
19/03/2018 ACEF/1718/0010567 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=5b7aafc2-549e-7730-5aff-5a4f93fd7b2e&formId=c2149daa-2261-140f-4e27-5a86b671f51a&lang… 1/26

ACEF/1718/0010567 — 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/1112/10567

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2013-10-24

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._Lic_Gestão_Síntese medidas de melhoria.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.
 Sim

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 No período que decorreu desde a última avaliação, houve a alteração da designação da UC Contabilidade Geral para Contabilidade e

Informação Financeira, adaptando o programa às necessidades dos alunos da Licenciatura em Gestão. Esta situação conheceu uma

formalização que, na prática já vinha acontecendo em aula. Os docentes da UC de Contabilidade Geral adaptavam os conteúdos às

diferentes necessidades das duas Licenciaturas envolvidas na lecionação da UC: Gestão e Economia.

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 Since the last evaluation, it was decided to change the designation of the course General Accounting for Accounting and Financial

Information. The program was adapted taking into consideration the needs of the students of the Degree in Management. This was a

formalization of a situation already adopted in practical terms. The lecturers of this course (General Accounting) adapted the contents

to the different needs of the two undergraduates enrolled in the course, namely Management and Economics Degrees' students.

4. Alterações relativas a instalações, parcerias e estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem
(alterações não incluídas no ponto 2)

4.1. Registaram-se alterações significativas quanto a instalações e equipamentos desde o anterior processo de avaliação.
 Sim

4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Relativamente às instalações, foi realizada uma intervenção estrutural na quase totalidade do edifício para resolver problemas de

infiltração de águas pluviais, aproveitando-se para mudar a caixilharia das janelas no sentido de aumentar o isolamento térmico e

acústico e pintura de alguns espaços mais degradados. Foi criada uma sala de empreendedorismo quer para o ensino, quer para

projetos de parceria com empresas e instituições.
 No que diz respeito a equipamentos, foram remodelados integralmente três laboratórios de computadores num total de quatro e

foram instaladas quatro novas impressoras topo de gama, distribuídas pelos três pisos do edifício.
 

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
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Regarding the facilities, a structural intervention was carried out in almost all of the building to solve problems of rainwater infiltration.

The window frames were replaced in order to improve thermal and acoustic insulation, painted some of the more degraded spaces.

An entrepreneurship room was created for both teaching and partnership projects with companies and institutions.
 In terms of equipment, three computer labs were completely renovated in a total of four and four new state-of-the-art printers were

installed and distributed throughout the three floors of the building.

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 so, please provide a summary of the 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 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.

 Não

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

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 <no answer>

1. Caracterização do ciclo de estudos.

1.1 Instituição de ensino superior / Entidade instituidora.
 Universidade De Aveiro

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

1.2. Unidade(s) orgânica(s) (faculdade, escola, instituto, etc.).
 Universidade De Aveiro

1.3. Ciclo de estudos.
 Gestão

1.3. Study programme.
 Management

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Despacho 21370-2006.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Management
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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). 
345

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. 

344

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. 

n/a

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).
 Três anos

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).
 Three years

1.10. Número máximo de admissões.
 40

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.
 Gestão 1º ciclo, Provas de Ingresso:
 

Um dos seguintes conjuntos:
 16 Matemática

 ou
 02 Biologia e Geologia

 16 Matemática
 ou

 04 Economia
 16 Matémática
 

1.11. Specific entry requirements.
 Management 1st cycle, Provas de Ingresso:

 

One of the followig sets:
 16 Mathematics

 ou
 02 Biology and Geology

 16 Mathematics
 ou

 04 Economics
 16 Mathematics
 

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 Não aplicável

1.12.1. If other, specify:
 Not applicable

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Universidade de Aveiro, Departamento de Economia, Gestão, Engenharia Industrial e Turismo

1.14. Regulamento de creditação de formação e experiência profissional (PDF, máx. 500kB).
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1.14._Reg_Credit_UA_2017.pdf
 1.15. Observações.

 n/a

1.15. Observations.
 n/a

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):

