-be67-c7f0-0a08-5a4f94cacc2f&formId=3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52… 3/22

Facilities and material:
 New multimedia room with 20 equipped places with PC Fujitsu Esprimo I-Core 5, 8 Gb Ram + 20 screens Samsung 22

inches.
 

75 discs SSD to update the computers.
 

Renovation of video projectors in the classrooms.
 

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

 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Ver ponto 2. 

 

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Point 2

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 so, please provide a summary of the 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.

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 A direção do Curso tem tido a preocupação de atualizar, no início dos anos letivos, a listagem dos orientadores

cooperantes dos estágios. 
 O Curso dispõe de 57 orientadores cooperantes em 57 instituições. De salientar ainda que um dos critérios de seleção

dos orientadores de estágio prende-se com o facto dos mesmos terem, pelo menos, o grau académico de licenciatura.
 

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The Course Responsible have been concerned with updating, at the beginning of the school years, the listing of the

cooperating counselors of the internships.
 The course has 57 cooperating counselors in 57 institutions. It should also be noted that one of the selection criteria

for trainee counselors is that they have at least undergraduate degree.
 

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.

 Instituto Politécnico Da Guarda

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior / Entidades instituidoras.
 

1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
 Escola Superior De Educação, Comunicação E Desporto Da Guarda

1.3. Ciclo de estudos.
 Comunicação e Relações Públicas

1.3. Study programme.
 Communication and Public Relations



05/03/2018 ACEF/1718/0003387 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b723c1ff-be67-c7f0-0a08-5a4f94cacc2f&formId=3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52… 4/22

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._CRP_Despacho n.º 19298-2009 (1).pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Ciências da Comunicação

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Communication Sciences

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março
(CNAEF). 

321

1.7.2. Classificação da área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de
Março (CNAEF), se aplicável. 

342

1.7.3. Classificação de outra área secundária do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16
de Março (CNAEF), se aplicável. 

NA

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
 180

1.9. Duração do ciclo de estudos (art.º 3 DL-74/2006, de 26 de março, de acordo com a redação do DL-63/2001, de 13 de
setembro).

 6 semestres

1.9. Duration of the study programme (art.º 3 DL-74/2006, March 26th, as written in the DL-63/2001, of September 13th).
 6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
 50

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 <sem resposta>

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 <no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
 Regime geral de acesso

 Para se candidatarem através do regime geral, os estudantes devem satisfazer as seguintes condições: ter aprovação
num curso de ensino secundário ou habilitação nacional ou estrangeira legalmente equivalente; ter realizado as
provas de ingresso exigidas para o curso a que se candidata com a classificação igual ou superior à mínima fixada.

 
Provas de ingresso

 Uma das seguintes provas:
 11 História

 16 Matemática
 18 Português

 
Classificações mínimas

 Provas de ingresso: 95 pontos
 Nota de candidatura: 95 pontos
 

Fórmula de cálculo
 Provas de ingresso: 35%

 Média do secundário 65%
 

Preferência regional 
 Área de influência: Vagas: 30%

 

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472/questionId/93d5093a-cf8c-793c-ff65-5a533c4dae49
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Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Vila Real, Viseu
 

Outros acessos preferenciais 
 Cursos com acesso preferencial: Vagas: 10%

 381,565,602,604
 

1.11. Specific entry requirements.
 General access

 To entry through the general system, students must meet the following conditions: have successfully completed
secondary education course or qualification or foreign equivalent; have made the necessary entrance exams for the
course and the classification equals or exceeds the minimum fixed.

 
Admission exams

 One of the following exam:
 11 History

 16 Mathematics
 18 Portuguese

 
Minimum ratings

 Admission exam: 95 points
 Application score: 95 points
 

Formula calculation 
 Admission exam: 35%

 Average of secondary education: 65% 
 

Regional preference
 Area of   influence: vacancies: 30%

 Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Porto, Vila Real, Viseu
 

Other preferential admissions
 Courses with preferential admissions: vacancies: 10%

 381,565,602,604

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 <sem resposta>

1.12.1. If other, specify:
 <no answer>

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Guarda - Instituto Politécnico da Guarda - Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto, Av. Francisco Sá

Carneiro nº 50.

