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ACEF/1718/0000492 — 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.
 PERA/1516/0900492

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2016-08-23

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

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

 2._Resposta comentarios de melhoria do ciclo de estudos.pdf
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 <no answer>

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

 Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 Desde a última avaliação do ciclo de estudo efetuaram-se novos acordos e protocolos com universidades internacionais, que

permitem intensificar e diversificar a mobilidade de estudantes e de professores, bem como a possibilidade de se desenvolverem
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projetos em conjunto (Brasil, Cabo Verde, Índia,…). Assinaram-se também vários acordos de mobilidade de discentes e docentes
com universidades europeias.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 Since the last evaluation of the studies cycle, new several protocols have been made with international universities that permit to

increase and diversify the students and professors mobility and the research projects development (Brasil, Cabo Verde, Índia,…).
Several Mobility Agreements also were signed between the Civil Engineering Department and European Universities for students and
teaching staff.

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

 Não

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

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

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

 Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
 No caso do MIEC está prevista a possibilidade de realização de estágio no âmbito da Unidade Curricular (UC) de

Dissertação/Projeto/Estágio. Assim, foram realizados novos protocolos com entidades de acolhimento (EA) com vista à realização
desses estágios e foram reforçados os mecanismos de acompanhamento dos estudantes, estando prevista a existência de um
orientador científico na UA e de um supervisor na EA que acompanham o estágio e a elaboração do respetivo relatório que é objeto
de avaliação em provas públicas. Deste modo, garante-se uma monitorização mais objetiva do estágio e a respetiva qualidade tendo
em vista os objetivos propostos no plano de estágio. Os estágios não são realizados sempre nas mesmas entidades, dependendo a
sua realização de vários fatores, designadamente, da disponibilidade das EA em acolher estágios num determinado ano letivo, dos
objetivos dos trabalhos a desenvolver e das preferências dos estudantes pelo desenvolvimento do seu estágio numa área específica.

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 In MIEC there is the possibility to realize academic inservice internships in the scope of Dissertation/Project/Internship course.

Therefore, new protocols have been signed with host organizations (HO) aiming the completion of those internships being reinforced
the students monitoring mechanisms. For this, it was stipulated a UA scientific supervisor, a HO supervisor to supervise, and
monitoring the internship activities and the respective report. This one is object of assessment in a final public discussion. In this way,
a more objective monitoring of the internships and of its quality is assured according the proposed objectives of the work plan. The
inservice internship are not always realized in the same organizations, depending on the several factors as the availability of the
entities, the goals of the works to be developed and the students preferences regarding the specific area where they want to develop
their work.

1. Caracterização do ciclo de estudos.

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

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

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

1.3. Ciclo de estudos.
 Mestrado Integrado em Engenharia Civil

1.3. Study programme.
 Integrated Master Degree in Civil Engineering

1.4. Grau.
 Mestre (MI)

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Diário da República_2a série — N. 139 — 20 de Julho de 2010_Despacho n. 11737_2010.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
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Engenharia Civil

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Civil Engineering

1.7.1. Classificação da área principal do ciclo de estudos (3 dígitos), de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF). 
582

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

<sem resposta>

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

<sem resposta>

1.8. Número de créditos ECTS necessário à obtenção do grau.
 300

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
 45

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 Dado que o mercado da Construção e da Reabilitação está a registar um crescimento considerável (segundo a Federação

Portuguesa da Indústria da Construção e Obras Públicas o sector cresceu 5,9 % em 2017 e o número de empregados cresceu 8,0%):
 i) a procura por Engenheiros Civis tem aumentado (segundo o Instituto do Emprego e Formação Profissional, o desemprego registado

de engenheiros civis caiu cerca de 27% nos últimos três anos);
 ii) nos últimos dois anos tem-se verificado uma inversão positiva do número de candidaturas aos cursos de Mestrado Integrado em

Engenharia Civil, nomeadamente ao MIEC-UA (1ª fase do concurso nacional de acesso, número de estudantes colocados: 2015/16 –
6/20; 2016/17 – 11/20; 2017/18 - 20 /20);

 Assim, perspetiva-se a continuação da tendência de aumento do número de candidaturas ao MIEC-UA, pelo que se propõe que o
atual número máximo de vagas passe a ser 45.

 

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 As the Construction and Refurbishment sector is registering a remarkable increasing (according with the Portuguese Federation of

Construction Industry and Public Works the sector raised 5,9% in 2017 and the number of employments raised 8,0%): 
i) the demand for Civil Engineers has been increasing (according with the Institute of Employment and Professional Training the Civil
Engineers unemployment rate decreased almost 27% in the last 3 years).

 During the last years the number of Civil Engineering applicants registered a positive inversion, namely in the MIEC-UA (in the 1st
phase of the National Competition for Access to Higher Education, the number of students placed were: 2015/16 – 6/20; 2016/17 –
11/20; 2017/18 - 20 /20);

 As the increase tendency of MIEC-UA applications is expected to continue in the near future it is proposed that the actual maximum
number of vacancies will be 45. 

 

1.11. Condições específicas de ingresso.
 07 Física e Química | 19 Matemática A
 O cálculo da nota de acesso considera: 60% da nota do ensino secundário e 40% da nota das provas de ingresso

1.11. Specific entry requirements.
 07 Physics and Chemistry | 19 Mathematics A

 It is considered 60% of the score obtained in secondary school and 40% of the score in the final exams (university entrance
examinations).

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 ---

1.12.1. If other, specify:
 ---
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1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 O ciclo de estudos será ministrado na Universidade de Aveiro, no Campus Universitário de Santiago.

 A maioria das atividades letivas decorrerão no edifício do Departamento de Engenharia Civil, que conta com salas de aula e
laboratórios.

 Neste edifício encontram-se também os gabinetes dos docentes e a estrutura administrativa de apoio.