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - Não aplicável

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

2.2.1. Branches, options, profiles, major/minor, or other (if applicable)
 Not applicable

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional ECTS*

Gestão GES 72 0

Contabilidade C 36 0

Engenharia e Gestão Industrial EGI 24 0

Economia E 12 0

Matemática M 12 0

Ciência Jurídicas CJ 12 0

Informática I 6 0

opção GES e C 0 6

(8 Items)  174 6

2.3. Observações

2.3 Observações.
 <sem resposta>

2.3 Observations.
 <no answer>

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.
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Conceição Maria Oliveira da Cunha (Diretora)
 

Raquel Matias Fonseca (Vice-Diretora)

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Ana Alexandra da Costa Dias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Alexandra da Costa Dias

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

 

Anexo I - Ana Maria Balbino Caldeira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Maria Balbino Caldeira

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

 

Anexo I - Ana Maria Pinto de Moura

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Maria Pinto de Moura

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

 

Anexo I - Andreia Tatiana Vitória

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Andreia Tatiana Vitória

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

 

Anexo I - Armando Carlos Domingues da Rocha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armando Carlos Domingues da Rocha

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

 

Anexo I - Armando Jorge de Almeida Tavares

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armando Jorge de Almeida Tavares

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

 

Anexo I - Augusta C Santos Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Augusta C Santos Ferreira

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

 

Anexo I - Carina Maria Oliveira Pimentel

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carina Maria Oliveira Pimentel

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

 

Anexo I - Carla Marina Pereira Campos
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carla Marina Pereira Campos

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

 

Anexo I - Carlos Manuel dos Santos Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Manuel dos Santos Ferreira

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

 

Anexo I - Cláudia Margarida Ramos de Sousa e Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cláudia Margarida Ramos de Sousa e Silva

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

 

Anexo I - Conceição Maria Oliveira da Cunha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Conceição Maria Oliveira da Cunha

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

 

Anexo I - Cristina Isabel Assis de Morais Miguéns

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cristina Isabel Assis de Morais Miguéns

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

 

Anexo I - Daniel Ferreira Polónia

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Daniel Ferreira Polónia

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

 

Anexo I - Egas Manuel da Silva Salgueiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Egas Manuel da Silva Salgueiro

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

 

Anexo I - Elisabeth Kastenholz

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Elisabeth Kastenholz

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

 

Anexo I - Fernando M Faria Varelas Graca

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando M Faria Varelas Graca

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

 

Anexo I - Graca Maria Carmo Azevedo
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Graca Maria Carmo Azevedo

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

 

Anexo I - Helena Coelho Inacio

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Coelho Inacio

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

 

Anexo I - Helena Cristina Rocha Figueiredo Pereira Marques Nobre

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Helena Cristina Rocha Figueiredo Pereira Marques Nobre

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

 

Anexo I - Isabel Cristina Dórdio Dimas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Cristina Dórdio Dimas

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

 

Anexo I - Isabel Maria Fortuna de Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Isabel Maria Fortuna de Oliveira

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

 

Anexo I - João Carlos Oliveira Matias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João Carlos Oliveira Matias

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

 

Anexo I - Jorge Humberto Fernandes Mota

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Humberto Fernandes Mota

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

 

Anexo I - Jorge Manuel Rocha Sao Marcos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Rocha Sao Marcos

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

 

Anexo I - José Alexandre da Rocha Almeida

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Alexandre da Rocha Almeida

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

 

Anexo I - José António de Vasconcelos Ferreira
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José António de Vasconcelos Ferreira

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

 

Anexo I - José Manuel de Araújo Magano

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Manuel de Araújo Magano

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

 

Anexo I - Maria Adelaide Pinto dos Santos Carvalho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Adelaide Pinto dos Santos Carvalho

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

 

Anexo I - Maria Elisabeth Teixeira Pereira e Rocha

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Elisabeth Teixeira Pereira e Rocha

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

 

Anexo I - Maria João Machado Pires da Rosa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria João Machado Pires da Rosa

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

 

Anexo I - Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

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

 

Anexo I - Maria Madalena Gomes Vilas Boas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Madalena Gomes Vilas Boas

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

 

Anexo I - Mariana Topete de Oliveira Pita

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mariana Topete de Oliveira Pita

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

 

Anexo I - Nina Katarzyna Szczygiel

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nina Katarzyna Szczygiel

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

 

Anexo I - Raquel Matias da Fonseca
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Raquel Matias da Fonseca

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

 