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
 1.14._Reg.Creditação Competências_DR_11-10-2013.pdf

 1.15. Observações.
 <sem resposta>

1.15. Observations.
 <no answer>

2. Estrutura Curricular
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 de percursos alternativos em que o ciclo de
estudos se estrutura (se aplicável) / Branches, options, profiles, major/minor, or other forms of organisation of
alternative paths compatible with the structure of the study programme (if applicable)

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

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472/questionId/99c90b72-8544-0848-b4fb-5a533cb66185
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<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - NA

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

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

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*

Ciências das Comunicação/ Communication Sciences CC/CC 97 13
Ciências Sociais e Humanas/Social Sciences and
Humanities CSH/SSH 45 5

Ciências Económicas e Empresariais/Economics and
Business Sciences CEE/EBS 0 5

Tecnologias da Informação/Information Tecnology TI/IT 10 5
(4 Items)  152 28

2.3. Observações

2.3 Observações.
 Aposta na qualificação do corpo docente com vista a uma melhor qualidade de ensino, adaptado às realidades atuais,

com o objetivo de melhorar a inserção dos diplomados no mercado de trabalho. 
 Realização de mais parcerias com instituições empregadoras, procurando trazer à sala de aula profissionais

qualificados (como diretores de rádio, TV, gabinetes de comunicação), dando a conhecer aos alunos uma perspectiva
mais prática do saber e dos desafios profissionais das áreas centrais de formação. Por sua vez estas práticas são
facilitadoras de maior aproximação ao mercado de trabalho através de novas parcerias e propostas de estágios. 

 Inclusão/adaptação de novos conteúdos em algumas Unidades Curriculares com o objetivo de colmatar falhas em
momentos decisivos, como apresentações/defesas de relatórios. Permanente atualização da bibliografia nas
diferentes Unidades Curriculares. 

 

2.3 Observations.
 nvestment in the qualification of the Teaching Staff aiming a better quality in teaching, adapted to the current realities

with a view to improve the acceptance of our graduates in the market. 
 Establishment of more partnerships with employers’ institutions, trying to bring to classrooms qualified professionals

(such as radio and TV directors, communication offices) letting students know a more practical perspective of
knowledge and of professional challenges in the central areas of formation. These practices will facilitate a closer
proximity to the market place through new partnerships and internships proposals. 

 Inclusion/adaptation of new contents in some Curricular units with the aim of filling in some gaps in decisive moments,
such as in presentations and report defenses. 

 Permanent updating of bibliography in the different curricular units. 
 

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.
 Joaquim Manuel Fernandes Brigas

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos
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Anexo I - Joaquim Manuel Fernandes Brigas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Manuel Fernandes Brigas

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria de Fátima Saraiva da Silva Costa Bento

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria de Fátima Saraiva da Silva Costa Bento

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Vitor Manuel dos Santos Amaral

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vitor Manuel dos Santos Amaral

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carlos Francisco Lopes Canelas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Francisco Lopes Canelas

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Handerson Webber Aguiar Engracio

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Handerson Webber Aguiar Engracio

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Jorge Manuel Braz Gonçalves

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Braz Gonçalves

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Nelson Clemente Santos Dias Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nelson Clemente Santos Dias Oliveira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Guilherme Francisco Rosa Monteiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Guilherme Francisco Rosa Monteiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Pedro Miguel de Sousa Marques Simões

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Miguel de Sousa Marques Simões

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/type/nce/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472/questionId/a43f0b7f-859f-245e-bdda-5a533c2296f2/annexId/3b5f76ff-711f-cdc8-4353-5a5f7c324892
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Luciana Gomes Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Luciana Gomes Ferreira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Sónia Manuela Martins de Sá

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sónia Manuela Martins de Sá

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Carla Helena Henriques C. T. Ravasco Nobre

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Helena Henriques C. T. Ravasco Nobre

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Mário José da Silva Meleiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mário José da Silva Meleiro

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Isabel Maria Morais de Sousa Portugal Vieira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Maria Morais de Sousa Portugal Vieira

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Florbela Lages Antunes Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Florbela Lages Antunes Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria Helena Teixeira Pinto