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

 1.15. Observações.
 O Mestrado Integrado em Engenharia Civil (MIEC) está reconhecido conjuntamente pela Ordem dos Engenheiros e pela European

Network for Accreditation of Engineering Education tendo recebido o selo de qualidade EUR-ACE que reconhece as qualificações e
competências adquiridas pelos diplomados durante o curso, permitindo-lhes assim o exercício em pleno da atividade de Engenheiro
Civil. Tem por objetivo promover uma formação de nível elevado e especializado nos mais diversos domínios da construção,
garantindo-lhes a habilitação para o desempenho das diversas funções no domínio da Engenharia Civil. Corresponde a uma formação
de banda larga que inclui:

 -ciências básicas (matemática, física, química, informática e geologia)
 -ciências básicas de Engenharia Civil: desenho de construção, estática, resistência dos materiais, estruturas, materiais de

construção, topografia, mecânica dos solos e hidráulica geral
 -conhecimento profundo dos fenómenos e problemas relacionados com a Engenharia Civil, no domínio das ciências de especialidade

 -conhecimento e capacidade para a resolução de problemas na área de Engenharia Civil
 -capacidade crítica para analisar e interpretar dados relevantes, questões científicas e sociais

 -capacidade de comunicar informação, ideias, problemas e soluções para audiências de especialistas ou não especialistas
 -o desenvolvimento de capacidades de aprendizagem necessárias para prosseguir estudos ao longo da vida com grau elevado de

autonomia.
 No final do ciclo de estudos, os diplomados estarão habilitados a planear, conceber, projetar, construir, fiscalizar, gerir, manter e

reabilitar obras de engenharia civil.
 É ainda preocupação do MIEC dotar os estudantes das competências que lhes permitam responder aos atuais desafios e cenários

de evolução que se perspetivam para o setor da Construção, que refletem o seu Crescimento e Inovação, associado a uma forte
resposta aos problemas gerados, quer pelas alterações climáticas, quer por outras questões de sustentabilidade. Procura-se assim
prepará-los para um mercado cada vez mais exigente, em mutação e evolução constante, que lhes coloca novos desafios, tais como:
-Vasto campo de atuação que implica a aquisição de mais e mais diversificadas competências

 -Investimentos em energias renováveis/eficiência de recursos, reciclagem e eco-eficiência/low carbon e oportunidade de negócios
high-tech

 -Projeto e Planeamento visando todo o Ciclo de Vida da edificação (conceção, construção, exploração, manutenção e demolição)
 -Maior investimento público e privado em edificações novas e na reabilitação das existentes

 -Desenvolvimento de construções eco-eficientes/sustentáveis
 -Mitigação e gestão de multi-riscos

 -Desenvolvimento e utilização de materiais e tecnologias de construção avançados
 -Desenvolvimento de projetos complexos

 -Desenvolvimento da engenharia digital, nomeadamente na metodologia BIM
 -Desenvolvimento da capacidade, velocidade de comunicação e partilha de informação–construção 4 e 5G.

 

1.15. Observations.
 Civil Engineering Master MIEC) is jointly recognized by the National Professional Association of Engineers and the European Network

for Accreditation of Engineering Education receiving the quality label EUR-ACE, aiming to promote high level specialised training in
the different fields of construction, providing its graduates with competences to work in a broad range of areas in the Civil Engineering
scope.

 This integrated master programme provides broad training towards the following outcomes:
 -knowledge of basic sciences (mathematics, physics, chemistry computing and geology);

 -knowledge of basic sciences in Civil Engineering (construction design, statics, materials resistance, structures, construction
materials, topography, soil mechanics and hydraulics);

 -knowledge of phenomena and problems related with Civil Engineering;
 - apply knowledge and show understanding of problem solving in the area of Civil Engineering;

 - ability to analyse and interpret relevant data and to form critical judgements on scientific and social problems;
 - communicate information, problems and solutions for audiences of specialists and non-specialists;

 - develop learning abilities that needed for lifelong learning with a high level of autonomy.
 At the end of the study cycle, the graduates in Civil Engineering will be qualified to plan, develop, construct, supervise, manage,

maintain and rehabilitate civil engineering works. 
Is still a MIEC concern to give students the competency to answer to the current challenges and evolution scenarios that are being
forecasting for the construction sector that reflects its Rising and Innovation, associated with a strong answer to the problems due
both by climate changes and other sustainability questions, reflecting great changes for the sector. The aim is to give them the
competencies currently required to Civil Engineers in an increasingly demanding market, constantly changing and evolving that put
them new challenges, as: 

 - A wide field of action that implies the acquisition of more and more diversified competencies;
 - Investments in renewable energies/ efficiency of resources, recycling and eco-efficiency/ /low carbon and opportunities of high-tech

businesses;
 - Project and planning aiming all the Life Cycle of the building environment (conception, construction, operation, maintenance and

demolition);
 - Higher public and private investment in new and existent constructions and in the refurbishment of the existent ones; 

- Development of eco-efficient/sustainable constructions; 
 - Multi-hazards mitigation and management;
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- Development and use of advanced construction materials and technologies;
 - Development of complex projects;

 - Development of digital engineering, namely of BIM methodology;
 - Development of capacity and velocity of communication and chare of information – construction 4 and 5G.

 

2. Estrutura Curricular

2.1. Percursos alternativos, como ramos, variantes, áreas de especialização de mestrado ou especialidades de
doutoramento, em que o ciclo de estudos se estrutura (se aplicável)

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular -

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

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

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

Área Científica / Scientific
Area

Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Matemática M 30 0

FÍsica F 18 0

Química Q 6 0

Planeamento Regional e
Urbano

PRU 6 0

Geociências GEO 18 0

Gestão GES 6 0

Informática I 6 0

Engenharia Civil ECIVIL 192 0

Qualquer
ECIVIL, M, F, Q, PRU, GEO, GES, I, CEA,
CEM

0 18

(9 Items)  282 18

2.3. Observações

2.3 Observações.
 UCs isoladas:
 Os estudantes podem inscrever-se em unidades curriculares isoladas se pretenderem aprender ou aprofundar conhecimento ou

competências em áreas com interesse para o estudante. O reconhecimento de aproveitamento nestas unidades curriculares consta
no diploma final.

 

Ranking 3º lugar:
 A atividade em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro está no 3º lugar, de entre as universidades portuguesas que ministram

programas em Engenharia Civil, segundo o performance ranking NTU (National Taiwan University). Esta informação é relevante, uma
vez que esta classificação é baseada em indicadores objetivos que avaliam a relevância da investigação desenvolvida.

 http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=CivilEngineering&country=Portugal&y=2017
 

UI RISCO
 A unidade de investigação RISCO é financiada pela Fundação para Ciência e Tecnologia (FCT), tendo renovado o acesso ao

financiamento na última avaliação, bem como superou todos os objetivos a que se tinha proposto nessa mesma avaliação. Está
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sediada no Departamento de Engenharia Civil (DECivil), com o objetivo de promover o desenvolvimento de cidades sustentáveis e
resilientes, através de construções seguras, duráveis e amigas do ambiente.

 

2.3 Observations.
 Isolated Curricular Units:

 The students can register in isolated curricular units of they pursue to learn or deepen their knowledge and skills in a determined area
of interest for the student. The acknowledgment of the approval in these individual curricular units in the final diploma.

