
ACEF/2021/0410522 — 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/1415/0410522

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2016-06-14

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

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

 2._pergunta2revisto.pdf
 

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

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

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

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

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 A reflexão conjunta que emergiu do último processo de avaliação da Licenciatura em Design promoveu um conjunto

de modificações ao plano de estudos, abordadas na anterior apresentação de pronúncia ao relatório preliminar da
CAE, tendo estas sido integralmente implementadas com sucesso.

 Estas alterações caracterizaram-se pela:
 1. Divisão da UC de Teorias e História do Design (THD) em 2 UC (THDI e THDII), aumentando significativamente a sua

carga horária. Isto permitiu afirmar a importância da História na formação dos designers, complementado-se com a
manutenção da UC de História do Design Português (HDP), que apenas transitou para o semestre seguinte por forma a
acomodar de forma sequencial após a lecionação de THD II. 

 2. Introdução de uma UC opcional livre que não estava incluída na oferta anterior, passando a UC de Reprografia a
opcional. 
3. Alteração de semestre das UC de Desenho por forma a que Desenho e Representação I e II e Desenho e Expressão I
e II passassem a surgir em semestres seguidos no plano de estudos, numa sequência mais eficaz na caracterização
dos conteúdos que proporcionam o desenvolvimento dos objetivos das diferentes UCs de Desenho. 

 4. Calibração dos ECTS ao longo do Plano de Estudos, atribuíndo às UC eminentemente teóricas 4 ECTS, às UC
eminentemente práticas (Projecto, Desenho, Tipografia e Design Estratégico) 6 ou mais ECTS e às UC de Desenho
uma carga mais homogenia de ECTS ao longo do ciclo de estudos. 

 6. Alteração da designação da UC de Projecto em Design Estratégico para Design Estratégico II, pois coexistiam no 6º
semestre duas UCs com designação “Projecto”. Uma vez que já existia no semestre anterior Design Estratégico, este
passou a ser designado de “Design Estratégico I”, criando uma ligação lógica e de continuidade com essas UC.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 The joint reflection that emerged from the last evaluation process of our Degree in Design promoted a set of

modifications to the study plan, addressed in the previous presentation of the pronunciation of the preliminary report
of the External Assessment Team's (EAT), which were fully implemented successfully.

 

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/questionId/12d0b739-d2ee-3162-27e0-5fc761bff454


These changes were characterized by the:
1. Division of the Theories and History of Design (THD) subject in 2 (THDI and THDII), significantly increasing its
workload. This allowed to affirm the importance of History in the training of designers, complemented with the
maintenance of the History of Portuguese Design (HDP) subject, which only moved to the following semester in order
to accommodate sequentially after the teaching of THD II. 
2. Introduction of an optional free curricular unit (CU) that was not included in the previous offer, making the
Reprography subject optional. 
3. Adjustment of the semester of the Drawing subjects so that Drawing and Representation I and II and Drawing and
Expression I and II would appear in consecutive semesters in the study plan, in a more effective sequence in the
characterisation of the contents that provide the development of the objectives of the different Drawing subjects. 
4. Calibration of ECTS throughout the Study Plan, assigning to the eminently theoretical curricular units 4 ECTS, to the
eminently practical curricular units (Project, Design, Typography and Strategic Design) 6 or more ECTS and to the
Design curricular units a more homogenous load of ECTS throughout the study cycle. 
6. Correction of the designation of the Strategic Design Project curricular unit to Strategic Design II, as two curricular
units with the designation "Project" coexisted in the 6th semester. Since it already existed Strategic Design in the
previous semester, that curricular unit was renamed "Strategic Design I", creating a logical and continuity link with
those two subjects.

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.
 Como referido no ponto 2, a principal alteração verificada no âmbito da Licenciatura em Design prende-se com a

deslocação das actividades letivas para um novo edifício. O gradual crescimento da área do Design já há muito tinha
obrigado ao recurso a espaços de lecionação externos ao Dep. Comunicação e Arte, onde as condições para a prática
do ensino em Design não eram as ideais.

 O novo edifício permitiu resolver vários dos problemas identificados, possibilitando aos alunos usufruírem de vários
espaços oficinais e laboratoriais que, em conjunto com os pré-existentes no edifício adjacente do DeCA, funcionam
numa lógica de proximidade e complementaridade.

 Para além disto, foi ainda inaugurado um novo espaço no campus, numa articulação de esforços entre Reitoria e a
Associação Académica, onde coexistem agora três valências: um espaço aberto 24 horas por dia, designado E24 –
Estudo 24, um espaço lounge e a área UA Intercultural, destinada à interculturalidade e aos estudantes estrangeiros.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
 As mentioned in point 2, the main change in the scope of the Degree in Design relates to the relocation of teaching

activities to a new building.
 The gradual growth of the Design area had already long forced the use of teaching spaces outside the Department of

Communication and Art (DeCA), where the conditions for the practice of teaching in Design were not ideal.
 The new building mitigated most of the problems identified, enabling students to enjoy various workshop and

laboratory spaces which, together with those pre-existing in the adjacent DeCA building, operate in a logic of proximity
and complementarity.

 Besides this, a new space was also inaugurated in the campus, through a joint effort between the Rectory and the
Academic Association, where three areas now coexist: a space open 24 hours a day, designated E24 - Study 24, a
lounge space and the UA Intercultural area, intended for interculturalism and foreign students.

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.
 A Universidade de Aveiro integra, desde 2019, o European Consortium of Innovative Universities, (ECIU). A

Universidade ECIU é um projeto-piloto financiado pelo programa europeu ERASMUS ao abrigo da ação «Alianças de
Conhecimento / Universidades Europeias», que visa promover "parcerias transnacionais que se tornarão nas
universidades do futuro, ao promover a identidade e os valores europeus e revolucionar a qualidade e a
competitividade do ensino superior europeu. Por inerência a integração da licenciatura em Design nesta Universidade
Europeia aumenta as possibilidades da sua internacionalização. 

 https://www.ua.pt/pt/cooperacaointernacional/eciu-university
 Realizaram-se também alterações nos acordos bilaterais com algumas instituições de ensino internacionais, mas

estas alterações não se configuraram, até ao momento, como significativas para este curso. 
 

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
 Since 2019, the Universidade de Aveiro is part of the European Consortium of Innovative Universities (ECIU). ECIU is a

pilot project funded by the European programme ERASMUS under the action "Knowledge Alliances/ European
Universities", which aims to promote "transnational partnerships that will become the universities of the future by
promoting European identity and values and revolutionising the quality and competitiveness of European higher
education. The integration of our Degree in Design in this European University therefore increases the possibilities of



its internationalisation (https://www.ua.pt/pt/cooperacaointernacional/eciu-university). Changes have also taken place
in the bilateral agreements with some international partners, but these changes are not considered as relevant.

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Para além das alterações aos processos de ensino e aprendizagem já referidas na resposta ao ponto 2, há a
acrescentar as diversas iniciativas implementadas pela Equipa de Apoio para a Inovação Curricular e Pedagógica da
Universidade de Aveiro, que tem como missão apoiar a conceptualização e implementação de ações de
desenvolvimento pedagógico, incluindo a construção de recursos, o desenvolvimento de procedimentos e o apoio
individualizado aos docentes, bem como, pela sua ação, o aprofundamento de uma cultura de melhoria contínua e
inovação no ensino e na aprendizagem.
Neste contexto podemos sublinhar o “Programa de Formação e Atualização Pedagógica”, que tem disponibilizado aos
docentes diversas sessões de formação sobre boas práticas pedagógicas, e a iniciativa “Docência +”, uma
colaboração entre a UA e a Universidade do Minho, com o propósito de contribuir para a criação de comunidades
universitárias mais inovadoras na sua missão no ensino.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In addition to the changes in teaching and learning processes already mentioned in the answer to point 2, we should
add the various initiatives implemented by the Support Team for Curricular and Pedagogical Innovation of the
University of Aveiro, whose mission is to support the conceptualization and implementation of pedagogical
development actions, including the construction of resources, the development of procedures and individualized
support to teachers, as well as, by its action, the deepening of a culture of continuous improvement and innovation in
teaching and learning.
In this context we can highlight the "Training and Pedagogical Update Programme", which has provided teachers with
several training seminars on good pedagogical practices, and the "Docência +" initiative, a collaboration between the
UA and the University of Minho, with the purpose of contributing to the creation of university communities that are
more innovative in their teaching mission.

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

Não

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

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

1. Caracterização do ciclo de estudos.
1.1 Instituição de ensino superior.

Universidade De Aveiro

1.1.a. Outras Instituições de ensino superior.

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
Design

1.3. Study programme.
Design

1.4. Grau.
Licenciado



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

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Design

1.6. Main scientific area of the study programme.
Design

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

214

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3
dígitos), se aplicável:

<sem resposta>

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

<sem resposta>

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

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

6 semestres

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

6 semesters

1.10. Número máximo de admissões.
45

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
Pretende-se aumentar o número máximo de admissões para 55, o que é justificado pela necessidade de englobar os
estudantes de todos os regimes de acesso possíveis, ou seja, não só no CNA, mas também estudantes estrangeiros e
concursos especiais de acesso. O valor agora proposto é estipulado como o máximo possível tendo por base os
indicadores dos últimos anos, em que se verificou que a ultrapassagem deste limite trouxe implicações negativas na
qualidade do ensino.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
It is intended to increase the maximum number of admissions to 55, which is justified by the need to include students
from all possible access regimes (not only from the National Access Contest, but also foreign students and special
access contingents). The value now proposed is stipulated as the maximum possible based on the indicators of the
last years, in which it was verified that exceeding this limit brought negative implications in the quality of teaching.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Uma das seguintes provas de ingresso:
[03] Desenho
[10] Geometria Descritiva

O cálculo da nota de acesso considera:
60% da nota do ensino secundário
40% da nota da prova de ingresso

1.11. Specific entry requirements.
One of the following admission exams:
[03] Drawing
[10] Descriptive Geometry

The calculation of the access note considers:

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/questionId/1453aa4c-ebdb-d59f-2103-5fc7617528dc


60% of the secondary education mark
40% of the grade of the entrance exam

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:

1.12.1. If other, specify:

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro - Campus Universitário de Santiago

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

1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações_2019.pdf
1.15. Observações.

A licenciatura em Design visa a formação de técnicos superiores com uma boa capacidade de projetar artefactos de
interface cultural, utilizando o desenho como ferramenta operativa. Dada a grande variedade de problemas que o
tecido empresarial e institucional pode suscitar ao Design, elegeram-se o pensamento concetual e a visão estratégica
como vetores promotores da flexibilidade requerida nesta atividade profissional.
As alterações profundas no consumo de bens e serviços e o consequente desenvolvimento da indústria e do setor
terciário nas últimas décadas do século XX, trouxeram, para estes terrenos, a necessidade de recorrer ao Design como
forma de incorporar mais-valias nos produtos pelo reforço da sua capacidade de diferenciação em ambientes
concorrenciais, quer a nível local, quer num quadro de globalização. Se a engenharia encontra respostas para estes
desafios pela inovação tecnológica na produção e na configuração funcional dos objetos, o design inova pela
qualificação do uso e da fixação formal de valores estéticos e simbólicos.
O apelo às valências do Design no projeto de novos artefactos gerou a procura de técnicos qualificados nessa
transformação do desejo em desígnio, pelo desenho.
A licenciatura em Design pretende dar uma formação sólida ao nível do pensamento de projeto e da sua
representação, dos meios instrumentais e técnicos necessários ao desenvolvimento concetual de novos artefactos. A
visão polissémica e estratégica desta atividade, cruzada com preocupações de cidadania e sustentabilidade traçam o
contorno dos problemas suscitados pelo ensino do Design na UA, que não dispensa também um conhecimento
esclarecido e rigoroso sobre as áreas a montante e a jusante da atividade do designer - Materiais, Tecnologia, Gestão,
Comunicação, Arte - contribuindo para uma visão integradora e interdisciplinar do Design. Os objetivos do curso de
Licenciatura em Design da Universidade de Aveiro passam, assim, por uma formação generalista privilegiando o
"saber pensar" como fonte do "saber fazer", mas não esquecendo a interação destes dois níveis na construção
cognitiva. Assim, a estrutura do curso resultante deste processo pressupõe para o projeto uma visão global do design
centrada na pesquisa concetual e na sua conformação aos processos produtivos disponíveis.