Anexo I - Ricardo Jorge Aparício Gonçalves Pereira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Jorge Aparício Gonçalves Pereira

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

 

Anexo I - Ricardo Manuel de Mariz Roseira de Almeida Cayolla

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ricardo Manuel de Mariz Roseira de Almeida Cayolla

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

 

Anexo I - Rui Fernando Gomes de Sousa Ribeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Rui Fernando Gomes de Sousa Ribeiro

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

 

Anexo I - Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sérgio Nuno da Silva Ravara Almeida Cruz

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

 

Anexo I - Vasco Sérgio Oliveira Saavedra

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vasco Sérgio Oliveira Saavedra

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

 

Anexo I - Vera Cristina Fontes Teixeira Vale

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vera Cristina Fontes Teixeira Vale

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

 

Anexo I - Vera Lúcia da Silva Carlos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Vera Lúcia da Silva Carlos

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

 

Anexo I - Victor Manuel Ferreira Moutinho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Manuel Ferreira Moutinho

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

 

Anexo I - Hugo Casal Figueiredo
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3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Hugo Casal Figueiredo

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

 

Anexo I - Manuel Luís Au-Yong Oliveira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Manuel Luís Au-Yong Oliveira

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

Ana Alexandra da Costa Dias
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Ana Maria Balbino Caldeira
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Turismo 50.00
Ficha
submetida

Ana Maria Pinto de Moura
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Engenharia Eletrotécnica e
Computadores

100.00
Ficha
submetida

Andreia Tatiana Vitória
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 30.00
Ficha
submetida

Armando Carlos Domingues
da Rocha

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Engenharia Electrotécnica (PhD) 100.00
Ficha
submetida

Armando Jorge de Almeida
Tavares

Assistente ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Contabilidade e Auditoria 50.00
Ficha
submetida

Augusta C Santos Ferreira
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Contabilidade 100.00
Ficha
submetida

Carina Maria Oliveira Pimentel
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Outras engenharias e tecnologias 100.00
Ficha
submetida

Carla Marina Pereira Campos
Professor Adjunto
ou equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Carlos Manuel dos Santos
Ferreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Cláudia Margarida Ramos de
Sousa e Silva

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Engenharia e Gestão Industrial 50.00
Ficha
submetida

Conceição Maria Oliveira da
Cunha

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Turismo 100.00
Ficha
submetida

Cristina Isabel Assis de Morais
Miguéns

Assistente ou
equivalente

Mestre
Ciências Empresariais - Marketing e
Estratégia

50.00
Ficha
submetida

Daniel Ferreira Polónia
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica 50.00
Ficha
submetida

Egas Manuel da Silva
Salgueiro

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Elisabeth Kastenholz
Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Economia e gestão (Turismo) 100.00
Ficha
submetida

Fernando M Faria Varelas
Graca

Assistente ou
equivalente

Licenciado
CTC da Instituição
proponente

Contabilidade e Auditoria 100.00
Ficha
submetida

Graca Maria Carmo Azevedo
Professor
Coordenador ou
equivalente

Doutor Contabilidade 100.00
Ficha
submetida

Helena Coelho Inacio
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor
Contabilidade e organização de
empresas

100.00
Ficha
submetida

Helena Cristina Rocha
Figueiredo Pereira Marques
Nobre

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Isabel Cristina Dórdio Dimas
Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Psicologia das Organizações 100.00
Ficha
submetida

Isabel Maria Fortuna de
Oliveira

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Direito 60.00
Ficha
submetida

João Carlos Oliveira Matias
Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Outras engenharias e tecnologias 100.00
Ficha
submetida
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Jorge Humberto Fernandes
Mota

Assistente ou
equivalente

Mestre CTC da Instituição
proponente

Contabilidade e Auditoria 100.00 Ficha
submetida

Jorge Manuel Rocha Sao
Marcos

Professor Adjunto
ou equivalente

Mestre Economia 100.00
Ficha
submetida

José Alexandre da Rocha
Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Matemática 100.00
Ficha
submetida

José António de Vasconcelos
Ferreira

Professor
Associado ou
equivalente

Doutor Ciências da Engenharia 100.00
Ficha
submetida

José Manuel de Araújo
Magano

Assistente ou
equivalente

Mestre
Título de
especialista (DL
206/2009)