 3º place ranking:
 The activity in Civil Engineering of the University of Aveiro is in third place amongst the Portuguese universities that offer a

programme in Civil Engineering, in respect to the performance ranking NTU (National Taiwan University). This information is relevant,
since this performance indicator is based on objective criteria that evaluate the relevance of the research carried out.

 http://nturanking.lis.ntu.edu.tw/DataPage/countries.aspx?query=CivilEngineering&country=Portugal&y=2017
 RISCO research unit:

 RISCO is a research unit funded by the national science foundation (FCT) that recently renewed its funding status in the scope of the
last evaluation, overcoming all the objective indicators it had proposed to excel. Hosted by the Civil Engineering Department of
University of Aveiro (DECivil) aims to promote the development of sustainable and resilient cities through safe, environmentally
friendly, efficient and durable constructions. 

 

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.
 Maria Fernanda da Silva Rodrigues

 Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Agostinho António Rocha Correia e Almeida da Benta

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

 

Anexo I - Ana Luísa Pinheiro Lomelino Velosa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Luísa Pinheiro Lomelino Velosa

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

 

Anexo I - Ana Maria Reis D'Azevedo Breda

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Maria Reis D'Azevedo Breda

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

 

Anexo I - Aníbal Guimarães da Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Aníbal Guimarães da Costa

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

 

Anexo I - António Guilherme Rocha Campos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Guilherme Rocha Campos

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Armando Jorge Domingues Silvestre

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Armando Jorge Domingues Silvestre

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

 

Anexo I - Beatriz Valle Aguado

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Beatriz Valle Aguado

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

 

Anexo I - Carlos Daniel Borges Coelho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Carlos Daniel Borges Coelho

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

 

Anexo I - Dirk Hofmann

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Dirk Hofmann

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

 

Anexo I - Fernando Ernesto Rocha de Almeida

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Fernando Ernesto Rocha de Almeida

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

 

Anexo I - Frederico Amado de Moura e Sá

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Frederico Amado de Moura e Sá

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

 

Anexo I - Inês Osório de Castro Meireles

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Inês Osório de Castro Meireles

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

 

Anexo I - João de Lemos Pinto

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 João de Lemos Pinto

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

 

Anexo I - Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Miguel Gonçalves Macedo

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Jorge Manuel Pessoa Girão Medina

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Jorge Manuel Pessoa Girão Medina

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

 

Anexo I - José Alberto Marques Lapa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Alberto Marques Lapa

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

 

Anexo I - José Manuel de Araújo Magano

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

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

 

Anexo I - Leonel Marques Vitorino Joaquim

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Leonel Marques Vitorino Joaquim

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

 

Anexo I - Maria Fernanda da Silva Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Fernanda da Silva Rodrigues

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

 

Anexo I - Maria Paula Lopes dos Reis Carvalho

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Paula Lopes dos Reis Carvalho

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

 

Anexo I - Maria Raquel Rocha Pinto

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Maria Raquel Rocha Pinto

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

 

Anexo I - Mário Fernando dos Santos Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Mário Fernando dos Santos Ferreira

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

 

Anexo I - Miguel Nuno Lobato de Sousa Monteiro de Morais

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Miguel Nuno Lobato de Sousa Monteiro de Morais

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

 



19/03/2018 ACEF/1718/0000492 — Guião para a auto-avaliação

http://a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=57175a7a-e10d-1e5b-f4ed-5a4f90bca2d4&formId=e4b9f0f2-0754-15b6-5a39-5a5dcb35b6f6&lang… 9/42

Anexo I - Nuno Filipe Ferreira Soares Borges Lopes

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Nuno Filipe Ferreira Soares Borges Lopes

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

 

Anexo I - Paulo Barreto Cachim

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Barreto Cachim

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

 

Anexo I - Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real

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

 

Anexo I - Pedro Filipe Pessoa Macedo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Pedro Filipe Pessoa Macedo

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

 

Anexo I - Ricardo Manuel de Mariz Roseira de Almeida Cayolla

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

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

 

Anexo I - Romeu da Silva Vicente

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Romeu da Silva Vicente

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

 

Anexo I - Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira

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

 

Anexo I - José Claudino de Pinho Cardoso

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 José Claudino de Pinho Cardoso

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

 

Anexo I - António Jorge Bauleth Marques Ramos

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Jorge Bauleth Marques Ramos

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

Agostinho António Rocha
Correia e Almeida da Benta

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Ana Luísa Pinheiro Lomelino
Velosa

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Ana Maria Reis D'Azevedo
Breda

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Aníbal Guimarães da Costa
Professor Catedrático
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

António Guilherme Rocha
Campos

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de especialista
(DL 206/2009)

Engenharia electrotécnica,
electrónica e informática

100.00 Ficha submetida

Armando Jorge Domingues
Silvestre

Professor Associado
ou equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Química 100.00 Ficha submetida

Beatriz Valle Aguado
Professor Associado
ou equivalente

Doutor Geologia 100.00 Ficha submetida

Carlos Daniel Borges Coelho
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Dirk Hofmann
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Matemática 100.00 Ficha submetida

Fernando Ernesto Rocha de
Almeida

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Geociências 100.00 Ficha submetida

Frederico Amado de Moura e
Sá

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Ciências políticas 60.00 Ficha submetida

Inês Osório de Castro Meireles
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

João de Lemos Pinto
Professor Catedrático
ou equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Física 100.00 Ficha submetida

Joaquim Miguel Gonçalves
Macedo

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha submetida

Jorge Manuel Pessoa Girão
Medina

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor
Título de especialista
(DL 206/2009)

Geociências 100.00 Ficha submetida

José Alberto Marques Lapa
Professor Auxiliar ou
equivalente

Mestre
Título de especialista
(DL 206/2009)

Engenharia civil 60.00 Ficha submetida

José Manuel de Araújo Magano
Assistente ou
equivalente

Mestre
Título de especialista
(DL 206/2009)

Gestão 50.00 Ficha submetida

Leonel Marques Vitorino
Joaquim

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Física 100.00 Ficha submetida

Maria Fernanda da Silva
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Maria Paula Lopes dos Reis
Carvalho

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Maria Raquel Rocha Pinto
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Mário Fernando dos Santos
Ferreira

Professor Associado
ou equivalente

Doutor
CTC da Instituição
proponente

Física 100.00 Ficha submetida

Miguel Nuno Lobato de Sousa
Monteiro de Morais

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Nuno Filipe Ferreira Soares
Borges Lopes

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Paulo Barreto Cachim
Professor Associado
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Paulo Jorge de Melo Matias
Faria de Vila Real

Professor Catedrático
ou equivalente

Doutor Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Pedro Filipe Pessoa Macedo
Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Matemática 100.00 Ficha submetida