Nota: no ponto 3.4.4 deste guião de auto-avaliação considerou-se o Professor Vasco Branco e a Professora Fátima
Pombo como docentes com grau de doutor especializados nas áreas fundamentais do ciclo de estudos pois, embora
não possuam doutoramento na área científica de Design, o primeiro é Catedrático em Design e a segunda possui
agregação em Estudos de Design.

1.15. Observations.
The degree in Design aims at training senior technicians with a good capacity to design cultural interface artefacts,
using design as an operative tool. Given the great variety of problems that the business and institutional fabric can
raise to Design, concetual thinking and strategic vision have been chosen as vectors promoting the flexibility required
in this professional activity.
The profound changes in the consumption of goods and services and the consequent development of industry and the
tertiary sector in the last decades of the twentieth century, have brought to these grounds the need to resort to Design
as a way of incorporating added value in products by strengthening their capacity for differentiation in competitive
environments, both locally and within a framework of globalisation. If engineering finds answers to these challenges
through technological innovation in the production and functional configuration of objects, design innovates through
the qualification of use and the formal fixing of aesthetic and symbolic values.
The appeal to the valences of Design in the design of new artifacts has generated the search for qualified technicians
in this transformation of desire into design.
The degree in Design aims to give a solid training at the level of thinking in design and its representation, the
instrumental and technical means necessary for the concetual development of new artifacts. The controversial and
strategic vision of this activity, crossed with citizenship and sustainability concerns, outline the problems raised by the
teaching of Design in the UA, which also does not dispense an enlightened and rigorous knowledge about the
upstream and downstream areas of the designer's activity - Materials, Technology, Management, Communication, Art -
contributing to an integrating and interdisciplinary vision of Design. The objectives of the Degree in Design at the
University of Aveiro are, thus, a generalist formation privileging the "know how to think" as a source of the "know-
how", but not forgetting the interaction of these two levels in the cognitive construction. Thus, the structure of the
course resulting from this process presupposes for the project a global vision of design centred on concetual research
and its conformation to the available productive processes.

Note: in item 3.4.4 of this self-assessment guide, Professor Vasco Branco and Professor Fátima Pombo were

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/questionId/150bfb71-5e08-e5ce-a064-5fc761eb68df


considered to be teachers with a PhD degree specialising in the fundamental areas of the study cycle because,
although they do not have a PhD in the Design scientific area, the former is a Full Professor in Design and the latter
has an aggregation in Design Studies.

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - N/a

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Design DS 150 0
Estudos de Arte EA 8 0
Ciências e Tecnologias da
Comunicação CTC 4 0

Ciências e Engenharia dos
Materiais CEM 8 0

Gestão GES 4 0
Qualquer área científica QAC 0 6
(6 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

2.3.1. Formas de garantia de que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos de
aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências) a desenvolver pelos estudantes, favorecendo o seu papel ativo
na criação do processo de aprendizagem.

 As metodologias de ensino variam em função das tipologias das UC para que os seus objetivos sejam atingidos. Tem-
se fomentado o desenvolvimento das competências dos estudantes e da sua autonomia através de metodologias que
integram a componente teórica e expositiva e a realização de exercícios e projetos práticos, que se podem
complementar com visitas de estudo e seminários com profissionais do universo do Design.

 Como forma de garantir que as metodologias de ensino e aprendizagem são adequadas aos objetivos, convocam-se
os alunos a refletirem e contribuírem para este processo através da sua participação no Sistema de Garantia e
Qualidade da UA. Semestralmente este é um dos tópicos abordado na elaboração dos relatórios de discência,
identificando os pontos fortes, pontos fracos e sugestões de melhoria para cada UC. Essa informação é partilhada
com os docentes responsáveis e, nos casos em que se justifica, solicitado um plano de melhoria obrigatória que
corrija as falhas identificadas.

2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes



(knowledge, skills and competences) to be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning
process.

The teaching methodologies vary according to the type of CU in order to achieve their objectives. The development of
students' skills and autonomy has been encouraged through methodologies that integrate the theoretical and
expository components and the realization of practical exercises and projects, which can be complemented with study
visits and seminars with professionals in the world of Design.
As a way of ensuring that the teaching and learning methodologies are appropriate to the objectives, students are
invited to reflect and contribute to this process through their participation in the UA's Quality Assurance System. Every
semester this is one of the topics addressed in the elaboration of the students' reports, identifying the strengths,
weaknesses, and improvement suggestions for each CU. This information is shared with the lecturers responsible and,
when justified, a compulsory improvement plan is requested to correct the failures identified.

2.3.2. Forma de verificação de que a carga média de trabalho necessária aos estudantes corresponde ao estimado em
ECTS.

O sistema de garantia de qualidade da Universidade de Aveiro tem, precisamente, por objetivo a melhoria contínua do
funcionamento de cada UC. Este sistema prevê a avaliação das UC a partir de duas fontes de informação: os atores
intervenientes no processo de ensino-aprendizagem (os estudantes, os docentes, os responsáveis pelas UC, as
comissões de curso, as comissões de análise e a direção do departamento), e a informação estatística proveniente do
PACO (Portal Académico Online – repositório de informação relativo à atividade letiva da instituição). 
No período em análise, e sobre esta questão em particular, será importante referir que no parâmetro “Volume de
trabalho/tempo exigido para obter aprovação final” a avaliação, numa escala de 1 a 9, situou-se entre 6,27 (1º semestre
de 17/18) e 6,82 (2º semestre de 19/20), revelando, portanto, valores significativos e numa trajetória ascendente.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
The quality assurance system of the University of Aveiro aims precisely at the continuous improvement of the
functioning of each curricular unit. This system foresees the evaluation of curricular unit from two sources of
information: the actors involved in the teaching-learning process (the students, the teachers, the responsibility for the
UCs, the course commissions, the analysis commissions, and the department management), and the statistical
information coming from the PACO (Portal Académico Online - repository of information concerning the teaching
activity of the institution). 
During the period under analysis, and on this issue in particular, it is important to mention that in the parameter
"Workload/time required to obtain final approval" the evaluation, on a scale of 1 to 9, was between 6.27 (1st semester
17/18) and 6.82 (2nd semester 19/20), thus revealing significant values and on an upward trajectory.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de
aprendizagem.

A metodologia de avaliação das unidades curriculares é definida em função dos objectivos de aprendizagem e
apresentada pelos docentes aos estudantes no início de cada semestre lectivo. Outro procedimento seguido para
garantir a coerência da avaliação com os objetivos decorre do próprio regulamento (Regulamento no 863/2016) da UA,
o qual confere ao diretor de curso essa competência. Para além disso, no decorrer do já referido processo de
avaliação de qualidade do ensino, que ocorre no final de cada semestre, os estudantes respondem a questionários
online, de forma anónima, nos quais aferem a adequação da avaliação de cada UC em função dos objectivos de
aprendizagem definidos, para além de terem a oportunidade de discutir pessoalmente este mesmo assunto nas
reuniões de comissão de curso (composta por docentes responsáveis e representantes dos alunos) que acontecem no
mesmo âmbito.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The methodology for evaluating the course units is defined according to the learning objectives and presented by the
teachers to the students at the beginning of each academic semester. Another procedure followed to ensure the
consistency of the evaluation with the objectives is the UA own regulation (Regulation 863/2016), which gives the
course director this competence. In addition, during the above-mentioned process of teaching quality evaluation,
which takes place at the end of each semester, students answer online questionnaires, in an anonymous way, in which
they assess the suitability of the evaluation of each curricular unit according to the learning objectives defined, in
addition to having the opportunity to discuss this same subject personally in the course committee meetings
(composed of responsible teachers and student representatives) which take place in the same field.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Na procura de formar técnicos superiores capazes de projetar artefactos de interface cultural, utilizando o desenho

como ferramenta operativa, e elegendo o pensamento concetual e a visão estratégica como vetores fundamentais
nesta atividade profissional, a licenciatura em Design encontra-se organizada verticalmente segundo uma estrutura
conceptual que reconhece na trilogia autor, tecnologia e programa, os três lados (pontos de vista) do projecto em
design.
Quer isto dizer que se entende a prática do design como um certo "fazer", resultante de três eixos de intervenção:
aquela que vem do operador, ou seja do desenhador (seja ele singular ou colectivo), aquela que vem das condições
técnicas (estado de desenvolvimento tecnológico, matérias primas e ferramentas) ou do produtor e aquela que vem do
cliente (directo ou indirecto) e que compreende um certo programa de expectativas e desempenhos convergentes com
os interesses do mercado. 

 Cumprindo esta sequência, disposta progressivamente da maior liberdade para o maior constrangimento (aparente



limitação criativa), o aluno inicia os seus estudos pela frequência de um semestre generalista, dedicado à
propedêutica do design, onde é envolvido pela problemática da disciplina, nomeadamente pela consideração da
antecipação projectual como base da cultura material, cujos instrumentos artificiais são concebidos pelo desenho.
A partir do segundo semestre do primeiro ano inicia-se a prática de projeto considerado nas três valências da
comunicação, do produto e do ambiente, e entendida como resposta a um problema centrado num argumento (a ideia:
simultaneamente configuração conceptual e morfológica), centro de coerência do projecto, que gerará a forma da
solução. Assim, os alunos partem para a construção de soluções pelo desenho, e a partir de um argumento óptimo,
remetendo para segundo plano a natureza bi ou tridimensional da coisa concebida. Por outro lado, todo o artefacto é
entendido como comunicação do argumento matricial que o originou; “já não há design de comunicação que não seja
industrializado e qualquer produto industrial é hoje, e antes de mais, um produto de comunicação”.
Assim, e sempre segundo esta lógica conceptual de uma ideia que contamina um processo — neste caso o tema que
contaminará o desenvolvimento projectual em cada ano —, tratamos no segundo semestre do primeiro ano o tema da
autoria, a que se acrescenta, no primeiro semestre do segundo ano, o tema da tecnologia e no segundo semestre do
segundo ano o do programa. Embora o modelo triangular da ontologia do design, seja desmembrado
cronologicamente por necessidade didáctica, no tratamento de cada tema é evocada a importância complementar dos
três vértices, cuja contemplação o professor não dispensa na crítica ao projecto.