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Helena Teixeira Pinto

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Fernando José Santos Melo Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando José Santos Melo Rodrigues

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Natália Fernandes Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Natália Fernandes Gomes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Jorge Manuel Monteiro Mendes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Monteiro Mendes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - A contratar

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 A contratar

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Ricardo Jorge da Costa Guerra

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Jorge da Costa Guerra

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - José Carlos De Almeida Alexandre

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Carlos De Almeida Alexandre

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Odilia Domingues Cavaco

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Odilia Domingues Cavaco

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Maria Filomena Ribeiro Ventura Gomes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Filomena Ribeiro Ventura Gomes

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - António Pereira de Andrade Pissarra

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Pereira de Andrade Pissarra

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
Anexo I - Delfim Garcia Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Delfim Garcia Pereira
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3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular

 
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

Joaquim Manuel
Fernandes Brigas

Professor Coordenador
ou equivalente Doutor

Comunicação,
Publicidade e Relações
Públicas

100 Ficha
submetida

Maria de Fátima
Saraiva da Silva Costa
Bento

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Ciências da Educação 100 Ficha

submetida

Vitor Manuel dos
Santos Amaral

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida

Carlos Francisco
Lopes Canelas

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor

Informação e
Comunicação em
Plataformas Digitais

100 Ficha
submetida

Handerson Webber
Aguiar Engracio

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida
Jorge Manuel Braz
Gonçalves

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida
Nelson Clemente
Santos Dias Oliveira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Comunicação 100 Ficha

submetida
Guilherme Francisco
Rosa Monteiro

Assistente ou
equivalente Mestre Relações Internacionais 100 Ficha

submetida

Pedro Miguel de Sousa
Marques Simões

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor

Título de
especialista (DL
206/2009)

Comunicação
(Periodismo) Terror y Intel 100 Ficha

submetida

Luciana Gomes
Ferreira

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida
Sónia Manuela Martins
de Sá

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 90 Ficha

submetida
Carla Helena
Henriques C. T.
Ravasco Nobre

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Letras 100 Ficha

submetida

Mário José da Silva
Meleiro

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Linguística 100 Ficha

submetida

Isabel Maria Morais de
Sousa Portugal Vieira

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Psicologia 100 Ficha
submetida

Florbela Lages
Antunes Rodrigues

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Educação 100 Ficha

submetida
Maria Helena Teixeira
Pinto

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Literatura Comparada

Portuguesa e Francesa 100 Ficha
submetida

Fernando José Santos
Melo Rodrigues

Equiparado a Professor
Adjunto ou equivalente Mestre

Título de
especialista (DL
206/2009)

Energia para a
Sustentabilidade 100 Ficha

submetida

Natália Fernandes
Gomes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor

CTC da
Instituição
proponente

Tecnologia Educativa 100 Ficha
submetida

Jorge Manuel Monteiro
Mendes

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Educação 100 Ficha
submetida

A contratar Ficha em
preenchimento

Ricardo Jorge da
Costa Guerra

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Turismo, Lazer e Cultura 80 Ficha

submetida
José Carlos De
Almeida Alexandre

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências da Comunicação 100 Ficha

submetida
Odilia Domingues
Cavaco

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Psicologia Clínica e da

Saúde 100 Ficha
submetida

Maria Filomena Ribeiro
Ventura Gomes

Equiparado a
Assistente ou
equivalente

Mestre Economia 100 Ficha
submetida

António Pereira de
Andrade Pissarra

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre

CTC da
Instituição
proponente

Comunicação
Educacional Multimédia 100 Ficha

submetida

Delfim Garcia Pereira Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado

CTC da
Instituição
proponente

Engenharia Informática 100 Ficha
submetida
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<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.
 26

3.4.1.2. Número total de ETI.
 24.7

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*
Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 24

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*
Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff with a PhD (FTE): 17

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado / Specialized teaching staff

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Teaching staff with a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE): 14

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo
de estudos (ETI) / Specialists, without a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas
of the study programme (FTE):

2

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação / Teaching staff stability and tranning dynamics

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics ETI /
FTE

Percentagem* /
Percentage*

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um período superior a três anos /
Full time teaching staff with a link to the institution for a period over three years: 20