Gestão 50.00
Ficha
submetida

Maria Adelaide Pinto dos
Santos Carvalho

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Economia e gestão. Grau de Doutor
registado na Universidade do Porto

60.00
Ficha
submetida

Maria Elisabeth Teixeira
Pereira e Rocha

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Maria João Machado Pires da
Rosa

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Gestão Industrial 100.00
Ficha
submetida

Maria José Rodrigues Felício
de Moura e Castro

Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor
GESTÃO / Organização e
Desenvolvimento de Recursos
Humanos

100.00
Ficha
submetida

Maria Madalena Gomes Vilas
Boas

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 60.00
Ficha
submetida

Mariana Topete de Oliveira Pita
Assistente ou
equivalente

Mestre Economia e gestão 30.00
Ficha
submetida

Nina Katarzyna Szczygiel
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Raquel Matias da Fonseca
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Gestão Industrial 100.00
Ficha
submetida

Ricardo Jorge Aparício
Gonçalves Pereira

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Matemática 100.00
Ficha
submetida

Ricardo Manuel de Mariz
Roseira de Almeida Cayolla

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 30.00
Ficha
submetida

Rui Fernando Gomes de
Sousa Ribeiro

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Engenharia electrotécnica,
electrónica e informática

100.00
Ficha
submetida

Sérgio Nuno da Silva Ravara
Almeida Cruz

Professor Adjunto
ou equivalente

Doutor Contabilidade 100.00
Ficha
submetida

Vasco Sérgio Oliveira
Saavedra

Assistente ou
equivalente

Licenciado Economia e gestão 50.00
Ficha
submetida

Vera Cristina Fontes Teixeira
Vale

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Vera Lúcia da Silva Carlos
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Economia e gestão 60.00
Ficha
submetida

Victor Manuel Ferreira
Moutinho

Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor
Título de
especialista (DL
206/2009)

Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Hugo Casal Figueiredo
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

Manuel Luís Au-Yong Oliveira
Professor Auxiliar
ou equivalente

Doutor Economia e gestão 100.00
Ficha
submetida

     3880  

<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.
 46

3.4.1.2. Número total de ETI.
 38.8

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos / Full time teaching staff
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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: 31 79.9

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 w ith a PhD (FTE): 31.2 80.4

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
w ith a PhD, specialized in the main areas of the study programme (FTE):

18.6 47.9

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas fundamentais do ciclo de estudos (ETI) /
Specialists, w ithout a PhD, of recognized professional experience and competence, in the main areas of the study programme (FTE):

4 10.3

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 w ith a link to the institution for a period over three years:

29 74.7

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):

3.3 8.5

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O DEGEIT não afeta funcionários não docentes a cursos específicos. Conta, no seu todo, com 7 colaboradores, funcionários não

docentes e não investigadores, em regime de dedicação exclusiva, nas seguintes categorias: técnico superior (2); coordenador

técnico (1); assistente técnico (3) e assistente operacional (1).

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
DEGEIT does not affect non-teaching staff to specific courses. It has a total of 7 employees, non-teaching staff and non-researchers,

on an exclusive dedication basis, in the following categories: senior technician (2); technical coordinator (1); technical assistant (3)

and operational assistant (1).

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Mestrado – 1 (Técnico superior)

 Licenciatura – 1 (Técnico superior)
 Ensino secundário – 3 (Assistente técnico)

 3º ciclo do ensino básico – 1 (Coordenador técnico)
 1º ciclo do ensino básico – 1 (Assistente operacional)
 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Master's - 1 (Higher Technician)

 Bachelor's Degree - 1 (Higher Technician)
 Secondary education - 3 (Technical assistant)

 3rd cycle of basic education - 1 (Technical coordinator)
 1st cycle of basic education - 1 (Operational assistant)
 

5. Estudantes
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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. 
163

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 41.1

Feminino / Female 58.9

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 51

2º ano curricular 37

3º ano curricular 75

 163

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 40 40 40

N.º de candidatos / No. of candidates 564 548 565

N.º de colocados / No. of accepted candidates 40 41 40

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 49 44 53

Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last
accepted candidate

158.2 157.6 160

Nota média de entrada / Average entrance mark 164.7 163.7 168.4

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) 

n/a

5.3. Addicional information about the students’ caracterisation (namely on the distribution of students by alternative pathways, when
applicable) 

n/a

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 44 46 34
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N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 23 21 21