2.4 Observations.
In the quest to train superior technicians capable of designing cultural interface artefacts, using design as an operative
tool, and electing concetual thinking and strategic vision as fundamental vectors in this professional activity, the
degree in Design is vertically organized according to a conceptual structure that recognizes in the trilogy author,
technology and program, the three sides (points of view) of the project in design.
This means that the practice of design is understood as a certain doing, resulting from three orders of intervention:
that which comes from the operator, i.e. the one who draws (singular or collective), that which comes from technical
conditions (state of technological development, raw materials and tools) or the producer and that which comes from
the client (direct or indirect) and which comprises a certain program of expectations and performances converging
with the interests of the market. 
Fulfilling this sequence, progressively disposed from the greatest freedom to the greatest constraint (apparent creative
limitation), the student begins his studies by attending a generalist semester, dedicated to the propedeutics of design,
where he is involved in the problematic of the discipline, namely by considering projectual anticipation as the basis of
material culture, whose artificial instruments are proposed by design.
From the second semester of the first year begins the practice of design considered in the three perspectives of
communication, product and environment, and understood as a response to a problem centered on an argument (the
idea: both conceptual and morphological configuration), the center of coherence of the project, which will generate the
form of the solution. Thus, students start to build solutions by drawing, and from an optimal argument, referring to the
bi or three-dimensional nature of the thing conceived. On the other hand, the whole artifact is understood as
communication of the matrix argument that originated it; "there is no longer a communication design that is not
industrialized, and any industrial product is today, and first of all, a product of communication".
Thus, and always according to this conceptual logic of an idea that contaminates a process - in this case, the theme
that will contaminate the projectual development each year - we treat in the second semester of the first year the theme
of authorship, to which we add, in the first semester of the second year, the theme of technology and in the second
semester of the second year that of the program. Although the triangular model of the ontology of design is
chronologically broken down by didactic necessity, in the treatment of each theme the complementary importance of
the three vertices is evoked, whose contemplation the teacher does not dispense within the criticism of the project.

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.
 Gonçalo João Ribeiro Gomes (Diretor/Director), Luís Nuno Coelho Dias (Vice-diretor/Vice-director)

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

Alexandre Kenji Kumagai
Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Design 50.00 Ficha
submetida

Alexandra de Jesus Costa
Beleza Moreira

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Ciência e Tecnologias das
Artes 60.00 Ficha

submetida

Álvaro José Barbosa de
Sousa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/annexId/af0c06ae-7738-227e-901f-601aef4a9dd5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/annexId/d2115c29-b90f-a6c6-84bf-601aef41e1b6
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/15e6865c-f0cd-612d-a0f6-5fc7613c4c48/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/annexId/5f9ce5e1-e4e5-c3d3-5047-601aef3398c4


Ana Maria Bastos da Costa
Segadães

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Ciência e Engenharia dos
Materiais (Refractários)

100.00 Ficha
submetida

Ana Maria de Oliveira e
Rocha Senos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciência e Engenharia dos

Materiais 100.00 Ficha
submetida

Eduardo Jorge Henriques
Noronha

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Design 60.00 Ficha
submetida

Emanuel Filipe Cunha
Oliveira

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Engenharia e Design de
Produto 50.00 Ficha

submetida

Gonçalo João Ribeiro Gomes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha

submetida
Graça Maria Alves dos
Santos Magalhães

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha

submetida

Ivo Daniel Valente Fonseca
Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Comunicação Multimédia
(Multimédia Interactivo) 50.00 Ficha

submetida

João António de Almeida
Mota

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

José Augusto Fernandes
Leite

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Licenciado Arquitetura 50.00 Ficha
submetida

Lígia Maria Pinto Lopes
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Design 50.00 Ficha
submetida

Luís Miguel Marques Ferreira
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Imagen y Diseño 60.00 Ficha
submetida

Luís Nuno Coelho Dias Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Marco Alexandre Camarneiro
Mendes

Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Design de Comunicação - Arte
Gráfica 50.00 Ficha

submetida

Maria de Fátima Teixeira
Pombo

Professor Associado
ou equivalente Doutor Ciências da Educação

(Estética) 100.00 Ficha
submetida

Maria Helena Ferreira Braga
Barbosa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design 100.00 Ficha

submetida

Maria João Lopes Antunes Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Ciências e Tecnologia da

Comunicação 100.00 Ficha
submetida

Maria Olinda Carneiro
Martins

Assistente
convidado ou
equivalente

Mestre Design Gráfico e Projectos
Editoriais 50.00 Ficha

submetida

Miguel de Medeiros Palmeiro
Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Arquitetura 50.00 Ficha
submetida

Paulo Alexandre Lomelino de
Freitas Tomé Rosado Bago
d'Uva

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Mestre
CTC da
Instituição
proponente

Industrial Design 60.00 Ficha
submetida

Paulo Antonio Ferreira Neves
Assistente
convidado ou
equivalente

Licenciado Design 50.00 Ficha
submetida

Rui Carlos Ferreira Cavadas
da Costa

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em Design 100.00 Ficha

submetida

Teresa Cláudia Magalhães
Franqueira Baptista

Professor Associado
ou equivalente Doutor

Ricerca in Disegno Industriale e
Comunicazione Multimediale
XXI Ciclo

100.00 Ficha
submetida

Vasco Afonso da Silva
Branco

Professor
Catedrático ou
equivalente

Doutor Engenharia Electrotécnica e de
Computadores 100.00 Ficha

submetida

João Nunes Sampaio
Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Programa Doutoral em Design 60.00 Ficha
submetida

Paulo Bernardino da Neves
Bastos

Professor Associado
ou equivalente Doutor Estudos de Arte 100.00 Ficha

submetida
Pedro Alexandre Santos
Carvalho de Almeida

Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Design de Comunicação,

vertente de Design Estratégico 100.00 Ficha
submetida

Raquel Matias da Fonseca Professor Auxiliar
ou equivalente Doutor Gestão Industrial 100.00 Ficha

submetida
     2350  

<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.
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3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
30

3.4.1.2. Número total de ETI.
23.5

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

3.4.2. Corpo docente próprio – docentes do ciclo de estudos em tempo integral / Number of teaching staff with a full
time employment in the institution.*

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº de docentes /
Staff number

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

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of
teaching staff with a full time link to the institution: 16 68.085106382979

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically
qualified teaching staff

Nº de docentes (ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) /
Teaching staff holding a PhD (FTE): 18.9 80.425531914894

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

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

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

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

13.3 56.595744680851 23.5

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

0.6 2.5531914893617 23.5

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

3.4.5. Estabilidade e dinâmica de formação do corpo docente / Stability and development dynamics of the teaching
staff

Estabilidade e dinâmica de formação / Stability and tranning dynamics
Nº de docentes
(ETI) / Staff
number in FTE

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

Docentes do ciclo de estudos em tempo integral com uma ligação à instituição por um
período superior a três anos / Teaching staff of the study programme with a full time link
to the institution for over 3 years

16 68.085106382979 23.5

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

3 12.765957446809 23.5

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



O DeCA conta com 6 TAG’s (Técnicos, Administrativo e de Gestão), a tempo integral, que prestam apoio aos 1º Ciclos,
assim como ao corpo docente e discente. Estes TAG’S estabelecem também a ligação com os Serviços Centrais da UA
(Serviços de Gestão Académica (SGA), Serviços de Ação Social, Serviços de Documentação, Serviços de Tecnologias
de Informação e Comunicação, entre outros). Os 6 TAG do DeCA apoiam a licenciatura nas seguintes áreas:
· 1 TAG na assessoria de Direção;
· 2 TAG no apoio ao secretariado geral dos cursos;
· 2 TAG no apoio à área dos audiovisuais e som;
· 1 TAG no apoio ao Laboratório 3D e oficina.

A licenciatura conta ainda com a designação de um Pivot dos SGA para acompanhamento dos processos do DeCA.

A estrutura matricial da UA permite que os estudantes usufruam de todos os serviços disponíveis na Universidade de
Aveiro.

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
DeCA has 6 TAG’s (Technical, Administrative and Management personnel), on a full-time basis, who provide support to
the1st Cycles, as well as to the teaching staff and students. This personnel also establish a link with the Central
Services of the UA (Academic Management Services (SGA), Social Action Services, Documentation Services,
Information and Communication Technologies Services, among others). The 6 personnel support the graduation’s
degree in the following areas: 
· 1 TAG personnel in management advisory;
· 2 TAG personnel in support of the courses’ general secretariat
· 2 TAG personnel in support of the audiovisual and sound area;
· 1 TAG personnel in support of the 3D Laboratory and workshop.
The graduation's degree also includes the designation of a Pivot from the Academic Management Services to monitor
processes in DeCA.

The matrix structure of the UA allows the students to benefit from all services available at the University of Aveiro.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As qualificações do pessoal não docente são:
· 1 TAG na assessoria de Direção - Técnico Superior (pós-graduação em gestão de Informação);
· 2 TAG no apoio ao secretariado geral dos cursos - Técnico Superior (Licenciatura);
· 2 TAG no apoio à área dos audiovisuais e som – 1 Técnico de Informática de Grau 1 – Nível (frequência Universitária)
e técnico licenciado para a área dos audiovisuais e som;
· 1 TAG no apoio ao Laboratório 3D e oficina – Assistente Técnico CET.
· 1Pivot dos Serviços de Gestão Académica – Técnico Superior (licenciado).

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 

The qualifications of non-teaching staff are:
· 1 TAG personnel in Management Advisory – Superior Technician (postgraduate in Information Management);
· 2 TAG personnel in support of the courses’ general secretariat- Superior Technician (1st Cycle Degree);
· 2 TAG personnel in support of the audiovisual and sound area-Computer Technician Grade 1-Level (university
frequency) and a technical graduate for the same area is in the final hiring process;
· 1 TAG personnel in support of the 3D Laboratory and workshop - CET Technical Assistant.
· 1 Academic Management Services Pivot - Superior Technician (graduate).

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. 
187

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 25
Feminino / Female 75



5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular / Students enrolled in each curricular year

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students
1º ano curricular 67
2º ano curricular 67
3º ano curricular 53
 187

5.2. Procura do ciclo de estudos.

5.2. Procura do ciclo de estudos / Study programme's demand

Penúltimo ano / One before
the last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente /
Current year

N.º de vagas / No. of vacancies 50 53 52
N.º de candidatos / No. of candidates 375 341 335
N.º de colocados / No. of accepted candidates 50 54 52
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 63 73 66
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 163.2 160 157.4

Nota média de entrada / Average entrance mark 174.3 171.3 170.7

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os indicadores apresentados anteriormente mostram-nos que o conjunto dos nossos alunos apresenta um
desequilíbrio em termos de género, sendo o valor apresentado – 75 F/ 25 M – apenas o culminar de uma tendência que
se vem observando gradualmente nos últimos anos. É, contudo, um desequilíbrio que não é controlável pois decorre
diretamente do Concurso Nacional de Acesso.
Para além desta característica, os indicadores internos revelam-nos que, de forma destacada, a principal proveniência
dos estudantes é o distrito de Aveiro, quase 50%, seguindo-se o Porto, 15%, e Coimbra, Viseu e Braga, com valores a
rondar os 6%. Verifica-se, portanto, uma predominância de alunos da região norte do país que é precedida da região
centro.
Contudo, embora a área geográfica surja claramente contígua à região de Aveiro, verifica-se que são abundantes os
alunos que concorrem com médias bastante elevadas, o que tem permitido ao curso surgir recorrentemente no top 5
da UA e dos principais cursos de Design das Universidades e Politécnicos públicos nacionais.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
The indicators presented above show us that our students, as a whole, show an imbalance in terms of gender, being
the presented value - 75 F/ 25 M - the culmination of a trend that has been gradually observed in the last few years. It is,
however, an imbalance that cannot be controlled as it is a direct result of the National Access Competition.
Besides this characteristic, the internal indicators show us that the students come mainly from the district of Aveiro,
almost 50%, followed by Porto, 15%, and Coimbra, Viseu and Braga, with values around 6%. There is, therefore, a
predominance of students from the northern region of the country, preceded by the central region.
However, although the geographical area is clearly contiguous to the region of Aveiro, there are many students
competing with very high averages, which has allowed the course to appear recurrently in the top 5 of the UA and of
the main Design courses of the national public Universities and Polytechnics.