Ricardo Manuel de Mariz
Roseira de Almeida Cayolla

Professor Auxiliar ou
equivalente

Doutor Economia e gestão 30.00 Ficha submetida

Romeu da Silva Vicente
Professor Associado
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

Victor Miguel Carneiro de
Sousa Ferreira

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

José Claudino de Pinho
Cardoso

Professor Associado
ou equivalente

Doutor Engenharia civil 100.00 Ficha submetida

António Jorge Bauleth Marques
Ramos

Assistente ou
equivalente

Licenciado
CTC da Instituição
proponente

Engenharia civil 55.00 Ficha submetida

     2955  
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<sem resposta>

3.4. Dados quantitativos relativos à equipa docente do ciclo de estudos.

3.4.1. Total de docentes do ciclo de estudos (nº e ETI)

3.4.1.1. Número total de docentes.
 32

3.4.1.2. Número total de ETI.
 29.55

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

Corpo docente próprio / Full time teaching staff Nº / No. Percentagem* / Percentage*

Nº de docentes do ciclo de estudos em tempo integral na instituição / No. of full time teachers: 27 91.4

3.4.3. Corpo docente do ciclo de estudos academicamente qualificado

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

Corpo docente academicamente qualificado / Academically qualified teaching staff ETI / FTE Percentagem* / Percentage*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff w ith a PhD (FTE): 27.9 94.4

3.4.4. Corpo docente do ciclo de estudos especializado

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

Corpo docente especializado / Specialized teaching staff
ETI
/
FTE

Percentagem*
/ Percentage*

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

14.6 49.4

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

1.15 3.9

3.4.5. Estabilidade do corpo docente e dinâmica de formação

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

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

Percentagem* /
Percentage*

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

27 91.4

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

0 0

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
O Departamento de Engenharia Civil tem seis colaboradores não docentes afetos ao apoio das atividades de lecionação do ciclo de
estudos, designadamente às tarefas administrativas e de gestão (três colaboradores), de interface com instituições e empresas
externas (um colaborador) e ao apoio técnico do seu laboratório (dois técnicos). Todos os colaboradores do DECivil encontram-se em
regime de tempo integral.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
Civil Engineering Department has six non-teaching staff elements that support the teaching activities. They support administrative
and management activities (3 collaborators), the interface with external institutions and enterprises (um colaborador) and the
laboratory activities (2 collaborators). All of them are working in full-time regime.
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4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal não-docente do DECivil possui as seguintes qualificações:

 - 2 Mestrado;
 - 2 Licenciatura;

 - 2 Ensino Secundário.
 

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
DECivil non-teaching staff has the following academic qualifications:

 - 2 Master degree;
 - 2 Undergraduate degree;

 - 2 Secondary School level.
 

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. 
133

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 77.4

Feminino / Female 22.6

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.

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

Ano Curricular / Curricular Year Número / Number

1º ano curricular 37

2º ano curricular 17

3º ano curricular 19

4º ano curricular 20

5º ano curricular 40

 133

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

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

Penúltimo ano / One before the
last year

Último ano/ Last
year

Ano corrente / Current
year

N.º de vagas / No. of vacancies 20 20 20

N.º de candidatos / No. of candidates 47 58 69

N.º de colocados / No. of accepted candidates 6 11 20

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 23 31 30

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

110.4 118.8 114.6

Nota média de entrada / Average entrance mark 127.3 130 132.5

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

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

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

Nothing more to add.

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 42 45 34

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 36 21 8

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 21 12

N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 0 0 7

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

0 0 0

Pergunta 6.1.2. a 6.1.3.

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

Não aplicável.

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

Not applicable.

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
O curso de Mestrado Integrado em Engenharia Civil está organizado nas áreas cintíficas de: Engenharia Civil (192 ECTS), Matemática
(30 ECTS), Física (18 ECTS), Química (6 ECTS), Planeamento Regional e Urbano (6), Geociências (18), Gestão (6 ECTS), Informática
(6). Da análise dos resultados de taxas de aprovação no ano letivo 2016-2017, verifica-se que na globalidade os estudantes de
Engenharia Civil apresentam taxas de insucesso sobretudo nos três primeiros anos nas UCs das áreas científicas de Matemática,
Física e Química, designadamente em Cálculo I, II, Álgebra Linear e Geometria Analítica, Elementos de Física e em Elementos de
Química-Física, nas quais se verificam taxas de aprovação inferiores a 50%. As principais causas identificadas para estes
resultados são especialmente devidas à deficiente preparação dos estudantes em matemática e física, ao nível do ensino
secundário, e ao facto destes não perceberem a aplicação dessas ciências de base à Engenharia, o que leva a uma diminuição
crescente da motivação dos estudantes e consequente desinteresse por essas UCs. Releva-se no entanto o esforço que tem sido
realizado ao nível departamental e central (Reitoria) no sentido de inverter esta situação. Assim, ao nível departamental o
Departamento de Matemática da UA tem, ao longo dos últimos anos, organizado um semestre complementar (designado de
semestre de verão) que pretende preparar os estudantes para uma época suplementar de avaliação, proporcionando assim que
exista uma taxa superior de sucesso. No que respeita ao Departamento de Física, têm sido introduzidas alterações na organização, e
mesmo no conteúdo das UCS, de forma a direcionar o seu ensino para a aplicação dos conceitos lecionados à área da engenharia,
nomeadamente através da realização de exercícios de aplicação diretamente relacionados com a Engenharia Civil. O objetivo é
motivar os estudantes para o estudo demonstrando-lhes como os conceitos são aplicados.

 A própria Reitoria da UA está atenta e preocupada com as baixas taxas de sucesso dos alunos de Engenharia nestas UCs pelo que
tem desenvolvido várias ações de melhoria de práticas pedagógicas, para além de dinamizar o Programa de Tutoria e o projeto FICA.
De destacar a ação E3@UA – Excelência no Ensino de Engenharia na UA, a qual através da realização de um conjunto de workshops
tem como objetivo melhorar o ensino e aprendizagem no contexto das unidades curriculares oferecidas aos estudantes do 1º ano de
cursos de engenharia. 

 Nas restantes UCs e sobretudo nas unidades curriculares da especialidade do 4º e 5º ano, as taxas de aprovação são na
generalidade elevadas.

 Importa ainda referir que o Sistema de Garantia da Qualidade da UA através dos resultados do SubGQ-UC alimentam a melhoria do
processo de ensino-aprendizagem, pois desses resultados devem emergir Planos de Melhoria que, acompanhados e monitorizados a
nível departamental, se transformam numa melhoria da ação pedagógica.