Docentes do ciclo de estudos inscritos em programas de doutoramento há mais de um ano (ETI) / Teaching staff
registered in a doctoral programme for more than one year (FTE): 2

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

<sem resposta>

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
<no answer>
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
<sem resposta>

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
<no answer>

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. 
208

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 22
Feminino / Female 78

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Número de estudantes por ano curricular (ano letivo em curso) / Number of students per curricular year (current
academic year)

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number
1º ano curricular 101
2º ano curricular 55
3º ano curricular 52
 208

5.2. Procura do ciclo de estudos por parte dos potenciais estudantes nos últimos 3 anos.

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 48 48 48
N.º de candidatos / No. of candidates 105 124 120
N.º de colocados / No. of accepted candidates 56 66 61
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 57 54 97
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 100 103 100

Nota média de entrada / Average entrance mark 118.7 132.2 116.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes (designadamente para discriminação de
informação por percursos alternativos de formação, quando existam) 

<sem resposta>

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative
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pathways, when applicable) 
<no answer>

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 17 22 25
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 11 13 14
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 3 4 9

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2
years 1 4 0

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

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). 

<sem resposta>

6.1.2. Present a list of thesis defended in the last 3 years, indicating, for each one, the title, the completion year and the
result (only for PhD programmes). 

<no answer>

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

As classificações e taxas de aprovação das Unidades Curriculares do Curso no ano letivo 2016/2017 são globalmente
homogéneas entre as diversas áreas científicas do curso. As unidades curriculares com menor taxa de aprovação são
em relação aos alunos avaliados são Semiótica (65, 75%), Psicologia da Comunicação (63, 16%) e Psicossociologia
das Organizações (59, 09%). Do outro lado do expectro são várias as unidades curriculares a apresentar uma taxa de
100% de aprovações. Em relação às classificações médias elas têm tendência a subir à medida que os alunos
avançam no seu percurso: 12,4 no primeiro ano, 12,9 no segundo ano e 13,8 no terceiro ano curricular demonstrando
uma evolução positiva dos alunos. Algumas unidades curriculares eminentemente teóricas como Semiótica,
Deontologia da Comunicação, Psicologia da Comunicação, Técnicas de Expressão Oral e Escrita ou História dos
Media apresentam médias mais baixas, entre 11,5 e 12 valores, ao passo que as unidades curriculares com ênfase na
prática apresentam médias mais elevadas com destaque para Edição Eletrónica e Tratamento de Imagem (14,03)
Planeamento de Comunicação Empresarial (14,62) e Estágio/projeto (15,24).

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular
units. 

The classifications and approval rates of Curricular Units of the Course in 2016/2017 are globally homogeneous among
the different scientific areas of the course. The units with the lowest approval rate of evaluated students are: Semiotics
(65, 75%), Psychology of Communication (63, 16%) and Psychossociology of Organizations (59, 09%). On the other
hand, there are several curricular units with a 100% approval rate. In relation to the average classifications, they tend to
increase as students advance in their course: 12.4 in the first year, 12.9 in the second year and 13.8 in the third year of
the course demonstrating a positive performance from the students. Some theoretical curricular units such as
Semiotics, Deontology of Communication, Psychology of Communication, Techniques of Spoken and Written
Expression or History of Media present lower averages, between 11.5 and 12 values, whereas curricular units with
emphasis in practice present higher averages, Electronic Edition and Image (14,03) Corporate Communication
planning (14,62) and Internship / Project (15,24).

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos graduados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 
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Taxa de desemprego:
 Anos letivos 2011/12 a 2014/15 - 27,8%

 
Fonte: DGEEC, Infocursos, 2017 (dados reportados com base no desemprego registado no IEFP e dados reportados
RAIDES)

 

6.1.4.1. Information on the graduates’ unemployment (DGEEC or Intitution’s statistics or studies, referencing the year and
information source). 

Unemployment Rate:
 School years 2011/12 to 2014/15 - 27,8%

 
Source: DGEEC, Infocursos, 2017 (data based on the unemployment rate from the IEFP and data gathered in RAIDES)

 

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Os dados sobre a taxa de desemprego relativamente aos alunos de Comunicação e Relações Públicas obtidos a partir
de um estudo realizado pela DGEEC (2017) entre os anos letivos 2011-12 e 2014-15 apontam para uma empregabilidade
acima dos 70%.