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 60 47 52
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 53 44 49



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

5 3 2

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

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

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não se aplica

6.1.2. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final result (only for
PhD programmes). 

Does not apply

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

Constituída por 150 ECTS da área científica de Design e 30 de outras áreas (Estudos de Arte, Ciências e Tecnologias
da Comunicação, Ciências e Engenharia dos Materiais e Gestão, para além de se poder contemplar mais uma em
função da UC de Opção Livre), a Licenciatura em Design desenvolve-se assim de forma coerente e complementar com
domínios que, de forma mais imediata, se relacionam com a disciplina principal.

 A experiência dos últimos anos tem-nos permitido observar uma melhoria considerável nos resultados dos alunos
nestas áreas científicas adicionais, especialmente nas Ciências e Engenharia dos Materiais e Gestão, o que está
intimamente relacionado com a gradual adequação dos conteúdos lecionados que têm vindo a aproximar-se, cada vez
mais, da realidade específica do Design, afastando-se da abordagem inicial em que as UC eram lecionadas de forma
genérica, em conjunto com alunos de outras áreas científicas. 
Assim, os indicadores utilizados para avaliar o sucesso escolar no ciclo de estudos mostram taxas de aprovação
consideravelmente elevadas em todas estas áreas científicas, com valores acima dos 85%, e as avaliações pelos
alunos revelam notas igualmente elevadas no indicador TTG (total do grupo) superiores a 6 (num mínimo de 6,17 na
UC de Materiais e Tecnologias II e máximo de 7,73 em Gestão de Projecto e Orçamentação).

 No que diz respeito à avaliação pelos discentes, estes são valores que se encontram no intervalo das médias das UC
da área científica de Design e, portanto, coerentes com o desempenho espectável. Em relação à taxa de aprovação, e
embora esta apresente números elevados, verifica-se que as UC de Teorias de Comunicação (85,71%) e Materiais e
Tecnologias (89,55%) são as que efetivamente apresentam os indicadores mais baixos de todo o curso. Contudo,
como referido, encontrando-se o nível de sucesso escolar acima dos 85%, acreditamos que, embora sejam situações a
acompanhar, estas não apontam para a existência de qualquer desenquadramento científico em relação à área
principal do curso.

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

Consisting of 150 ECTS from the Design scientific area and 30 from other areas (Art Studies, Communication Sciences
and Technologies, Materials Sciences and Engineering and Management, besides a possible extra one, according to
the Free Option curricular unit), the Degree in Design is thus developed in a coherent and complementary way with
domains that, in a more immediate way, relate to the main discipline.

 The experience of the last years has allowed us to observe a considerable improvement in the students' results in
these additional scientific areas, especially in Materials Science and Engineering and Management, which is closely
related to the gradual adaptation of the taught contents that have been getting closer and closer to the specific reality
of Design, moving away from the initial approach in which the subjects were taught in a generic way, together with
students from other scientific areas. 
Thus, the indicators used to evaluate school success in the cycle of studies reveal considerably high pass rates in all
these scientific areas, with values above 85% and evaluations by students reveal equally high scores in the TTG
indicator (total of the group) above 6 (a minimum of 6.17 in the Materials and Technologies II curricular unit and a
maximum of 7.73 in Project Management and Budgeting). As far as evaluation by students is concerned, these are
values that are in the range of the averages of the Scientific Design area courses and therefore consistent with the
expectable performance. In relation to the approval rate, and although it presents high numbers, it can be seen that the
Communication Theories (85.71%) and Materials and Technologies (89.55%) curricular units are the ones that
effectively present the lowest indicators of the whole course. However, as mentioned above, with a level of school
success above 85%, we believe that, although these are situations to be monitored, they do not indicate the existence
of any scientific mismatch in relation to the main area of the course.

 

6.1.4. Empregabilidade.

6.1.4.1. Dados sobre desemprego dos diplomados do ciclo de estudos (estatísticas da DGEEC ou estatísticas e estudos
próprios, com indicação do ano e fonte de informação). 

Segundos os dados mais recentes da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, de dezembro de 2019,
exisitiam 9 alunos desempregados de um total de 211 formados no periodo entre 2015/2018. Somente 2 desses 9 se



encontravam à procura do 1º emprego e apenas 1 estava desempregado há mais de 12 meses.

6.1.4.1. Data on the unemployment of study programme graduates (statistics from the Ministry or own statistics and
studies, indicating the year and the data source). 

According to the most recent data from the Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (Directorate General
of Education and Science Statistics of the Ministry of Education and Science), from December 2019, there were 9
unemployed students out of a total of 211 graduates in the period between 2015/2018. Only 2 of these 9 were looking
for their first job and only 1 had been unemployed for more than 12 months.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
A Licenciatura em Design da Universidade de Aveiro tem apresentado recorrentemente indicadores de
empregabilidade consideravelmente elevados. Nesse sentido, não foram implementadas novas medidas específicas
para a promoção da empregabilidade. Contudo, temos mantido as práticas até aqui desenvolvidas que passam pela
relação próxima com o GESP - Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da UA, promoção de colaborações
regulares com o tecido empresarial da região e divulgação das oportunidades de estágio e emprego, que chegam
diretamente à direção de curso, por uma lista constituída por contactos de ex-alunos que terminaram o curso nos
últimos 5 anos.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The Degree in Design of the University of Aveiro has repeatedly presented considerably high indicators of
employability. In this sense, no new specific measures have been implemented for the promotion of employability.
However, we have maintained the practices so far developed which include the close relationship with GESP - Gabinete
de Estágios e Saídas Profissionais da UA (UA's Internship and Professional Outplacement Office), the promotion of
regular collaborations with the business fabric of the region and the dissemination of internship and employment
opportunities, which are sent directly to the course management, by a list of contacts of former students who have
finished the course in the last 5 years. 

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

Instituto de Investigação
em Design, Media e
Cultura [ID+]

Muito Bom
Universidade de Aveiro, Universidade
do Porto e Instituto Politécnico do
Cávado e do Ave

14 -

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2
 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. 

O corpo docente ligado aos ciclos de estudo em Design integra, na sua larga maioria, os vários grupos de
investigação do ID+, a partir dos quais são organizadas e implementadas as suas as atividades científicas, artísticas,
de design, de prestação de serviços à comunidade e de formação avançada.

 O impacto destas atividades traduz-se, quer no efeito direto ou potencial que a realização de alguns projetos tem junto
das instituições, empresas ou comunidades, quer, especificamente, nos processos de ensino/aprendizagem, pelo
envolvimento dos estudantes nesses projetos nacionais e internacionais que se alargam a temáticas diversas, dos
quais se lista uma pequena amostra: 

 (a) SAÚDE, ENVELHECIMENTO E INCLUSÃO
 CMIN - Centro Materno Infantil do Norte – Humanização de um espaço hospitalar pediátrico com recurso à ilustração;

 Design colaborativo para a comunicação com pessoas em situação de demência
 Design contra o estigma;

 Materiais para intervenção em terapia da fala na Universidade de Aveiro: A linguagem nas crianças.
 (b) INOVAÇÃO SOCIAL

 No âmbito da rede DESIS, realizaram-se iniciativas como a “Design for Democracy” e várias ações junto de
comunidades locais.

 (c) TERRITÓRIO, CULTURAS LOCAIS, IDENTIDADE E MARCAS 
 Projeto ART on Chairs, Município de Paredes, para a integração do Design nas empresas locais de mobiliário, dando-

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2


lhes visibilidade nacional e internacional (exposições em Beijing, Dubai, Milão, Lisboa e Paredes). Prémio RegioStars
da Comissão Europeia;
Arqueologia das Marcas (Sanjo, Cortebel 50);
Exposições: memória e identidade, Museu Marítimo de Ílhavo; Museu St Joana, Aveiro;
Projeto e exposição Agricultura Lusitana, Aldeias do Xisto, ADXTUR;
(d) GESTÃO ESTRATÉGICA, INTEGRAÇÃO VERTICAL DO DESIGN E ECONOMIA CIRCULAR
Bancada telescópica com a empresa NCP, Oiã, Aveiro;
GEODESIGN - utilização de resíduos industriais da Região Norte para o desenvolvimento de novos produtos (design
urbano);
Desenvolvimento conceptual e gestão da Design Factory Aveiro, no Creative Science Park de Aveiro, um espaço que
estimula a interação entre vários públicos (investigadores, empresários, estudantes), combinando conhecimentos de
diversas áreas (gestão, design e tecnologia), de forma a apoiar a criação e o desenvolvimento de produtos e serviços
num ambiente de rede que incentiva a inovação.
(e) HISTÓRIA DO DESIGN PORTUGUÊS E MUSEOGRAFIA
Museografia e comunicação gráfica das exposições permanentes no 
Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa, Museu do Dinheiro, Lisboa; Museu da 1ª demarcação, V. N. Gaia;
Projeto Arquivos Vivos, empresas Imperial e Regina;
"Teatro em cartazes: A coleção do Teatro Nacional Dona Maria II": A celebração dos 170 anos da instituição, Lisboa
(realização de visitas guiadas).
(f) ARTE, CULTURA E EDUCAÇÃO
Projeto "Design, o que significa? Experiências Pedagógicas Inovadoras: Aprendizagem Colaborativa" destaca a
importância do Design para melhorar diversos aspetos da vida diária; 
Participação na REDE - uma rede de todas as IES portuguesas em design.

6.2.4. Technological and artistic development activities, services to the community and advanced training in the
fundamental scientific area(s) of the study programme, and their real contribution to the national, regional or local
development, the scientific culture and the cultural, sports or artistic activity. 