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The integrated master in Civil Engineering is organized in scientific areas: Civil Engineering (192 ECTS), Mathematics (30 ECTS),
Physic (18 ECTS), Chemistry (6 ECTS), Urban and Regional Planning (6), Geosciences (18), Management (6 ECTS), Informatics (6).
From the analyses of the approved rates results (2016-2017) it can be verified that the global Civil Engineering students have low
approval rates in the first three years of the master in the courses of the following scientific areas: Mathematics, Physic and
Chemistry, namely in Cálculo I, II, Álgebra Linear and Geometria Analítica, Elementos de Física and in Elementos de Química-Física, in
which the success rates are lower than 50%. The main causes that were identified are the insufficient preparation of students in the
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secondary school in mathematics and physics and the fact that students do not realize the appliance of these basic sciences in
engineering. It has to be highlighted the effort that has been realized at departmental and Rectorate level aiming to invert this situation.
So, at department level Mathematics Department along the last years organize a supplementary semester (Summer Semester) to
prepare the students that do not achieve positive results having the possibility to have a supplementary assessment date, trying to
obtain higher success rates. The Physical Department introduced organizational and contents changes in their courses driving the
learning methodologies for Engineering students giving them specific exercises with concrete applications in Civil Engineering, aiming
to motivate students and showing how to implement the concepts. 
The rectorate is also concerned with these results in all the Engineering Masters in these courses have been developing and
implementing several improvement action of pedagogical practices, beyond the previous ones as the Tutorial Programme and the
FICA Project. It has to be highlighted the action E3@UA – Excelency in Engineering Teaching at UA, that through a set of workshops
aim to improve the teaching and the learning in the first year courses of Engineering. 

 In the other courses and mainly in the especially courses of Civil Engineering in the 4 and 5th years, the approval rates are in general
very good. 

 The results of the SubGQ-UC feed the improvement of the teaching-learning process. Each study cycle may have a different
experience, but SubGQ-UC lies on is the assumption that from these results should emerge Improvement Plans, followed and
monitored at departmental level (by the Course Director and the Director of Organic Unit) if turn in an improvement of pedagogical
action. In addition to the Improvement Plans, the responses from the students are used as reflection in a process of continuous
improvement. The improvement actions are reflected in the teaching / learning processes and their adjustment to the needs of
students.

6.1.4. Empregabilidade.

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

Os dados Observatório do Percurso Socioprofissional dos Diplomados da Universidade de Aveiro recolhidos entre abril e julho de
2016 e publicados em janeiro de 2018 revelam que a taxa de desemprego dos diplomados em Engenharia Civil entre 2012 e 2014 é de
cerca de 7,7%. Do total de diplomados, 82,1% trabalha em setores de atividade relacionados com a área do ciclo de estudos e apenas
10,3% o faz em outros setores de atividade. Quanto à percentagem de diplomados que obtiveram emprego até um ano depois de
concluído o MIEC esta foi de 87,9% (96,7% se se excluírem os desempregados).

 De acordo com os dados disponíveis na plataforma (infocursos.mec) para 2017, a taxa de desemprego para diplomados em
Engenharia Civil pela UA é de 12% contra 10,1% para área de formação e 7,2% a nível nacional. 

 Informalmente o DECivil tenta seguir o percurso dos seus diplomados verificando-se que, relativamente a 2016 e 2017, os respetivos
diplomados encontram-se praticamente todos numa situação de emprego.

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

The data from Observatory of the Graduates Socioprofessional Career of the University of Aveiro collected between April and July
2016 and published in January 2018 show that the unemployment rate of graduates in Civil Engineering between 2012 and 2014 is
around 7.7%. Of the total number of graduates, 82.1% work in sectors related to the study cycle and only 10.3% do so in other sectors
of activity. Regarding to the percentage of graduates who obtained employment up to one year after the completion of the MIEC, that
percentage was 87.9% (96.7% if the unemployed were excluded).

 According with the platform of the Statistical data of Higher Courses (infocursos.mec) for 2017, the unemployment rate for Civil
Engineering young graduates by the University of Aveiro is 12% against 10% for this area of study being 7.2% at National level. 

 Informally DECivil try to follow the professional career of its students and in the 201 6 and 2017 its graduates are almost all employed.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Para se promover a empregabilidade dos diplomados em Engenharia Civil pela UA, o DECivil, além do incremento de protocolos e de
estágios curriculares que tem efetivado, alguns dos quais se traduzem em emprego após a graduação, tem investido na capacitação
dos alunos em tecnologias emergentes no sector da construção, nomeadamente o BIM (Building Information Modelling). Estas
competências têm sido introduzidas em algumas UCs e desenvolvidas no âmbito da dissertação, tendo constituído um factor
diferenciador dos diplomados na resposta a candidaturas de emprego.

 Têm também sido promovidas algumas ações de informação relativamente à preparação de candidaturas de emprego em parceria
com o Gabinete de Estágios e Saídas Profissionais da UA. Este gabinete trabalha juntamente com os estudantes no âmbito da
inserção profissional, orientação profissional e programas de estágio (http://www.ua.pt/gesp/).

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
To promote the employment of the Civil Engineering graduates of UA, DECivil, beyond the promotion of protocols with construction
companies and the inservice training internships, some of which leading to employ after the graduation, have been investing in
endowing students with emerging technologies as BIM (Building Information Modelling). This technical skills have been introduced in
some of the master courses and developed in the scope of the dissertation. These skills have been a differentiated factor for the
graduates when they are applying for a job. 

 To promote guidance for employability the University of Aveiro has an Office of Internships and Professional Insertion working with
students in vocational insertion, vocational guidance and training programs (http://www.ua.pt/gesp/). DECivil have promoted some
information action for its student with this office.

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
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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

RISCO-Aveiro Research Centre of
Risks and Sustainability in
Construction

Good
University
of Aveiro

14
Unidade de Investigação criada em
2015. Teve acesso aos Fundos de
Reestruturação.

CICECO - Aveiro Institute of Materials Excellent
University
of Aveiro

2 --

GOVCOPP - Research Unit on
Governance, Competitiveness and
Public Policies

Excellent
University
of Aveiro

1 --

CIDMA - Center for Research and
Development in Mathematics and
Applications

Very Good
University
of Aveiro

5 --

Geobiotec – Geobiosciences
Geotechnologies and Geoengineering

Good
University
of Aveiro

3 --

IEETA - Institute of Electronics and
Informatics Engineering of Aveiro

Good
University
of Aveiro

1 --

I3N - Institute of Nanostructures,
Nanomodelling and Nanofabrication

Exceptional
University
of Minho

2 --

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/e4b9f0f2-0754-15b6-5a39-5a5dcb35b6f6
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/e4b9f0f2-0754-15b6-5a39-5a5dcb35b6f6
 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 DECivil tem promovido atividades de investigação, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços à comunidade através de
parcerias que englobaram em 2016-2017: contratos com a indústria–160 197€; projetos de investigação (FCT)–137 499€; projetos
europeus –329 378€; e tem desenvolvido:

 -Políticas de avaliação e mitigação de riscos: Avaliação do risco e da vulnerabilidade sísmica em edifícios em: países (Portugal,
Nepal, Colômbia, Itália); centros urbanos (Coimbra, Faro, Horta, Seixal, Medellin), em cooperação com autoridades nacionais e locais:
municípios, proteção civil (ANPC), Fundação GEM.