 A maioria dos alunos conseguiu colocação no mercado de trabalho dentro das áreas fundamentais do curso. O
Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais disponibiliza anualmente medidas de estímulo à empregabilidade e de
apoio à integração no mercado de trabalho com promoção de estágios, projetos e oportunidades de inserção
profissional/emprego, desenvolvimento de parcerias com empresas e instituições com vista à realização de estágios e
de saídas profissionais o que se repercute favoravelmente na taxa de empregabilidade.

 As empresas que recebem os estagiários têm apresentado um feedback muito positivo sobre o seu desempenho o que
tem facilitado a sua entrada no mercado de trabalho principalmente através de estágios profissionais.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
Data on unemployment rate of students from Communication and Public Relations based on a study by DGEEC (2017)
between the school years of 2011-12 and 2014-15 point an employment rate above 70%.

 Most students get a job in the fundamental areas of the course. The Office of Training oversees some measures to
stimulate employment and the integration of students in the market place with the promotion of internships, projects
and opportunities to start working, developing partnerships with companies and institutions aiming the concretization
of trainings and professional insertion that represent a positive impact in the employment rate. 

 

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

Unidade Para o Desenvolvimento do Interior Instituto Politécnico
da Guarda 8

CEPESE- Centro de Estudos da População,
Economia e Sociedade Muito Bom Universidade do

Porto 2

CEDTUR - Centro de Estudos de
Desenvolvimento Turístico

ISMAI - Instituto
Universitário da Maia 1

CETRAD - Centro de Estudos
Transdisciplinares para o Desenvolvimento Muito Bom

UTAD - Universidade
de Trás-os-Montes e
Alto Douro

1

LABCOM.IFP - Laboratório de Comunicação
e Conteúdos On-line (LabCom) e Instituto de
Filosofia Prática (IFP)

Bom UBI - Universidade da
Beira Interior 3

CiTUR – Centro de Investigação Aplicada em
Turismo

IPL - Instituto
Politécnico de Leiria 1

IPCDHS - Instituto de Psicologia Cognitiva,
Desenvolvimento Humano e Social

UC – Universidade de
Coimbra 1

UIGCP - Unidade de Investigação em
Governança Competitividade e Politicas
Públicas

Excelente UA – Universidade de
Aveiro 1

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

6.2.2. Mapa-resumo de publicações científicas do corpo docente do ciclo de estudos em revistas internacionais com
revisão por pares, livros ou capítulos de livros, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472
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6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:
 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472

 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. 

Participação em feiras: Fit/Futurália/Qualifica. 
Divulgação junto das escolas por parte de alunos e docentes. Serviços ao exterior por parte dos docentes.

6.2.4. Activities of technological and artistic development, consultancy and advanced training in the main scientific area(s)
of the study programme, and it real contribution to the national, regional and local development, scientific culture and
cultural, sports and artistic activities. 

Participation in fairs: Fit/Futurália/Qualifica
 Divulgation in secondary schools with students and teachers.

 Services to the exterior made by teachers
 

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. 

Carlos Canelas 5% Medielderly [Portugal 2020].

6.2.5. Integration of the scientific, technological and artistic activities on projects and/or national or international
partnerships, including, when applicable, the indication of the main financed projects and the volume of financing
involved. 

Carlos Canelas 5% Medielderly [Portugal 2020]

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%
Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 21
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0
Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 4.3
Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 10
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 10

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). 
O IPG promove e fomenta a cooperação académica, científica e cultural com IES congéneres nacionais e estrangeiras
através do GMC e UDI, co-financiando atividades de mobilidade e Investigação. Existe uma preocupação crescente na
participação em vários programas comunitários de apoio ao ensino superior, nomeadamente ERASMUS, COMENIUS e
LINGUA, como também acordos de cooperação académica, científica e cultural com outros países europeus, da
America Latina, Asia e PALOP e o programa de mobilidade interna VASCO da GAMA. A nível de Erasmus promove a
mobilidade de alunos e docentes e a participação em Erasmus Intensive Programme com várias IES europeias,
incrementado a mobilidade e cooperação. O IPG integra o Consórcio ERASMUSCENTRO, com uma extensa rede de
IES e empresas, procurando proporcionar estágios profissionais na UE aos estudantes. Ao nível de I&D o IPG é
membro de diverso programas e redes de colaboração com financiamento, envolvendo docentes e estudantes.