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 13 11 10

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 5 6 3

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

3 6 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). 

n/a

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). 

n/a

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O sucesso escolar é superior a 90% na maioria das unidades curriculares, sempre que o aluno se submete a avaliação. Esta

situação reflete o envolvimento e empenhamento dos alunos, mas também os esforços continuados de monitorização e melhoria do

funcionamento das unidades curriculares.
 As áreas científicas com taxas de aprovação mais baixas são a matemática e a engenharia e gestão industrial, ainda assim situando-

se acima dos 75% de aprovações relativamente aos alunos que se submetem a avaliação.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
School success corresponds to more than 90% in most courses, whenever the student undergoes assessment. This situation

reflects the involvement and commitment of the students, but also the continued efforts of monitoring and improving the functioning of

the curricular units.
 The scientific areas with the lowest approval rates are mathematics and industrial engineering and management, still standing above

75% of approvals for students undergoing assessment.

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). 

Anos de referência: intervalo entre os anos letivos 2011/2012 e 2013/2014
 

Total de diplomados no 1º Ciclo de Gestão: 109
 

% de diplomados empregados 92,6
 

% de diplomados empregados em setores de atividade
 relacionados com a área do ciclo de estudos 88,9

 

% de diplomados que prossegue estudos 
 imediatamente após conclusão do 1º Ciclo 63,3

 

% de diplomados que se empregaram através dos 
 serviços de colocação da Universidade (GESP) 6,3
 

% de diplomados que considera aplicar algumas ou muitas
 competências adquiridas no curso 88

 

Fonte: Observatório do percurso socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro, Edição nº 2, de Janeiro de 2018 (dados

recolhidos via entrevista telefónica, a uma amostra de 30 individuos, no período entre 18 Abril e 28 Julho de 2016).

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

Reference years: from 2011/2012 to 2013/2014 (academic years)
 

Total number of graduates in the Management Degree: 109
 

% of graduates employed 92.6
 

% of graduates employed in sectors of activity
 related to the area of the Management Degree 88,9

 

% of graduates pursuing studies
 immediately after completion of the Degree 63.3
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% of graduates who have been employed through
 University placement services (GESP) 6,3

 

% of graduates who use the competencies obtained
 in the Degree 88

 

Source: Observatory of the socioprofessional path of the Diplomates of the University of Aveiro, Issue nº 2, January 2018 (data

collected via telephone interviews, to a sample of 30 individuals, between April 18 and July 28, 2016).

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
De acordo com o estudo referenciado, mais de 90% dos diplomados na Licenciatura em Gestão estão empregados (concretamente

92,6%) e destes, cerca de 89% em atividades relacionadas com a formação obtida (Gestão). Importa salientar que mais de 63% dos

diplomados escolhe prosseguir os seus estudos imediatamente a seguir à conclusão do primeiro ciclo. Dos diplomados empregados,

uma larga maioria (78,3%) afirmou que retomar os estudos é uma possibilidade que encaram como altamente provável.
 Dos diplomados empregados uma percentagem significativa (48%) está com contrato efetivo na empresa, o que denota alguma

estabilidade. Os restantes estão com outro tipo de contratos, não havendo referência a situações de maior precariedade (recibos

verdes ou avenças).
 Ainda que os últimos anos denotem um esforço na promoção do empreendedorismo e na formação e capacitação nesta área, todos

os diplomados estão a trabalhar por conta de outrém. Neste sentido, importa continuar a promover formação nesta área.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
According to the mentioned study, more than 90% of the graduates in the Degree in Management are employed (specifically 92.6%)

and of these, about 89% work in jobs related to the training obtained (Management). It should be highlighted that more than 63% of

graduates choose to pursue their studies immediately after completion of the first cycle. Of the graduates employed, a large majority

(78.3%) said that progress their studies is a possibility they see as highly probable.
 Of the graduates employed a significant percentage (48%) is with effective contract in the company, which denotes some stability.

The remainder have other types of contracts, with no reference to situations of greater precariousness. 
 Although the last years have witnessed efforts in entrepreneurship education, all graduates are working for others, with no cases of

self-employment reported. It is therefore important to continue to promote training in this area.