 -Avaliação e mitigação do risco urbano de incêndio no âmbito dos projetos: URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-2015), SAFEARTH
(2016-2019), tendo desenvolvido uma metodologia de identificação de áreas urbanas vulneráveis, orientações para estratégias de
reabilitação, associadas com a a proteção sísmica do património cultural.

 -Proteção de zonas costeiras: desenvolvimento de ferramentas numéricas para a definição de medidas de mitigação da erosão
costeira, estimativa de custos e benefícios no desenvolvimento de Planos de Ordenamento da Orla Costeira (APA, APFF).

 -Regras de dimensionamento de estruturas sujeitas a ações acidentais (fogo e sismo) no âmbito do projeto FIDESC4, para futura
incorporação nos Eurocódigos.

 -Valorização de resíduos industriais: como alternativa a matérias-primas num projeto H2020 de economia circular – Paperchain;
valorização de areias fluidificadas de fundo de caldeiras de biomassa (Navigator Company) como agregado reciclado para
argamassas técnicas (Saint-Gobain Weber) o que permite a valorização de +- 700 ton/ano deste resíduo.

 -Incorporação de materiais de mudança de fase e outros nano aditivos em argamassas e sistemas construtivos para melhorar a
eficiência energética e o conforto térmico dos edifícios. Investigação em sustentabilidade e reabilitação/remodelação de edifícios(por
ex. desenvolvimento de sistemas multifuncionais de fachada (projeto FP7 MF-Retrofit)), produção de revestimentos de edifícios pré-
fabricados com materiais reciclados e recicláveis (H2020 Green Instruct).

 -Conservação do património construído: realização de estudos sobre fenómenos de degradação, estratégias de avaliação e
monitorização, materiais e soluções de intervenção envolvendo Municípios, LNEC, Instituo Politécnico de Tomar, Escola Superior de
Arte e Design, Projeto SOS Azulejo. O trabalho realizado neste projeto teve repercussão política através da publicação da Lei
nº79/2017 que proíbe a remoção de azulejos antigos e a demolição de fachadas com azulejos.

 Quanto à formação avançada, têm sido oferecidos e lecionados, em colaboração com a UNAVE, diversos cursos para profissionais:
Gestão da Construção, Dimensionamento de estruturas de madeira segundo o EC5, Controlo de custos em obras públicas, Erosão
Costeira e 10 cursos de formação avançada em Cabo Verde (Betão e Estruturas Metálicas, Sustentabilidade na Construção,
Engenharia Portuária).

 

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

DECivil promoted research, technological development activities and services to the community by developing partnerships involving
contracts (in 2016-2017) of 60 197€, FCT research projects (137 499€) and European projects (329 378€). 

 DECivil have been developed activities with important contributions in the following fields:
 Risk mitigation and assessment policies: assessment of seismic vulnerability of buildings and risk at the country (Portugal, Nepal,

Colombia, Italy) urban scale (Coimbra, Faro, Horta, Seixal, Medellin) and at single building level, interacting with national and local
authorities: city councils, civil protection (ANPC), GEM Foundation.

 Fire risk assessment and mitigation at urban level in the scope of projects: URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-2015, SAFEARTH
(2016-2019), with a screening methodology to identify vulnerable urban areas, guidelines for retrofitting strategies, associated with
cultural heritage seismic protection.

 Coastal areas protection: numerical tools to define coastal erosion mitigation measures costs and benefits applied in the
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development of Portuguese Coastal Management Plans (APA, APFF).
 Design rules for structures subjected to accidental actions (fire and seismic) within the EU project FIDESC4, to be included in

Eurocodes.
 Industrial wastes valorisation: alternative raw materials in a H2020 project in circular economy-Paperchain; valorisation of fluidized

bed sands of biomass firing boilers (Navigator Company) as a recycled aggregate for technical mortars (Saint-Gobain Weber)
allowing to value ±700 tons/year of waste.

 Phase change materials and other nano additives incorporated in mortars and constructive systems to improve buildings thermal
comfort and energy efficiency. Sustainability and building refurbishment/retrofitting research work on multifunctional facade systems
(FP7 project MF-Retrofit) and production of prefabricated components for building envelopes produced from CDW raw materials
(H2020 project Green Instruct). 

 Built heritage conservation studies on degradation phenomena, evaluation and monitoring strategies, materials and conservation
solutions involving Municipalities, National Laboratory of Civil Engineering, Tomar Polytechnic Institute, Superior School of Art and
Design, SOS Azulejo Project. SOS Azulejo Project had a political repercussion, culminating in Law nº79/2017, which prohibits the
removal of old tiles from facades and also the demolition of facades with tiles (azulejo). 

 Advanced training courses for professionals in different areas have been developed and lectured: Construction Management and
Supervision, Design of Timber Structures According to Eurocode 5, Cost and Budget control in public construction works, Revit and
Coastal Erosion provided by University of Aveiro (UNAVE). Internationally, promoted 10 advanced courses in Cabo Verde (concrete
and steel structures, construction sustainability and harbour 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. 

O DECivil tem participação em diversos projetos de investigação: SUCCESS-Sustainability of shallow geothermal systems. Applied
studies to southern Europe climates; TRAPHIC-Traffic related air pollution impacts on historic city centres: an integrated approach;
SAFEARTH-Seismic protection of earthen construction heritage; LOCAFI+-Temperature assessment of a vertical steel member
subjected to localised fire; Green Instruct Project; MarRISK-Adaptación Costera Ante el Cambio Climático: Conocer los Riesgos y
Aumentar la Resiliencia; Projeto U-Bike Portugal. Participa em redes Europeias de Investigação, Comissões técnicas e projetos de
investigação industrial com empresas nacionais e internacionais, em ações European COST (TU0904, TU1404, TU1405, TU1406),
ERASMUS+ Mind Safety- Safety Matters!, Forecasting Engineering e Erasmus Mundus Action 2-ELARCH Euro-Latin America
partnership in natural Risk mitigation and protection of the Cultural Heritage. Valor total de 2,3 M€ entre 2013-2017.