The teaching staff associated to the study cycles in Design integrates, for the most part, the various research groups
of ID+, from which their scientific, artistic, design, community service and advanced training activities are organised
and implemented. 
The impact of these activities translates either in the direct or potential effect that the realization of some projects has
on institutions, companies or communities, or, specifically, in the teaching/learning processes, by the involvement of
students in these national and international projects that extend to diverse themes, of which a small sample is listed: 
(a) HEALTH, ENVELOPMENT AND INCLUSION
CMIN - Centro Materno Infantil do Norte - Humanization of a paediatric hospital space with illustration;
Collaborative design for communication with people in situations of dementia
Design against stigma;
Speech therapy intervention materials at the University of Aveiro: Language in children;
(b) SOCIAL INNOVATION
Within the DESIS network, initiatives such as "Design for Democracy" and various actions with local communities have
been carried out.
(c) TERRITORY, LOCAL CULTURES, IDENTITY AND MARKS 
Project ART on Chairs, Municipality of Paredes, for the integration of Design in local furniture companies, giving them
national and international visibility (exhibitions in Beijing, Dubai, Milan, Lisbon and Paredes). European Commission
RegioStars Award;
Brand Archaeology (Sanjo, Cortebel 50);
Exhibitions: memory and identity, Ílhavo Maritime Museum and St Joana Museum, Aveiro;
Project and exhibition Lusitanian Agriculture, Aldeias do Xisto, ADXTUR.
(d) STRATEGIC MANAGEMENT, VERTICAL INTEGRATION OF DESIGN AND CIRCULAR ECONOMY
Telescopic countertop with the company NCP, Oiã, Aveiro;
GEODESIGN - use of industrial waste from the North Region for the development of new products (urban design);
Conceptual development and management of the Design factory, in the Creative Science Park of Aveiro, a space that
stimulates the interaction between several publics (researchers, entrepreneurs, students), combining knowledge from
several areas (management, design and technology), in order to support the creation and development of products and
services in a network environment that encourages innovation.
(e) HISTORY OF PORTUGUESE DESIGN AND MUSEOGRAPHY
Museography and graphic communication of the permanent exhibitions at the 
Palácio Nacional da Ajuda, Lisbon, Museu do Dinheiro, Lisbon; Museum of the 1st demarcation, V. N. Gaia;
Arquivos Vivos Project, Imperial and Regina companies;
"Theatre on posters: The collection of the Dona Maria II National Theatre": The celebration of 170 years of the
institution, Lisbon (guided tours).
(f) ART, CULTURE AND EDUCATION
Project "Design, what does it mean? Innovative Pedagogical Experiences: Collaborative Learning" highlights the
importance of Design to improve various aspects of daily life; 
Participation in the REDE - a network of all Portuguese HEIs in design.

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. 

ERASMUS + KA2: 
1) SEASIN - Southeast Asian Social Innovation Network (2016/19). Financiamento UA: 55.922 €, total: 999.445€;
2) KATCH_e: Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in
Higher Education (2017/19). Financiamento UA: 74.861€, total: 999.951€;
3) STUDENTS FOR CHANGE: Social Entrepreneurship in Academia (2016/19). Financiamento UA: 71.096€, total:



929.716€;
4) SIKE - Social Innovation Through Knowledge Exchange (2018/20). Financiamento UA: 79.080€, total: 978.135€;
5) CRAFT - Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural
heritage (2018/21). Financiamento UA: 52.110€;

FCT:
6) DESIGN OBS - Towards a Portuguese Design Observatory. Financiamento UA: 173.130€, total: 236.409€;
7) ANTI-AMNESIA - Design research as an agent for narrative and material regeneration and reinvention of vanishing
Portuguese manufacturing cultures and techniques;

6.2.5. Integration of scientific, technologic and artistic activities in projects and/or partnerships, national or international,
including, when applicable, the main projects with external funding and the corresponding funding values. 

ERASMUS + KA2: 
1) SEASIN - Southeast Asian Social Innovation Network (2016/19). UA funding: 55.922 €, total: 999.445€;
2) KATCH_e: Knowledge Alliance on Product-Service Development towards Circular Economy and Sustainability in
Higher Education (2017/19). UA funding: 74.861€, total: 999.951€;
3) STUDENTS FOR CHANGE: Social Entrepreneurship in Academia (2016/19). UA funding: 71.096€, total: 929.716€;
4) SIKE - Social Innovation Through Knowledge Exchange (2018/20). UA funding: 79.080€, total: 978.135€;
5) CRAFT - Building links between education, research and innovation on the foundation of our shared cultural
heritage (2018/21). UA funding: 52.110€;

FCT:
6) DESIGN OBS - Towards a Portuguese Design Observatory. UA funding: 173.130€, total: 236.409€;
7) ANTI-AMNESIA - Design research as an agent for narrative and material regeneration and reinvention of vanishing
Portuguese manufacturing cultures and techniques;

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

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

%
Alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Foreign students enrolled in the study programme 6.9
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 6
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 16.6
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 23.3

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). 
Inserção formal ou informal dos docentes nas redes internacionais de ensino e investigação (Erasmus; Master of
European Design; Desis Network, Design for Social Innovation and Sustainability; Cumulus; EAD; ICDHS-International
Conferences on Design History and Studies; BID - Bienal Iberoamericana de Diseño) com participação na Direção de
alguns organismos Internacionais (coordenação internacional da rede DESIS Network, Design for Social Innovation
and Sustainability; comissão organizadora da BID - Bienal Iberoamericana de Diseño). 

 

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks,
etc.). 

Formal or informal participation of faculty in international teaching and research networks (Erasmus; Master of
European Design; Desis Network – Design for Social Innovation and Sustainability; Cumulus; EAD - European
Academy of Design; ICDHS - International Conferences on Design History and Studies, IDB - Bienal Iberoamericana de
Diseño) with participation in the management of some international organisations (international coordination of the
DESIS Network, organising committee of the BID – Bienal Iberoamericana de Diseño).

 

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Ainda no que diz respeito aos resultados, há a sublinhar que se verifica uma clara melhoria na recolha dos seus

indicadores desde que foi implementado o Sistema de Garantia e Qualidade da UA (SGQ), que se encontra em
funcionamento desde o ano letivo de 2009/10. Este sistema assenta em quatro fases de desenvolvimento: 

 1)Diagnóstico: monitorização das UC tendo como resultado a obtenção de parâmetros quantitativos que caracterizam
o seu funcionamento. Àquelas UC cujo comportamento se afaste de um padrão de normalidade, é dedicada uma
atenção especial; 

 2) Melhoria: elaboração de relatórios para cada uma das UC; 



3) Garantia: análise por uma comissão departamental dos relatórios de melhoria das UC do departamento, e; 
4) Supervisão: supervisão do sistema pelo Conselho Pedagógico, promovendo a sua adequada implementação,
análise e divulgação de resultados.
A utilização recorrente desta ferramenta tem permitido, gradualmente, identificar e corrigir os principais pontos
negativos das práticas letivas com sucesso, bem como envolver profundamente neste processo todos os principais
intervenientes. 
Especificamente sobre os resultados, consideramos que os números referentes à internacionalização, quer de
discentes quer de docentes, continuam aquém do expectável, embora tenham melhorado nos últimos anos.
Temos sensibilizado a equipa docente para a importância de promover estas práticas juntos dos alunos e, da mesma
forma, para que eles próprios se candidatem a ações de mobilidade internacional que permitam enriquecer a sua
prática letiva. Neste sentido, temos tem sido muito ativos na publicação das oportunidades de mobilidade
internacional, em particular no âmbito do programa Erasmus+, ação reforçada com alertas periódicos dos prazos de
candidatura. 
Esta é uma prática que procuraremos acentuar, nomeadamente com uma maior divulgação do programa MEDES entre
os nossos estudantes e para o exterior, o que permitirá aos futuros alunos escolherem a nossa licenciatura com o
objetivo de ingressar neste programa de mobilidade internacional.

6.4. Eventual additional information on results.
Still, with regard to results, it should be underlined that there is a clear improvement in the collection of its indicators
since the implementation of the UA's Quality Assurance System (QMS), which has been in operation since the 2009/10
academic year. This system is based on four phases of development: 
1) Diagnosis: monitoring of the subject and the attainment of a set of quantitative parameters for characterizing them.
Special attention is given to those subjects whose behaviour deviates from the norm. 2) Enhancement: writing of
reports for each subject; 3) Assurance: analysis by a departmental committee of the reports of the departments’
subjects, and; 4) Supervision: supervision of the system by the Pedagogic Council, which promotes the proper
implementation, analysis and dissemination of the system and its results.
The recurrent use of this tool has gradually made it possible to successfully identify and correct the main negative
points of teaching practices, as well as deeply involve all the main stakeholders in this process. 
Specifically, regarding the results, we consider that the numbers referring to internationalisation, both students and
teachers, are still below expectations, although they have improved in recent years.
We have made the teaching staff aware of the importance of promoting these practices among the students and, in the
same way, for them to apply for international mobility actions to enrich their teaching practice. In this sense, we have
been very active in the publication of international mobility opportunities, particularly in the scope of the Erasmus+
programme, an action reinforced with periodic alerts of the deadlines. 
This is a practice that we will seek to accentuate, namely with greater dissemination of the MEDES programme among
our students and externally, which will allow future students to choose our degree with the aim of joining this
international mobility programme.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade
7.1 Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES

7.1. Existe um sistema interno de garantia da qualidade certificado pela A3ES (S/N)?
 Se a resposta for afirmativa, a Instituição tem apenas que preencher os itens 7.1.1 e 7.1.2, ficando dispensada de

preencher as secções 7.2.
 Se a resposta for negativa, a Instituição tem que preencher a secção 7.2, podendo ainda, se o desejar, proceder ao

preenchimento facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/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_8246_2019_2020.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

7.2.1. Mecanismos de garantia da qualidade dos ciclos de estudos e das atividades desenvolvidas pelos Serviços ou
estruturas de apoio aos processos de ensino e aprendizagem, designadamente quanto aos procedimentos destinados à
recolha de informação (incluindo os resultados dos inquéritos aos estudantes e os resultados da monitorização do
sucesso escolar), ao acompanhamento e avaliação periódica dos ciclos de estudos, à discussão e utilização dos
resultados dessas avaliações na definição de medidas de melhoria e ao acompanhamento da implementação dessas
medidas. 

<sem resposta>

7.2.1. Mechanisms for quality assurance of the study programmes and the activities promoted by the services or
structures supporting the teaching and learning processes, namely regarding the procedures for information collection
(including the results of student surveys and the results of academic success monitoring), the monitoring and periodic

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/917c65fb-5c09-683c-e0ba-5ffed46bbac2/questionId/1849cef9-fc23-faeb-8f7d-5fc761b2a482


assessment of the study programmes, the discussion and use of the results of these assessments to define improvement
measures, and the monitoring of their implementation. 

<no answer>

7.2.2. Indicação da(s) estrutura(s) e do cargo da(s) pessoa(s) responsável(eis) pela implementação dos mecanismos de
garantia da qualidade dos ciclos de estudos. 

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study
programmes. 

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and
professional development. 

<no answer>

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

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

<sem resposta>

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and
professional development.

<no answer>

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

7.2.5. Means of providing public information on the study programme.
<no answer>

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

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

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

8.1.1. Pontos fortes 
- Corpo docente composto predominantemente por doutorados (80%), em regime de tempo integral (68%), com
formação diferenciada e cientificamente ativo, estruturado em 3 grandes áreas de desenvolvimento projetual –
estratégia, identidade e tecnologia – lideradas por investigadores e profissionais reconhecidos nacional e
internacionalmente; 

 
- Corpo docente complementado com docentes a tempo parcial com actividade profissional ativa e de referência na
área do Design

 
- A investigação suportada pela prática de projeto, desenvolvida por um número significativo de docentes, capacita o
ensino de uma abordagem de convergência da vertente científica com a profissionalizante; 

 
- Elevado grau de profissionalismo dos docentes e do pessoal técnico, administrativo e de gestão, bem como o bom
relacionamento académico entre docentes, técnicos e estudantes;

 



- Formação em Design integrada em Universidade com imagem de forte competência científica e dinâmico
relacionamento empresarial; 

- A reputação consolidada pela elavada procura dos estudantes, traduzida na média de entrada de referência através
do concurso nacional de acesso e dos prémios nacionais e internacionais atribuídos no âmbito dos trabalhos de
licenciatura; 

- Oferta de três ciclos de estudo em Design, com a possibilidade de progressão de estudos em sede de mestrado e
doutoramento; 

- A organização de proximidade espacial entre as salas da licenciatura, mestrados e doutoramento, potenciam entre os
alunos um convívio saudável, bem como a partilha de trabalhos e de experiências;

- Acesso a recursos diversificados de prototipagem instalados nos Campi;

- Parcerias e articulações com entidades externas à UA, nomeadamente com o sector empresarial (Barbosa e Almeida,
Oli, Fraunhofer, Vista Alegre) e público (C.M. Aveiro, Ílhavo, Albergaria, Região Centro de Portugal, ADXTUR, Museu de
Aveiro / Stª Joana), potenciando aprendizagens, investigação e futuras oportunidades de emprego; 

- Curadoria, participação em exposições internacionais de referência, (i.e. Porto Design Biennale, Bienal Ibero
Americana de Design) e em júris nacionais (PNA, Guilherme award) e internacionais (BID, iF DESIGN AWARD) de
Design;

- Parcerias entre os vários domínios científicos no Campus da UA, integrando iniciativas multidisciplinares no DeCA
(Música, CTC e Arte) assim como com outras Unidades Orgânicas (i.e. Ciências da Comunicação, Electrónica ou
Gestão). Integração de iniciativas de transferência de conhecimento pelo envolvimento em projetos académicos
coordenados pelas Unidades de investigação da UA: ID+; CETAC-M; INET-MD.