 

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks).
The IPG promotes and foments scientific and cultural cooperation with similar HEIs abroad through the Office for
Mobility-Cooperation and UDI(R&d Unit), co-finances mobility activities and research. There is a growing concern in
taking part in various community programmes that support Higher Educ., namely ERASMUS, COMENIUS and LINGUA,
as well as academic, scientific and cultural cooperation agreements with other countries in Europe, Latin America,
Asia and PALOP and the internal mobility programme Vasco da Gama. At the Erasmus level, IPG promotes the mobility
of students and professors and participation in the Erasmus IP with various European HEIs, heightened mobility and
cooperation. The IPG is part of the ERASMUSCENTRO Consortium, with an extensive network of HEIs and businesses,
seeking to offer students professional work opportunities in UE. At the R&D level, the IPG is a member of several
collaborative funding programs and networks involving teachers and students.

 

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472
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7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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.qualidade.ipg.pt/Documentos/Manual%20da%20Qualidade_IPG%20(v03%20-%20abril%202015).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._RDC_CRP_2015_2016.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. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support
structures to the teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including
the results of student surveys and the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of
study programmes, the discussion and use of these assessment results in the definition of improvement measures and
the monitoring of these measures 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. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of 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 assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing 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 assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional
development.

 <no answer>

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

7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
 <no answer>

https://www.qualidade.ipg.pt/Documentos/Manual%20da%20Qualidade_IPG%20(v03%20-%20abril%202015).pdf
http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c52a472/questionId/be9a021c-281c-eec3-89a5-5a533c905c88
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8. Análise SWOT do ciclo de estudos e proposta de ações de melhoria
8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Estrutura curricular e plano de estudos adequados às saídas profissionais preconizadas no curso;

 - Boas instalações e laboratórios apetrechados com equipamentos técnicos e profissionais adequados às
caraterísticas do curso;

 - Existência de um número apropriado de parcerias de mobilidade de estudantes e docentes do curso com instituições
estrangeiras;

 - Existência de múltiplos protocolos/parcerias com instituições para a realização do estágio;
 - Muito boa qualificação académica e experiência profissional do corpo docente;

 - Vários docentes têm uma forte ligação ao mercado de trabalho;
 - Bons índices de eficiência formativa;

 - Boa taxa de empregabilidade dos diplomados, tendo em consideração os níveis atuais de desemprego dos
indivíduos portadores de um diploma de ensino superior;

 - Boa integração dos estudantes na comunidade escolar, bem como uma participação ativa destes na vida da Escola e
nas atividades promovidas no âmbito do Curso;

 - Bom relacionamento entre docentes e estudantes, permitindo a criação de um clima positivo e favorável ao processo
de ensino-aprendizagem centrado no aluno;

 - Forte captação de estudantes internacionais.
 - Existência de um Sistema Interno de Garantia da Qualidade fortemente implementado e consolidado;

 - Existência de diversos serviços de apoio ao funcionamento do ciclo de estudos.
 

8.1.1. Strengths 
Curricular structure and study plan suit the professional demands foreseen in the course;

 Good facilities and laboratories with technical equipment and professional that suit the course characteristics;
 Existence of a suitable number of mobility partnerships for students and teachers with foreign institutions;

 Existence of several protocols/partnerships with institutions to the training period; 
 Very good academic qualification and professional experience of the teaching staff;
 Teachers with strong relations with the market;

 Good rates of formative efficiency;
 Good employment rate of the students, considering the current rates of unemployment of young bachelors;

 Good integration of students in the school community as well as can active participation in the school life and in the
activities promoted by the course;

 Good relation students/ teachers that enables a positive climate favourable to a student-centred process of learning
and teaching;

 Strong reception of international students;
 Existence of and Internal System of Quality Control implemented and tested.