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

DECivil has several research projects: SUCCESS Sustainability of shallow geothermal systems. Applied studies to southern Europe
climates; TRAPHIC - Traffic related air pollution impacts on historic city centres: an integrated approach; SAFEARTH - Seismic
protection of earthen construction heritage; LOCAFI+ Temperature assessment of a vertical steel member subjected to localised fire;
Green Instruct Project; MarRISK-Adaptación Costera Ante el Cambio Climático: Conocer los Riesgos y Aumentar la Resiliencia;
Project U-Bike Portugal. European science networks, committees and industrial research projects with foreign companies. European
COST actions (TU0904, TU1404, TU1405, TU1406). ERASMUS+ Actions K2 “Mind Safety- Safety Matters!”, Forecasting Engineering
and Erasmus Mundus Action 2 - “ELARCH Euro-Latin America partnership in natural Risk mitigation and protection of the Cultural
Heritage”, achieving a global value of 2.3 millions of Euros in 2013-2017.

6.3. Nível de internacionalização.

6.3.1. Mobilidade de estudantes e docentes

7.3.4. Nível de internacionalização / Internationalisation level

%

Percentagem de alunos estrangeiros matriculados no ciclo de estudos / Percentage of foreign students enrolled in the study programme 16.5

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 27.1

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 2.3

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 7.3

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 7.9

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus).

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
O DECivil participa em diversos programas de mobilidade ERASMUS e possui protocolos de mobilidade com universidades não
europeias. Nesses programas incluem-se duas Knowledge Alliance Erasmus+ actions (economia circular e segurança ocupacional),
uma Strategic Training Partnership (Forecast Engineering) e um Erasmus Mundus Action 2, ELARCH Euro-Latin America partnership
in natural Risk mitigation and protection of the Cultural Heritage, cujo objetivo é a mobilidade de staff e de estudantes (todos os
graus). No âmbito do ECIU (European Consorcium of Innovative Universities) o DECivil disponibiliza durante o primeiro semestre de
cada ano letivo um conjunto de UCs que perfazem 30 ECTS, o package: Applications in Civil Engineering.

 Participa também em diferentes projetos internacionais financiados pelo H2020 e em ações Cost (TU0904, TU1404, TU1405, TU1406)
contribuindo para o desenvolvimento da colaboração com outras universidades, unidades de investigação e institutos.

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
DECivil participate in several ERASMUS mobility actions and have protocols with non-European Universities. Participate in
international educational programs including two Knowledge Alliance Erasmus+ actions (circular economy and occupational safety),
in a Strategic Training Partnership (Forecast Engineering) and in an Erasmus Mundus Action 2-ELARCH Euro-Latin America
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partnership in natural Risk mitigation and protection of the Cultural Heritage, aiming the mobility of undergraduate and post-graduate
students and staff. In the frame of ECIU (European Consortium of Innovative Universities) the Civil Engineering Department of the
Aveiro University offers during the autumn semester a group of courses (30 ECTS), the package: Applications in Civil Engineering.

 Participate in several international projects funded by the H2020 and in European COST actions (TU0904, TU1404, TU1405, TU1406)
contributing for the development of collaborations with other universities, research units and institutes.

7. Organização interna e mecanismos de garantia da qualidade

7.1 Sistema interno de garantia da qualidade

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

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

facultativo dos itens 7.1.1 e/ou 7.1.2.
 Sim

7.1.1. Hiperligação ao Manual da Qualidade.
 https://www.ua.pt/sigq/page/22105

 7.1.2. Anexar ficheiro PDF com o último relatório de autoavaliação do ciclo de estudos elaborado no âmbito do sistema interno de garantia
da qualidade(PDF, máx. 500kB).

 7.1.2._RelCurso_8287_2016_2017.pdf
 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

7.2.1. Quality assurance mechanisms for study programmes and activities developed by the Services or support structures to the
teaching and learning processes, namely the procedures intended for information gathering (including the results of student surveys and
the results of school success monitoring), the periodic monitoring and assessment of study programmes, the discussion and use of
these assessment results in the definition of improvement measures and the monitoring of these measures implementation. 

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Indication of the structure(s) and position of the responsible person(s) for the implementation of the quality assurance mechanisms
of the study programmes. 

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for assessing the teaching staff performance and measures leading to their ongoing updating and professional
development. 

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

7.2.4. Procedures for assessing the non-teaching staff and measures leading to their ongoing updating and professional development.
 <no answer>

7.2.5. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.
 <sem resposta>
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7.2.5. Other means of assessment/accreditation in the last 5 years.
 <no answer>

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
- Curso com o selo de qualidade europeia EUR-ACE atribuído pela Ordem dos Engenheiros;

 - Curso de banda larga com a possibilidade do estudante poder obter especialização através da escolha de unidades curriculares de
opção de uma determinada área de especialização (estruturas, hidráulica, materiais e construções, e geotecnia e vias de
comunicação);

 - Corpo docente jovem, dinâmico, empenhado e qualificado;
 - Elevada produção científica dos docentes;

 - Para o funcionamento do curso existe um edifício próprio, com salas de aula e laboratórios devidamente equipados para apoio às
aulas práticas e trabalhos de investigação no âmbito de dissertações de mestrado. O Campus está inserido numa Cidade jovem e
dinâmica;

 - Forte ligação com a sociedade e com o tecido empresarial regional e nacional expresso através da prestação de serviços, criação
de associações (ANQIP, CentroHabitat, Associação Casa Passiva) e spin-offs que nasceram no DECivil (DDL);

 - Elevado número de protocolos com a indústria;
 - Realização de um número significativo de estágios em ambiente empresarial no âmbito da unidade curricular de

Dissertação/Projeto/Estágio;
 - Existe uma relação de proximidade docente/estudante, o que permite um acompanhamento individualizado dentro e fora da sala de

aula;
 - A implementação pela Universidade de Aveiro do Programa de Tutoria com participação do departamento, é uma metodologia que

permite acompanhar de forma mais próxima os estudantes recém-chegados, promovendo a sua integração e aproximando os
docentes deste grupo com quem não teriam de outra forma um contacto próximo;

 - Forte cooperação entre docentes e discentes em iniciativas extra curriculares (por exemplo, visitas de estudo, Academia de Verão
e Jornadas em Engenharia Civil da Universidade de Aveiro - JECUA organizadas pelos estudantes);

 - Elevado envolvimento dos estudantes em trabalhos e projetos de investigação;
 - Os estudantes da UA têm possibilidade de frequentar Unidades Curriculares isoladas de diferentes áreas do conhecimento,

permitindo a apreensão de competências transversais, nomeadamente línguas estrangeiras.