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

GOVCOPP - Unidade de Investigação em
Governança, Competitividade e Politicas Públicas

Excelente
Universidade
de Aveiro

22 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, relevantes para o ciclo de estudos.

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/c2149daa-2261-140f-4e27-5a86b671f51a
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/c2149daa-2261-140f-4e27-5a86b671f51a
 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. 

As atividades desenvolvidas neste âmbito, não o são, na sua maioria no âmbito do ciclo de estudos em análise. Contudo, existem no

departamento e no Centro de Investigação (GOVCOPP) várias iniciativas, de que são exemplo, formação sobre a utilização de

software de apoio à investigação, programas de formação avançada (também em parceria com a UNAVE, p.ex. MicroMBA), projetos

de investigação e transferência de tecnologia (EUniversity-Universidade empreendedora, Strategy for Change) e serviços de

consultoria no âmbito de projetos em curso.
 

Estas atividades permitem atuar:
 - ao nível da formação científica e com isso melhorar o grau de qualificação dos alunos que irão integrar o tecido empresarial, e por

esta via impactar positivamente o desenvolvimento regional;
 - ao nível da realização de trabalhos de investigação com aplicação em organizações, empresariais e outras;

 - ao nível de redes formais e informais com empresas e universidades (p.ex. Programa Learning to be projeto More entrepreneurial

life at European Schools).

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. 
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The activities carried out in this context are not, for the most part, within the cycle of studies under analysis. However, there are

several initiatives in the department and in the Research Center (GOVCOPP), such as training on the use of research support

software, advanced training programs (also in partnership with UNAVE, eg MicroMBA) , research projects and technology transfer

(EUniversity-Entrepreneurship University or Strategy for Change) and consultancy services under ongoing projects.
 

These activities enable actions:
 - at the level of the scientific training improving the qualification of the students that will integrate several business working

environments, and by this way positively impact the regional development;
 - at the level of carrying out research with application in organizations, business and others;

 - at the level of formal and informal networks with businesses and universities (eg the "Learning to Be Program" and "More

entrepreneurial life at European Schools" project).

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. 

Existem vários tipos de parcerias que permitem integrar as atividades descritas, nomeadamente parcerias formais com empresas,

ao nível dos estágios, através do GESP; também parcerias informais com organizações públicas e empresas, de que é exemplo o

programa Learning to Be, já referenciado. As parcerias com associação setoriais, e as parcerias para a mobilidade internacional, de

estudantes e docentes são também de salientar neste âmbito.
 

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. 

There are several types of partnerships that allow to integrate the activities described, namely formal partnerships with companies,

at the level of the internships, through the GESP; also informal partnerships with public organizations and private companies, such as

through the Learning to Be program already mentioned. Partnerships with sectoral associations and partnerships for international

mobility of students and lectures are also noteworthy.

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 2.5

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 18.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 7

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 14.9

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 4

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). 
A Universidade de Aveiro apresenta grande dinamismo no dominio da cooperação internacional, com benefícios claros para a

Licenciatura em Gestão. Participa atualmente em inúmeras redes e fóruns de que são exemplo, ECIU (The European Consortium of

Innovative Universities), o Grupo Tordesillas, o CCampus Europae, UTEN (University Technology Enterprise Network) e EUA

(European University Association).
 

De salientar ainda os numeros programas de mobilidade internacional, como o Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci, Vulcanus, que

reforçam a estratégia de reforço da qualidade da formação e experiências de ensino proporcionadas.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
The University of Aveiro presents great dynamism in the domain of international cooperation, with clear benefits for the Degree in

Management. The University currently participates in numerous networks and forums such as ECIU (The European Consortium of

Innovative Universities), Tordesillas Group, CCampus Europae, UTEN (University Technology Enterprise Network) and EUA

(European University Association).
 