 Existence of several support services to the course.
 

8.1.2. Pontos fracos 
- Apesar de existir, nos últimos seis anos, uma melhoria na produção cientifica dos docentes no âmbito do CE, é ainda
necessário incrementar a publicação de artigos em revistas com revisão entre pares;

 - Reduzida participação dos docentes e estudantes em programas de mobilidade Out;
 - Não obstante ter havido a aquisição de bibliografia na área do CE, continua a ser imprescíndivel aumentar o acervo

bibliográfico (livros e revistas) e prosseguir a sua atualização;
 - Reduzidas parcerias com instituições nacionais e internacionais para fomentar a realização de projetos de

investigação.
 

8.1.2. Weaknesses 
Although in the last six years there has been an improvement in the scientific production of teachers within the course,
it is still necessary to increase the publication of articles in peer-reviewed journals;

 - Reduced participation of teachers and students in outgoing mobility programs;
 - Notwithstanding the acquisition of bibliography in the area, it is still essential to increase the bibliographic collection

(books and journals) and to continue its updating;
 - Reduced partnerships with national and international institutions to promote the execution of research projects.

 

8.1.3. Oportunidades 
- A orientação do Governo no sentido da diversificação das atividades de I&D, reforçando o âmbito de atuação das
instituições do ensino superior politécnico no desenvolvimento da investigação baseada na prática, pode permitir um
acréscimo do financiamento da investigação nesse subsistema e constituir um estímulo à participação dos docentes
do CE em projetos de investigação;

 - A UDI IPG continuará a configurar-se como um estímulo à qualidade da produção científica, designadamente pelos
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docentes do CE, e à procura de novas formas de financiamento para a concretização de projetos multidisciplinares de
investigação, em particular em áreas que se interligam (comunicação, novas tecnologias, educação, saúde,…);

 - Possibilidade de se estabelecerem parcerias de colaboração com instituições, nacionais e internacionais, para o
desenvolvimento de projetos de investigação, que implicam a candidatura a financiamentos externos e que requerem
a constituição de equipas multidisciplinares, de modo a proporcionar massa crítica e sinergias;

 - As alterações do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico (ECPDESP) têm como
consequência a integração na carreira de vários docentes do CE, permitindo assim uma maior estabilidade do seu
corpo docente;

 - O prosseguimento do funcionamento dos Cursos de Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) em CPOE, RSI e CD
permite criar condições, quer para um aumento da procura do CE por parte dos diplomados do referido curso, quer
para a constituição de um corpo docente mais alargado e com maior massa crítica;

 - A aprovação do Estatuto do Estudante Internacional ((Decreto-Lei nº 36/2014, de 10 de março) e a recente proposta
de adequação do mesmo de forma a acolher os estudantes refugiados, bem como o facto do nosso país estar
integrado em dois espaços internacionais (União Europeia e Comunidade de Países de Língua Portuguesa) poderão
potenciar o incremento da procura do CE por parte de estudantes internacionais, incluindo os participantes no
programa Erasmus

8.1.3. Opportunities 
-The Government's orientation towards the diversification of R & D activities, reinforcing the scope of polytechnic
higher education institutions in the development of practice-based research, may allow an increase in the funding of
research in this subsystem and a stimulus to the participation the course teachers in research projects;

 - The UDI IPG will continue to be a stimulus to the quality of scientific production, in particular for the teachers, and to
the search for new forms of funding for the implementation of multidisciplinary research projects, particularly in
interconnected areas (communication , new technologies, education, health, ...);

 - Collaboration partnerships with national and international institutions can be established for the development of
research projects involving the application for external funding and requiring the establishment of multidisciplinary
teams in order to provide critical mass and synergies;

 - The changes in the Career Statute for Teaching Staff of Polytechnic Higher Education (ECPDESP) have as a
consequence the integration in the career of several teachers of the Course, thus allowing a greater stability of its
teaching staff;

 - The continuation of the Professional Higher Technical Courses (TeSP) in CPOE, RSI and CD allows to create
conditions, both for an increase in the demand of the EC by the graduates of said course, and for the constitution of a
larger teaching staff and with greater critical mass;