- Inserção formal ou informal dos docentes nas redes internacionais de ensino e investigação (Erasmus+; Master of
European Design, Desis, Cumulus, EAD, ICDHS) com participação na Direção de alguns organismos Internacionais
(coordenação internacional da rede DESIS, comissão organizadora da BID).

8.1.1. Strengths 
- Teaching staff composed predominantly of PhDs (80%), full-time (68%), with differentiated and scientifically active
training, structured in 3 major areas of project development – strategy, identity and technology – led by researchers
and professionals recognized nationally and internationally;

- Teaching staff complemented by part-time teachers with active and relevant professional activity in the area of Design

- Research supported by project practice, developed by a significant number of teachers, enables the teaching of an
approach of convergence of the scientific and vocational fields;

- High degree of professionalism of teachers and technical, administrative and management staff, as well as good
academic relations between teachers, technicians and students;

- Training in Design integrated in a University with image of strong scientific competence and dynamic business
relationship;

- A reputation consolidated by the high demand from students, revealed in the average entry grade through the
national access contest and the national and international prizes awarded in the context of graduation work; 

- The offer of three cycles of study in Design, with the possibility of progression of studies in Masters and PhD;

-The spatial proximity between the undergraduate, master's and doctorate classrooms, promotes a healthy
coexistence among the students, as well as the sharing of work and experiences;

- Access to diverse prototyping resources installed in Campi;

- Partnerships and articulation with entities outside UA, namely with the business sector (Barbosa e Almeida, Oli,
Fraunhofer, Vista Alegre) and the public (C.M. Aveiro, Ílhavo, Albergaria, Região Centro de Portugal, ADXTUR, Museu
de Aveiro / Stª Joana), enhancing learning, research and future employment opportunities;

- Curatorship, participation in leading international exhibitions, (i.e. Porto Design Biennale, Bienal Ibero Americana de
Design) and national (PNA, Guilherme award) and international (IDB, iF DESIGN AWARD) design juries;

- Partnerships between the various scientific domains in the UA Campus, integrating multidisciplinary initiatives in the
DeCA (Music, CTC and Art) as well as with other Organic Units (i.e. Chemistry, Health, Electronics or Management).
Integration of knowledge transfer initiatives by involvement in academic projects coordinated by the UA Research
Units: ID+; CETAC-M; INET-MD;

-Formal or informal insertion of teachers in international teaching and research networks (Erasmus+; Master of
European Design, Desis, Cumulus, EAD, ICDHS) with participation in the management of some international
organizations (international coordination of the DESIS network, IDB organizing committee).



8.1.2. Pontos fracos 
- Alguns dos principais pontos fracos prendem-se com a baixa visibilidade e a escassa divulgação do ciclo de estudos
que podem ser decalcados/evidenciados nos seguintes itens: 
1) Não obstante os prémios nacionais e internacionais que o curso tem ganho denota-se ainda pouca visibilidade
institucional e comunicação exterior da produção escolar; 
2) Não foi ainda criado um sistema eficiente de arquivo de projetos e exercícios, que permita manter funcionalmente
acessível a memória do curso;
3) A divulgação do curso junto de públicos-alvo nacionais e, principalmente, internacionais é prejudicada pela
inexistência da menção “Design” na denominação do departamento de acolhimento;

- Apesar de nos encontrarmos num edifício novo (desde 2016), devido ao crescimento do nº de estudantes dos ciclos
de estudo em design (em 2020 cerca de 300 estudantes, distribuídos por uma licenciatura, dois mestrados e um
doutoramento), já não é possível ter salas dedicadas em permanência e em exclusividade aos discentes de cada ano
dos mestrados;

- O espaço oficinal, também em funcionamento desde 2016, representa uma melhoria significativa relativamente à
situação da anterior avaliação, sendo dedicado predominantemente às tecnologias de madeira. No entanto, o seu
espaço físico não tem capacidade de expansão que permita a implementação de outras tecnologias. Este é um
problema que tem sido minimizado com o recurso a outros espaços oficinais dos Campi mas continua a apresentar
limitações em determinadas tecnologias, nomeadamente na área da impressão gráfica. 

- Em contexto de pandemia, verificou-se um défice de meios tecnológicos de comunicação que permitam um apoio
consistente às aulas à distância, com recurso ao desenho digital, realizado em simultâneo sobre o mesmo documento.

- A decisão de tornarmos a UC de Reprografia opcional, no âmbito do último processo de avaliação, revelou-se como
um ponto fraco pois a taxa de alunos a optar por esta UC como opção livre é elevadíssima (acima dos 95%). Este facto
perverte a lógica da existência de uma opção livre no plano de estudos, pois não promove a escolha ponderada de
uma UC complementar ao percurso pré-definido mas antes a opção por (mais) uma UC da área científica do Design.

8.1.2. Weaknesses 
- Some of the main weaknesses related to the low visibility and poor dissemination of the study cycle which can be
traced/highlighted in the following items: 
1) Despite the national and international awards that the course has won, there is still little institutional visibility and
external communication of school production; 
2) An efficient system of archiving projects and exercises has not yet been created to keep the memory of the course
functionally accessible;
3.) The dissemination of the course to national and, mainly, international target audiences is hampered by the absence
of the mention of "Design" in the name of the host department; 

- Although we are in a new building (since 2016), due to the growth in the number of students in design study cycles (in
2020 around 300 students, distributed over a degree, two master's degrees and a PhD), it is no longer possible to have
dedicated classrooms permanently and exclusively for students of each year of master's degrees.

- The workshop space, also in operation since 2016, represents a significant improvement over the previous
assessment, being predominantly dedicated to wood technologies. However, its physical space does not have the
capacity of expansion that allows the implementation of other technologies. This is a problem that has been minimized
with the use of other workshop spaces in the Campi but still has limitations in certain technologies, particularly in the
area of graphic printing;

- In the context of a pandemic, there was a lack of technological means of communication that would allow consistent
support for classes at a distance, using digital drawing, carried out simultaneously on the same document.

- The decision to make the Reprography subject optional, in the scope of the last evaluation process, revealed itself as
a weak point because the rate of students choosing this subject as a free option is extremely high (above 95%). This
fact perverts the logic of the existence of a free option in the study plan since it does not promote the considered
choice of a complementary subject to the pre-defined course but rather the option for (one more) subject of the Design
scientific area.

8.1.3. Oportunidades 
- Localização simbólica e geográfica estratégica da cidade de Aveiro, na intercepção do eixo rodoviário (A1) e caminho
de ferro norte / sul de ligação às duas principais cidades do país, com o eixo rodoviário poente / nascente, que liga o
litoral à Europa através de Espanha. A cidade oferece uma boa qualidade de vida inerente à sua pequena escala,
topografia plana, elevada qualidade tecnológica e ambiental; 

- Elevado potencial da oferta em língua portuguesa, junto de mercados com interessante capacidade económica
(oriundos de Angola e Brasil); 

- Proseguimento de estudos num mestrado de acolhimento de perfis híbridos que visam combater dificuldades de
integração no mercado de trabalho pelo incremento de parcerias interdepartamentais, no sentido de se promover a
realização de projetos com equipas multidisciplinares e uma oferta diversificada de áreas de especialização
(Comunicação; Saúde; Interação, Food Design, Património e Serviços); 



- Rede de parcerias protocoladas com outras instituições de ensino e investigação, dentro e fora do país (programas
de mobilidade), promotores da articulação de projetos multi e transdisciplinares;

- Historial de relacionamento bem sucedido com organizações e empresas, locais e nacionais, que auspiciam o
desenvolvimento de projetos reais no contexto letivo, potenciando simultaneamente a entrada dos estudantes no
mercado de trabalho; 

- Reconhecimento internacional da qualidade formativa por agências internacionais de validação (ranking das 50
melhores escolas europeias de design / revista italiana Domus, 2017) como fator de atração internacional de
estudantes; bem como pelas suas pares europeias, plasmado em formações partilhadas de mestrado europeias
(MEDes), consórcio que nos permitirá desenvolver novos projetos de ensino;

- O crescente interesse público e reconhecimento europeu pelo Design, como se pode confirmar nos planos New
European Bauhaus e European Green Deal, que identificam o Design como uma ferramenta fundamental para ligar
ciência e tecnologia com a arte e cultura. A reindustrialização na agenda na UE reforça a oportunidade para a
afirmação da gestão do Design na inovação e criação de valor, nomeadamente através do desenvolvimento de I&D
com as empresas; 

- A recente integração da UA no ECIU (European Consortium of Innovative Universities) constitui uma oportunidade
para a inserção de dissertações de mestrado em projetos internacionais;

- Criação de sinergias com o recentemente inaugurado PCI - Parque de Ciência e Inovação, de que a UA é um dos
sócios, nomeadamente através da valência Design Factory

8.1.3. Opportunities 
- Symbolic and geographical strategic location of the city of Aveiro, at the intersection of the highway (A1) and
north/south railway axis connecting the two main cities of the country, with the west/south road axis connecting the
coast to Europe through Spain. The city offers a good quality of life inherent to its small scale, flat topography, high
technological and environmental quality;

- High potential of supply in Portuguese language, with markets with interesting economic capacity (from Angola and
Brazil);

- Pursuit of studies in a master's degree that hosts hybrid profiles that aim to combat difficulties of integration in the
labour market by increasing interdepartmental partnerships, in order to promote projects with multidisciplinary teams
and a diversified offer of areas of expertise (Communication; Health; Interaction, Food Design, Heritage and Services);

- Network of partnerships protocolled with other educational and research institutions, inside and outside the country
(mobility programmes), promoting the articulation of multi and transdisciplinary projects;

- A history of successful relationships with local and national organisations and companies, which support the
development of real projects in the teaching context, while at the same time enhancing the entry of students into the
labour market;

- Recognition of training quality by international validation agencies (ranking of the 50 best European design schools /
Italian magazine Domus, 2017) as a factor of international attraction for students; as well as by their European peers,
embodied in shared European master's degrees (MEDes), a consortium that will allow us to develop new teaching
projects;

- The growing public interest and European recognition for Design, as confirmed by the New European Bauhaus and
European Green Deal plans, which identify Design as a fundamental tool for linking science and technology with art
and culture. Re-industrialisation on the agenda in the EU reinforces the opportunity for Design management to assert
itself in innovation and value creation, including through the development of R&D with companies;