Also worthy of mention are the number of international mobility programs, such as Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci and

Vulcanus, that illustrates a strategy of reinforcing the quality of training and great learning experiences provided to students and staff.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

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.
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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.ua.pt/sigq/page/22105

 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._RelCurso_8243_2016_2017.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>

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 
- Objetivos do curso alinhados com estratégia do Departamento e da Universidade;

 - Corpo docente jovem, dinâmico e empenhado na lecionação e investigação, bem como na participação em atividades do

departamento;
 - Proximidade e qualidade da relação docente /aluno, patentes nos resultados dos inquéritos aos estudantes (disponíveis no SGQ);
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- Organização matricial que permite transversalidade na lecionação, sendo que os docentes possuem formação de base

diversificada (área de Gestão, Economia, Matemática, EGI, etc.), permitindo aos alunos obter uma compreensão dos desafios que se

colocam à Gestão de hoje. Esta formação diversificada é também um elemento facilitador para uma eventual escolha de

especialização, por parte dos alunos;
 - Boas condições estruturais da Universidade e do Departamento, facultando os meios adequados ao funcionamento do curso;

 - Centro de Investigação avaliado com excelente (GOVCOPP) e crescente produção científica de qualidade;
 - Estruturas de representação de estudantes com grande dinamismo.

8.1.1. Strengths 
- Course objectives aligned with Department and University strategy;

 - Young teaching staff, dynamic and committed to teaching and research, as well as enrolled in activities of the department;
 - Proximity and quality of the teacher / student relationship, evidenced by the results of the student surveys (available in the QMS);

 - Matrix organization that allows transversality in the teaching, and the diverse background of teachers (Management, Economics,

Mathematics, Engineering, etc.), allowing students to gain an understanding of the challenges that are posed to today's Management.

This diversified learning may also facilitate students' choice of specialization;
 - Good structural conditions of the University and of the Department, providing adequate means for the functioning of the degree;

 - Research Center evaluated with excellent (GOVCOPP) and growing scientific production of quality;
 - Structures of representation of students with great dynamism.

8.1.2. Pontos fracos 
- Formação insuficiente em áreas críticas para os gestores, como a financeira;

 - Falta de continuidade do 1º para o 2º ciclo;
 - Dimensão excessiva e desigual de algumas turmas (ferramenta de geração de horários, ainda fase de introdução, gera alguns

constrangimentos que têm vindo a ser melhorados);
 - Sobrecarga de tarefas não letivas, em alguns casos, nomeadamente administrativas, o que dispersa as atividades de lecionação e

investigação de alguns docentes com responsabilidades desse teor;
 - Existência de alguns docentes convidados, situação que compromete a ligação ao departamento, o trabalho em equipa e o

envolvimento destes docentes em atividades de investigação;
 - Divulgação e promoção do curso ainda insuficiente e maioritariamente reativa, sendo que alguns eventos realizados têm pouco

impacto no exterior (ex. aulas abertas).
 

8.1.2. Weaknesses 
- Insufficient training in critical areas for managers, such as the financial one;

 - Lack of continuity from 1st to 2nd cycle;
 - Excessive and unequal size of some classes (tool for automatic timetable definition is still in an introductory phase, generating some

constraints, which have been improved);
 - Overloading of non-teaching tasks, in some cases, in particular administrative ones, which disperses the teaching and research

activities of some staff with responsibilities of this content;
 - Existence of some invited teachers, a situation that compromises the connection to the department, the team work and the

involvement of these teachers in research activities;
 - Disclosure and promotion of the degree is still insufficient and mostly reactive, and some events have little impact outside the

University (eg open classes).

8.1.3. Oportunidades 
- Possibilidade de progressão para segundo ciclo em gestão, o que potencia a continuidade dos alunos;

 - Produção científica com espaço para melhorias;
 - Possibilidade de partilha de boas práticas, nomeadamente ao nível da gestão dos cursos;

 - Dinamismo do tecido empresarial regional e recetividade deste a alunos com formação em gestão;
 - Procura crescente por parte de alunos estrangeiros, dinamizada também pelos múltiplos programas de mobilidade e

financiamentos associados;
 - Aumento da oferta de unidades curriculares lecionadas em inglês, reforçando a internacionalização;

 - Potencial de utilização das redes sociais para comunicação institucional junto dos estudantes;
 - Potencial das redes internacionais que a Universidade integra;

 - Crescente interesse na formação em gestão por parte de grupos de profissionais (p.ex. engenheiros que procuram formação

complementar em gestão);
 - Prestígio regional da Universidade de Aveiro, na área da Gestão que pode também ser aproveitado para formação mais prática.