 - The approval of the International Student Statute ((Decree-Law No. 36/2014 of 10 March) and the recent proposal to
adapt it to accommodate refugee students, as well as the fact that our country is

 integrated into two international spaces (European Union and Community of Portuguese Speaking Countries) could
boost the increase in course demand by international students, including those participating in the Erasmus program

8.1.4. Constrangimentos 

-O CE situa-se numa zona geográfica de reduzida densidade populacional e com um setor empresarial diminuto e
pouco dinâmico, dificultando o preenchimento das vagas do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior
(CNAES) e a empregabilidade dos seus diplomados;

 -O escasso financiamento das instituições do ensino superior condiciona a contratação de novos docentes em tempo
integral, tendo os docentes de carreira, consequentemente, que lecionar o número máximo de horas previsto no
ECPDESP, por um lado; e pouca disponibilidade para se envolverem em atividades de investigação, por outro;

 -O surgimento de formações semelhantes em instituições de ensino superior situadas em locais próximos;
 -As dificuldades económicas de muitas famílias, particularmente nas regiões mais empobrecidas do nosso país,

condicionam ainda a candidatura de muitos jovens ao ensino superior.
 

8.1.4. Threats 
- The EC is located in a geographically sparsely populated area with a small and not dynamic business sector, making
it difficult to fill vacancies in the National Higher Education Access Contest (CNAES) and the employability of its
graduates;

 - The scarce funding of higher education institutions conditions the hiring of new full-time teachers ,consequently
career teachers will be required to teach the maximum number of hours envisaged in the ECPDESP, on the one hand;
and little time to engage in research activities, on the other;

 - The emergence of similar training in higher education institutions located in close proximity;
 - The economic difficulties of many families, particularly in the most impoverished regions of our country, also unable

the application of many young people to higher education.
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 - Apesar de haver uma melhoria na produção científica dos docentes no âmbito do CE, o número de artigos
publicados em revistas com revisão entre pares não é ainda o desejável. Com a conclusão recente do doutoramento
na área do CE de vários docentes, estão criadas as condições para o incremento significativo dessas publicações.
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8.2.1. Improvement measure 
Although there is an improvement in scientific production of the teachers from the course, the number of peer-
reviewed articles is not yet the best. With the conclusion of some PhDs of several teachers there will be more
conditions to the improvement of these publications.

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

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de artigos publicados em revistas com revisão entre pares nos próximos cinco anos.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of published articles with peer-review in the next five years.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
A participação dos docentes e estudantes em programas de mobilidade Out será incentivada através ações
específicas para este fim.

8.2.1. Improvement measure 
The participation of teachers and students in Outgoing Mobility will be encouraged by specific actions.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média a realizar nos próximos cinco anos.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium priority within the next 5 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de alunos e docentes em programas de mobilidade Out.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of students and teachers in Outgoing mobility.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Continuar a adquirir, de modo mais significativo, bibliografia na área do CE, aumentando o acervo bibliográfico (livros
e revistas).

 

8.2.1. Improvement measure 
Significant Acquisition of bibliography in the área thus increasing the total number of books and magazines.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta a implementar durante os próximos dois anos.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
High priority to be implemented within 2 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de obras relevantes adquiridas na área do CE.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of books purchased in the area.
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8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Promover a realização de parcerias com mais instituições nacionais e internacionais com vista ao desenvolvimento de
projetos de investigação.

8.2.1. Improvement measure 
To promote partnerships with more national and international institutions to develop research projects

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade média a implementar nos próximos cinco anos.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
Medium priority to implemente within 5 years

9.1.3. Indicadores de implementação 
Número de parcerias realizadas.

9.1.3. Implementation indicators 
Number of partnerships

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 intended changes and their reasons. 
<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, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

9.2.2. Nova estrutura curricular pretendida / New intended curricular structure

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

<sem resposta>

9.3. Novo plano de estudos

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

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

9.3.3 Novo plano de estudos / New 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. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

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:



05/03/2018 ACEF/1718/0003387 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b723c1ff-be67-c7f0-0a08-5a4f94cacc2f&formId=3107b6cd-566a-4680-c791-5a5f7c5… 22/22

<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>