- The recent integration of the AU into ECIU (European Consortium of Innovative Universities) provides an opportunity
for the insertion of master's dissertations into international projects;

- Creation of synergies with the recently inaugurated PCI - Science and Innovation Park, of which the UA is one of the
partners, namely through the Design Factory

8.1.4. Constrangimentos 
- As duas maiores cidades portuguesas, Lisboa e Porto, exercem uma grande atratividade sobre um número
significativo de estudantes na escolha como primeira opção do seu percurso académico; 

- O sub-financiamento do tecido universitário pode criar obstáculos à alocação de novos espaços para incrementar a
qualidade das aprendizagens, assim como à aquisição de equipamento e materiais para a oficina;

- Incapacidade financeira para a realização de atividades didáticas externas (como visitas de estudo dentro e fora do
país), fundamentais para a plena formação intelectual e profissional dos estudantes;

8.1.4. Threats 



- The two largest Portuguese cities, Lisbon and Porto, are very attractive to a significant number of students in their
choice as the first option in their academic career;

- Underfunding of the university fabric can create obstacles to the allocation of new spaces to increase the quality of
learning, as well as the acquisition of equipment and materials for the workshop;

- Financial incapacity to carry out external didactic activities (such as study visits inside and outside the country),
fundamental for the full intellectual and professional training of students;

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Criar uma task force para a comunicação da área de Design da UA que seja responsável:

 1) pela definição da estratégia e design da comunicação em vários suportes;
 2)pelo desenvolvimento de uma plataforma web (com o contributo de programadores) de arquivo e divulgação dos

trabalhos dos estudantes, permitindo a gestão e comunicação de projetos selecionados, assim como de outras
atividades extracurriculares representativas do ciclo de estudos.

 3) pela presença e atualização nas redes sociais, permitindo documentar a evolução dos projetos de forma concertada
entre os três ciclos de estudos em Design.

 Uma vez que a presença on-line implica um trabalho sistemático e continuado, será necessário alocar um técnico
assessorado por uma equipa de curadoria responsável pela seleção e comunicação dos trabalhos.

 

8.2.1. Improvement measure 
Create a task force for communication in the UA Design area that is responsible for:

 1) defining the strategy and design of the communication in various media;
 2) developing a web platform (with the contribution of programmers) to archive and disseminate student work, allowing

the management and the communication of selected projects, as well as other extracurricular activities representative
of the cycle of studies.

 3)by the presence and updating in social networks, allowing to document the evolution of projects in a concerted way
between the three cycles of studies in Design.

 Since the online presence implies systematic and continuous work, it will be necessary to allocate a technician
advised by a team of curators responsible for the selection and communication of the works.

 

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
high; 1 year

8.1.3. Indicadores de implementação 
Implementar a plataforma web, arquivar os trabalhos dos estudantes do último ano letivo e disponibilizá-los online.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Implement the web platform, archive the work of students from the last academic year and make it available online.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Envidar esforços junto da direção do departamento e da reitoria no sentido de melhorar os espaços físicos dedicados
à lecionação da licenciatura.

8.2.1. Improvement measure 
To make efforts with the department directorate and the rectory to improve the physical spaces dedicated to the
teaching of the degree.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: 2 anos letivos

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High: 2 school years

8.1.3. Indicadores de implementação 



Diminuição das deficiências identificadas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Reduction of identified deficits.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Envidar esforços junto da direção do departamento e da reitoria no sentido de melhorar os espaços oficiais e
equipamentos necessários.

8.2.1. Improvement measure 
Make efforts with the department's management and the rectory to improve the physical spaces dedicated to the
teaching of the Masters, reducing the deficiencies already identified.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Alta: 2 anos letivos

 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High; 2 school years

 

8.1.3. Indicadores de implementação 
Diminuição das deficiências identificadas.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Reduction of identified deficits.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reestruturação curricular que permita a inclusão da UC de Reprografia no plano de estudos obrigatório, mantendo a
oferta da UC Opção Livre

8.2.1. Improvement measure 
Curricular restructuration that allows the inclusion of the Reprography subject in the study plan, maintaining the offer
of the Free Option subject.

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

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
High

8.1.3. Indicadores de implementação 
Aprovação do novo plano de estudos.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
Approval of the new study plan.

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)
9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
As alterações a efetuar na licenciatura em Design dividem-se em duas tipologias: 1) Ajustes ao plano de estudos, e; 2)
Alterações na carga horária das UC's

 Em relação ao primeiro grupo, consideramos fundamental efetuar alguns ajustes ao plano de estudos que permitam a
inclusão da UC de Reprografia como UC obrigatória. Esta é uma UC que neste momento é opcional, mas que é
escolhida massivamente pelos discentes enquanto “Opção Livre”. Essa circunstância tem demostrando várias



desvantagens para os alunos pois: 1) Elimina a possibilidade de optarem por outras UC’s opcionais, nomeadamente
de outras áreas científicas, e; 2) surge “tarde” na formação dos alunos e deixa de cumprir o objetivo de conseguirem
dominar antecipadamente conteúdos afetos à produção no contexto do design gráfico e, assim, os auxiliares na
coordenação e execução de trabalhos com outras disciplinas do curso. Esta tem sido uma preocupação que surge
recorrentemente no âmbito das reuniões de Comissão de Curso por parte dos discentes, que consideramos
pertinente, e que procuramos responder.
A sua inclusão no plano de estudos como obrigatória obrigou-nos a repensar o conjunto das UC’s oferecidas e, nessa
reflexão, identificou-se a possibilidade de fundir “Gestão de Design” com “Gestão de Projecto e Orçamentação” pois,
embora sejam UC’s de áreas científicas distintas, verifica-se que os conteúdos lecionados se complementam,
permitindo assim a possibilidade de os oferecer em conjunto.
Neste redesenho do portfolio de UC’s aproveitámos ainda para atender a outra solicitação recorrente das comissões
de curso, relacionadas com a “pouca maturidade científica” dos alunos em relação aos conteúdos da U.C. de Estética,
transitando essa UC para o 2º ano em vez de mantê-la no 1º como acontece atualmente.

No que diz respeito às alterações ao nível da carga horária das UC’s, ponto 2, estas estão relacionadas com o ajuste
que consideramos fundamental efetuar nas várias disciplinas de Desenho, principalmente na transformação de
componentes teóricas em teórico-práticas. As metodologias de ensino adotadas têm provado que as experiências de
lecionação de componentes teóricas neste âmbito demostram uma eficácia menor na apreensão de conteúdos
fundamentais da disciplina do Desenho. Pelo contrário, a abordagem teórico-prática tem provado ser mais eficiente no
domínio destes conteúdos, pois permite a aplicação imediata do conhecimento adquirido, o que resulta numa melhoria
substancial de resultados.

Nota
No que se refere às siglas das sub-áreas da área de Design (DS) deve-se considerar:
DESCO – Design de Comunicação 
DESIN – Design Industrial
EDS - Estudos em Design
DES - Desenho

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The changes to be made in the Degree in Design are divided into two types: 1) Adjustments to the study plan, and 2)
Changes in the workload of some curricular units.
In relation to the first group, we consider it fundamental to make some adjustments to the study programme that will
allow the inclusion of the Reprography subject as a mandatory curricular unit. This is a curricular unit that is currently
optional, but is chosen massively by the students as "Free Option". This circumstance has demonstrated several
disadvantages for the students because: 1) It eliminates the possibility of opting for other optional curricular units,
namely of other scientific areas, and; 2) it appears "late" in the formation of the students and it no longer fulfils the
objective of being able to dominate in advance contents related to the production in the context of the graphic design
and, thus, the assistants in the coordination and execution of works with other subjects of the course. This has been a
recurrent concern in the course committee meetings of the students, which we consider pertinent, and which we seek
to answer.
Their inclusion in the study programme as compulsory forced us to rethink all the curricular units offered and, in that
reflection, the possibility of merging "Design Management" with "Project Management and Budgeting" was identified
because, although they are subjects from different scientific areas, it can be seen that the contents taught complement
each other, thus allowing the possibility of offering them together.
In this redesign of the curricular unit's portfolio, we also took the opportunity to attend another recurrent request of the
course committees, related to the "little scientific maturity" of the students in relation to the contents of the Aesthetics
subject, transiting this subject to the 2nd year instead of keeping it in the 1st as it happens nowadays.

With regard to the alterations to the level of the workload of the subjects, point 2, these are related to the adjustment
that we consider fundamental to make in the various curricular units of Drawing, mainly in the transformation of
theoretical components into theoretical-practical. The teaching methodologies adopted have proved that the
experiences of teaching theoretical components in this field demonstrate a lesser efficacy in the apprehension of
fundamental contents of the Drawing discipline. On the contrary, the theoretical-practical approach has proved to be
more efficient in the domain of these contents, as it allows the immediate application of the acquired knowledge, which
results in a substantial improvement of results.

Note
Regarding the acronyms of the Design (DS) sub-areas, one should consider:
DESCO - Communication Design 
DESIN - Industrial Design
EDS - Design Studies
DES - Drawing

9.2. Nova estrutura curricular pretendida (apenas os percursos em que são propostas alterações)

9.2.

9.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor ou outra (se aplicável):
 <sem resposta>



9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
<no answer>

9.2.2. Áreas científicas e créditos necessários à obtenção do grau / Scientific areas and number of credits to award the
degree

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Optativos /
Optional ECTS*

Observações /
Observations

Design DS 150 0
Estudos de Arte / Art Studies EA 8 0
Ciências e Tecnologias da Comunicação /
Communication Sciences and Technologies CTC 4 0

Ciências e Engenharia dos Materiais / Materials Science
and Engineering CEM 8 0

Gestão / Management GES 4 0
Qualquer área científica / Any scientific area QAC 0 6
(6 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
 1st Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Projecto em Design Básico / Basic
Design Project DS-DSCO/DSIN Semestral 324 TP - 90; PL - 30; OT

- 15 12

Desenho e Representação I / Drawing
and Representation I DS-DES Semestral 270 TP - 105; OT  - 15 10

Teorias e História do Design I / Theory
and History of Design I DS-EDS Semestral 108 T - 30; TP - 15; OT -

15 4

Movimentos Artísticos Contemporâneos /
Contemporary Artistic Movements EA Semestral 108 T - 15; TP - 15; OT -

15 4

(4 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 1º Ano / 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
 <sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
 1º Ano / 2º Semestre



9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
1st year / 2nd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Projecto em Design I / Project in
Design I DS-DSCO/DSIN Semestral 270 TP - 75; PL - 30; OT -

15 10

Desenho e Representação II /
Drawing and Representation II DS-DES Semestral 162 TP - 90; OT - 15 6

Teorias e História do Design II /
Theory and History of Design II DS-EDS Semestral 108 T - 15; TP - 15; OT -

15 4

Reprografia / Reprographics DS-DSCO Semestral 108 T - 15; PL - 15; OT -
15 4

Tipografia / Typography DS-DSCO Semestral 162 T - 15; PL - 30; OT -
15 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Projecto em Design II / Design
Project II DS-DSCO/DSIN Semestral 324 TP - 15; PL - 60; OT -

15 12

Desenho e Expressão I / Drawing
and Expression I DS-DES Semestral 162 TP - 75; OT - 15 6

História do Design Português /
History of Portuguese Design DS-EDS Semestral 108 T - 15; TP - 15; OT -