 - Ligação ao tecido empresarial pode ainda ser reforçada, multiplicando e diversificando iniciativas;

8.1.3. Opportunities 
- Possibility of progression to the second cycle in management, which enhances student retention;

 - Scientific production with room for improvement;
 - Possibility of sharing good practices, in particular at the level of course management;

 - Dynamism of the regional business fabric and its receptivity to students with management training;
 - Growing demand from foreign students, also driven by the multiple mobility programs and associated funding;

 - Increase in the supply of curricular units taught in English, reinforcing internationalization;
 - Potential of use of social networks for institutional communication among students;

 - Potential of the international networks that the University integrates;
 - Increasing interest in management training by groups of professionals (eg engineers seeking additional training in management);

 - Regional prestige of the University of Aveiro, in the area of   Management that can also be used for more practical training.
 - Linking the business fabric can be further strengthened by multiplying and diversifying initiatives;

8.1.4. Constrangimentos 
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- Forte concorrência de outros cursos de gestão, mais antigos e com maior notoriedade;
 - Gestão da informação ainda não totalmente integrada nas diferentes plataformas (PACO, MOODLE, ACESSO); 

 - Dificuldade de implementação de atividades transdisciplinares, devido, por exemplo, à equipa docente integrar várias pessoas a

tempo parcial, o que dificulta o trabalho em equipa, e também a uma certa cultura de trabalho individual;
 - Disponibilidade de espaços de aula para trabalho colaborativo ainda insuficiente.

 

8.1.4. Threats 
- Strong competition from other management courses, older and with greater notoriety;

 - Information management not completely integrated in different platforms (PACO, MOODLE, ACCESS);
 - Difficulty in implementing transdisciplinary activities, due to, for example, part-time teachers in management team and a certain

individualist culture ;
 - Availability of classroom spaces for collaborative work still insufficient.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 - Reforço da formação na área da gestão financeira;

 2 - Partilha de tarefas no âmbito da gestão do curso com docentes da área da gestão;
 3 - Envolvimento dos docentes convidados na dinâmica do curso, nomeadamente ao nível dos eventos, decisões estratégicas e

operacionais da gestão do mesmo;
 4 - Criação de uma Comissão para a divulgação do departamento e do curso de Gestão.

 

8.2.1. Improvement measure 
1 - Reinforcement of training in the area of financial management;

 2 - Sharing management tasks with teachers in this area;
 3 - Involvement of invited teachers in the dynamics of the course, for example at the level of the events and strategic and operational

decisions;
 4 - Creation of a Commission for promotion of the department and the Management Degree.

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

 2 - Média; um ano.
 3 - Média; um ano.
 4 - Alta; imediata.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1 - High; immediately.

 2 - Average; one year.
 3 - Medium; one year.
 4 - High; immediately.

9.1.3. Indicadores de implementação 
1 - Criação e aprovação de nova unidade curricular: Gestão Financeira II; reformulação dos conteúdos programáticos da unidade

curricular existente (gestão financeira, renomeada gestão financeira II).
 2 - Número de docentes envolvidos na gestão do curso e número de tarefas delegadas.

 3 - Número de reuniões realizadas; número de comunicações (e-mail) efetuadas sobre diversos assuntos relacionados com a

Licenciatura em gestão;
 4 - Número de ações levadas a cabo pela Comissão de divulgação; presença nos meios de comunicação regionais.

9.1.3. Implementation indicators 
1 - Creation and approval of new course: Financial Management II; reformulation of the syllabus of the existing course (financial

management, renamed financial management II).
 2 - Number of teachers involved in course management and number of delegated tasks.

 3 - Number of meetings held; number of communications (e-mail) made on various subjects related to the management degree;
 4 - Number of actions carried out by the Disclosure Committee; presence in the regional media.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
As alterações propostas para o 1º Ciclo de gestão visam essencialmente reforçar as competências dos estudantes ao nível da

Gestão Financeira. No atual plano de estudos, esta componente da formação é oferecida apenas numa UC semestral de Gestão

Financeira o que se considera insuficiente para uma boa preparação dos futuros gestores. A necessidade de reforçar as

competências a este nível é reconhecida pelas várias partes interessadas, incluindo os estudantes. Acresce que alguns dos alunos

neste primeiro ciclo têm interesse profissional ou de progressão dos estudos para segundos ciclos na área financeira. No