15 4

Materiais e Tecnologias I /
Materials And Technologies I CEM Semestral 108 T - 15; TP - 30; OT -

15 4

Teorias da Comunicação /
Communication Theory CTC Semestral 108 T - 30; TP - 30; OT -

15 4

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 2º Ano / 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
2º Ano / 2º Semestre



9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
2nd Year / 2nd Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Projecto em Design III / Design
Project III DS-DSCO/DSIN Semestral 324 TP - 15; PL - 60; OT -

15 12

Desenho e Expressão II /
Drawing and Expression II DS-DES Semestral 162 TP - 90; OT - 15 6

Materiais e Tecnologias II /
Materials And Technologies II CEM Semestral 108 TP - 15; PL - 30; OT -

15 4

Design de Interacção /
Interaction Design DS Semestral 108 TP - 15; PL - 15; OT -

15 4

Estética / Aesthetics EA Semestral 108 TP - 15; PL - 15; OT -
15 4

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º Ano / 1º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 1º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
3rd Year / 1st Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)
Projecto em Design IV / Design
Project IV DS-DSCO/DSIN Semestral 270 PL - 75; OT - 15 10

Desenho e Conhecimento I /
Drawing and Knowledge I DS-DES Semestral 162 TP - 60; OT - 15 6

Semiótica dos Artefactos /
Semiotics Of Artefacts DS-EDS Semestral 108 T - 15; TP - 15; OT -

15 4

Design Estratégico I / Strategic
Design I DS Semestral 108 T - 15; TP - 30; OT -

15 4

Opção Livre / Free Option QAC Semestral 108 variáveis 6 optativa
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - - 3º Ano / 2º Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
<sem resposta>

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

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
3º Ano / 2º Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:



3rd Year / 2nd Semestre

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular
Units

Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração /
Duration (2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Projecto em Design de Empresas /
Design Project in Companies DS-DSCO/DSIN Semestral 378 PL - 75; OT - 15 14

Desenho e Conhecimento II /
Drawing and Knowledge II DS-DES Semestral 162 TP - 60; OT - 15 6

Design Estratégico II / Strategic
Design II DS Semestral 162 T - 15; TP - 30; PL -

15; OT - 15 6

Gestão de projectos em Design /
Design Project Management GES Semestral 108 T - 15; TP - 15; OT -

15 4

(4 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Gestão de Projetos em Design

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 Gestão de Projetos em Design

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 Design Project Management

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 GES

9.4.1.3. Duração:
 Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 108

9.4.1.5. Horas de contacto:
 T - 15; TP - 15; OT - 15

9.4.1.6. ECTS:
 4

9.4.1.7. Observações:
 <sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
 <no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
 Raquel Matias da Fonseca – T - 15; TP - 15; OT - 15

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):
 A disciplina de Gestão de Projetos em Design tem como objetivos fundamentais apresentar o conjunto de conceitos,

metodologias e técnicas utilizadas na conceção e gestão de projetos, bem como dos principais instrumentos
utilizados em cada uma das suas etapas. 
Estas ferramentas irão permitir, aos alunos, desenhar, intervir e gerir, de forma integrada, as atividades no domínio da
Gestão de Projetos em Design, utilizando as boas práticas, no planeamento, na gestão e no controlo da execução dos
mesmos.

 A disciplina prevê, ainda, a operacionalização das principais técnicas apresentadas. Questões relacionadas com a



interação com o cliente, planeamento orçamental dos trabalhos a executar, cronograma/diagrama de Gantt, rede do
projeto e caminho crítico, processos de criatividade para a elaboração de um projeto, levantamento de recursos
materiais e humanos disponíveis no mercado para a concretização do projeto (com considerações de tempo/custo)
farão também parte dos objetivos da UC.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
The discipline of Project Management in Design has as fundamental objectives to present the set of concepts,
methodologies and techniques used in the design and management of projects, as well as the main instruments used
in each of its stages.
The aforementioned tools will allow students to design, intervene and manage, in an integrated manner, activities in
the field of Project Management in Design, using good practices in planning, managing and controlling their execution.
The discipline also provides for the operationalization of the main techniques presented. Issues related to interaction
with the client, budget planning of the work to be carried out, Gantt schedule / diagram, project network and critical
path, creativity processes for the elaboration of a project, survey of material and human resources available in the
market for the completion of the project (with time / cost considerations) will also be part of the objectives of the UC.

9.4.5. Conteúdos programáticos:

1. Introdução e Conceitos Fundamentais
1.1 Noções básicas de gestão
1.2 Tipologias de produção
1.3 Definição de projeto
1.4 A gestão por projetos
1.5 Etapas do ciclo de vida de um projeto em Design

2. Fase de conceção de projetos
2.1 Identificação de oportunidades e estudos prévios
2.2 Preparação e formulação
2.3 Avaliação e decisão

3. Fases de execução e gestão de projetos
3.1 Planeamento de projetos
3.2 Execução, controlo e acompanhamento de projetos
3.3 Orçamentação e avaliação de projetos
3.4 Fase de conclusão de projetos. O Pitch do projeto de design.

4. Aspetos organizacionais e competências críticas na gestão de projetos em Design
4.1 O gestor, a equipa de projeto e os diferentes stakeholders de um projeto em Design
4.2 Aspetos organizacionais de gestão ao longo do ciclo de vida de um projeto de Design
4.3 A Proteção de Propriedade Intelectual no Design

9.4.5. Syllabus:

1. Introduction and Fundamental Concepts
1.1 Basics of management
1.2 Types of production
1.3 Project definition
1.4 Project management
1.5 Life cycle stages of a project in Design

2. Project design phases
2.1 Identification of opportunities and previous studies
2.2 Preparation and formulation
2.3 Evaluation and decision

3. Project execution and management phases
3.1 Project planning
3.2 Project execution, control and monitoring
3.3 Budgeting and project evaluation
3.4 Project completion phase. The pitch of the design project.

4. Organizational aspects and critical skills in project management in Design
4.1 The manager, the project team and the different stakeholders of a project in Design
4.2 Organizational aspects of management throughout the life cycle of a Design project
4.3 Protection of Intellectual Property in Design

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos programáticos foram definidos tendo por base os objetivos que se pretende alcançar para esta unidade
curricular, bem como as competências a adquirir pelos alunos.

Os conteúdos programáticos são coerentes com os objetivos da unidade curricular, atendendo a que:



• a apresentação dos conceitos fundamentais corresponde essencialmente ao item 1 dos conteúdos programáticos;
• o objetivo da exploração das metodologias e técnicas da gestão de projetos corresponde aos itens 2 e 3 dos
conteúdos programáticos;
• a operacionalização das técnicas apresentadas reflete-se nos itens 3 e 4 dos conteúdos programáticos;
• o item 4 dos conteúdos programáticos pretende concretizar o objetivo genérico da orientação dos alunos para
atualizações contínuas neste domínio do saber. 

Os conteúdos programáticos refletem, assim, os objetivos e competências a adquirir, no tempo disponibilizado para o
efeito, pelo que se consideram adequados.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The syllabus contents were defined based on the objectives that are intended to be achieved for this curricular unit, as
well as the skills to be acquired by students.

The syllabus contents are consistent with the objectives of the course, given that:
• the presentation of the fundamental concepts corresponds essentially to item 1 of the syllabus;
• the objective of exploring project management methodologies and techniques corresponds to items 2 and 3 of the
syllabus;
• the operationalization of the techniques presented is reflected in items 3 and 4 of the syllabus;
• item 4 of the syllabus aims to achieve the generic objective of providing guidance to students for continuous updates
in this field of knowledge.

The syllabus contents thus reflect the objectives and skills to be acquired, in the time available for this purpose, for
which reason they are considered adequate.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
As aulas serão teóricas e teórico-práticas. No decurso das horas de contato, serão utilizados os seguintes métodos de
ensino-aprendizagem: 
1. Exposição dos conceitos nas aulas teóricas, com recurso a exemplos;
2. Exercícios teórico-práticos realizados individualmente ou em pequenos grupos; 
3. Análise de casos práticos reais.

Os alunos serão avaliados por:
- Exame (60%);
- Trabalho com apresentação oral (40%). 

O trabalho consiste na aplicação dos conceitos e ferramentas da Gestão de Projetos em Design a um projeto já
desenvolvido numa UC anterior, sob a forma de um Pitch (a apresentação formal de um conceito por um designer a um
cliente). 
O trabalho obedece a uma estrutura previamente definida, que terá de obrigatoriamente abarcar os seguintes pontos
(entre outros):

1. Planeamento do projeto
a. atividades: descrição e duração
b. rede de atividades e caminho crítico
c. diagrama de gantt

2. Orçamentação
a. contextualização e estimativa de gastos (fixos e variáveis)
b. orçamento

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Classes will be theoretical and theoretical-practical. During the hours of contact, the following teaching-learning
methods will be used:
1. Exposition of concepts in theoretical classes, using examples;
2. Theoretical-practical exercises carried out individually or in small groups;
3. Analysis of real practical cases.

Students will be assessed as follows:
- Exam (60%);
- Work with oral presentation (40%). 

The work consists of applying the concepts and tools of Project Management in Design to a project already developed
in a previous UC, in the form of a pitch (the formal presentation of a concept by a designer to a client).
The work follows a previously defined structure, which must include the following points (among others):

1. Project planning
a) activities: description and duration
b) activity network and critical path
c) gantt diagram

2. Budgeting



a) contextualization and cost estimation (fixed and variable)
b) budget

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Todas as estratégias selecionadas incidem sobre os conteúdos programáticos, permitindo, quer a introdução dos
tópicos através de sessões expositivas, quer o seu aprofundamento através da resolução de exercícios e discussão
de casos práticos reais, com aplicação ao Design.
Os próprios requisitos do trabalho de avaliação reforçam esta preocupação em tornar evidente, para os alunos, o grau
de complexidade num projeto de design/criação/comunicação até se atingir o Pitch.

As abordagens seguidas permitirão aos formandos participar ativamente, esclarecendo eventuais dúvidas, pelo que se
entende que as metodologias de ensino são adequadas para dar resposta aos objetivos da unidade curricular.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
All the selected strategies focus on the syllabus, allowing, either the introduction of topics through expository
sessions, or their deepening through the resolution of exercises and discussion of real practical cases, with
application to Design.
The requirements of the evaluation work themselves reinforce this concern in making evident to the students the
degree of complexity in a design / creation / communication project until the Pitch is reached.

The approaches followed will allow trainees to participate actively, clarifying any doubts, so it is understood that the
teaching methodologies are adequate to meet the objectives of the course.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
- Mantel; Meredith; Shaffer, Sutton (2020). Project Management in Practice, 7ª Ed.,John Wiley & Sons.
- Mantel; Meredith; Shaffer, Sutton (2011). Project Management: A Managerial Approach, 8ª Ed., John Wiley & Sons.
- Miguel, António. (2006). Gestão Moderna de Projetos, Melhores Técnicas e Práticas, 2ª d. FCA – Editora de
Informática.
- Marques, Albertino. (2006). Conceção e Análise de Projetos de Investimento, 3ª Edição – Edições Sílabo 
- PMI (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge, 6ª Ed., Project Management Institute.
- Ramroth, W. (2006) Project Management for Design Professionals, Kaplan Publishing.

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III - Afonso Nuno Ramalho de Pinho Borges

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Afonso Nuno Ramalho de Pinho Borges

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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