8.1.1. Strengths 
- Course with the European EUR-ACE quality seal attributed by the Ordem dos Engenheiros (Institution of Civil Engineers);

 - Broadband course with the possibility that the student is enabled to attain some expertise by choosing courses of a particular area of
expertise (structures, geotechnics, hydraulics, buildings, roads);

 - Teaching staff is composed of a young group, dynamic committed and qualified;
 - High scientific production of teachers;

 - The Master in Civil Engineering has a separate building with classrooms and laboratories equipped to support practical classes and
research within master's dissertations. The campus is set in a young and dynamic city;

 - Strong link with the society and regional and national companies expressed through the creation of
 associations and spin-offs that were born in DECivil (ANQIP, CentroHabitat, Passive House Association, DDL);

 - Increased number of internships in business environment within the course of Dissertation/Project/Internship;
 - There is a close teacher / student relationship, allowing individualized accompaniment inside and outside of the classroom;

 - The implementation by the University of Aveiro of a Tutorial Programme with participation of the department, is a methodology that
enables a closer monitoring of the newly arrived students by promoting their integration and a proximity strategy with department
teachers with whom they would not otherwise have a close contact;

 - Strong involvement of the academic community (faculty and students) in extra curricular initiatives for improving the educational
aspect (such as construction sites visits or the Jornadas de Engenharia Civil, University of Aveiro - JECUA organized by students).

 - High involvement of students in research projects;
 - UA students have the possibility of attending isolated Curricular Units of different areas of knowledge, allowing the acquisition of

soft skills, namely foreign languages.

8.1.2. Pontos fracos 
- Um número significativo de estudantes ingressa no curso apesar da primeira opção ser outro curso da área das engenharias;

 - A redução do número de estudantes nos últimos anos tem gerado constrangimentos ao nível do desenvolvimento de atividades (ex:
investigação, análise e discussão de resultados) promotoras de competências transversais, tais como, a análise e o pensamento
crítico, a capacidade de trabalhar em equipa, etc.;

 - Baixa participação dos estudantes nacionais em programas de mobilidade.

8.1.2. Weaknesses 
- A significant number of first year students enrolls MIEC although their first option is another programme in the area of engineering;

 - Decreasing number of students in recent years has led to constraints in terms of implementation of some educational activities (eg
research, and discussion of results) that promote skills as the analyses and the critical thinking, the capacity of team working, etc.;

 - Low students participation in mobility programs.

8.1.3. Oportunidades 
- A Universidade de Aveiro é uma instituição de referência a nível nacional e internacional;

 - O baixo número de estudantes permite, por seu lado, a implementação de novas estratégias de aprendizagem, mais centradas no
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estudante, o que se traduz na aquisição de competências transversais no processo de ensino/aprendizagem;
 - O mercado de reabilitação de edifícios encontra-se em forte expansão a nível nacional, o que se reveste de especial importância

para o Mestrado Integrado de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro pela sua forte componente formativa nessa área;
 - O aumento gradual de estudantes de mobilidade e internacionais traduz-se num impacto positivo ao trazerem culturas e línguas

distintas, expondo os estudantes do curso a novas abordagens multiculturais;
 - A existência da Unidade de Investigação do DECivil (RISCO - Aveiro Research Centre of Risks and

 Sustainability in Construction) é uma oportunidade para cimentar a investigaçao nas diversas áreas do departamento, interligando
sinergias e promovendo a participação dos estudantes nos trabalhos de investigação;

 - Tendência da entrada de novos alunos em Engenharia Civil em crescimento a nível nacional, incluindo na Universidade de Aveiro,
traduzindo-se no corrente ano letivo de 2017/2018 no preenchimento da totalidade das vagas na primeira fase do CNA ao Ensino
Superior;

 - A diminuição de estudantes na área de Engenharia Civil que se verificou nos últimos anos perspetivam a prazo uma necessidade de
profissionais com o consequente aumento da empregabilidade dos recém-formados.

8.1.3. Opportunities 
- The University of Aveiro is a reference institution at national and international level;

 - The low number of students can, in turn, allow the implementation of new learning strategies with an increased focused on the
student, which can be translated by the acquisition of soft skills in the teaching / learning process;

 - The buildings rehabilitation market is booming nationwide; this is of particular importance for the Master in Civil Engineering,
University of Aveiro, due to its strong educational component in this area;

 - The gradual increase in student mobility and international students can have a positive impact by exposing our students to different
cultures, different languages and new approaches;

 - The establishment of a DECivil Research Unit (Aveiro Research Centre of Risks and Sustainability in Construction) is an opportunity
to cement the investigation in different areas of the department, linking synergies and promoting student participation in research;

 - National inversion of the tendency for the entry of student in Civil Engineering, with a greater affluence in 2016/16, also felt at the
University of Aveiro.

8.1.4. Constrangimentos 
- Os estudantes apresentam formação do ensino secundário em Matemática e Física com níveis de preparação bastante distintos;

 - A população jovem na zona de captação de estudantes tem sofrido uma diminuição devido a um problema demográfico que se tem
acentuado;

 - Verificou-se, nos últimos anos, uma clara diminuição da procura da área das Engenharias, a nível nacional, tendência que se está a
inverter.

 - A crise no setor da construção que se fez sentir de 2006 a 2015 em Portugal teve repercussões que se traduziram na baixa aposta
em obras públicas e baixos índices de construção nova.

 

8.1.4. Threats 
- Students coming from secondary schools have quite different basic education profiles in Mathematics and Physics;

 - Young people in the student captation area has been reduced due to a demographic problem that has accentuated in recent years;
 - There has been a clear fall in demand in the area of Engineering, at national level, in recent years, trend that is reversing;

 - The crisis in the construction sector during 2006-2015 in Portugal has been reflected in a low investment in public works and lack of
new construction.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1 – Aumentar o número de opções em funcionamento, tendo em conta novos conteúdos alinhados com a procura atual e perspetivas
dos estudantes;

 

2 - Aumento do número de estudantes através de iniciativas promovidas pelo departamento. Estas iniciativas contemplam. visitas a
escolas; aumento de atividades no âmbito do UA OPEN CAMPUS; diversificação de atividades na Academia de Verão; publicitação
nos media das atividades desenvolvidas e da oferta formativa;

 

3 - Aumentar o número de alunos a frequentar unidades curriculares isoladas de outros departamentos para se promover o
desenvolvimento competências diversificadas e de soft skills;

 

4 - Aumento do número de estudantes em programas de mobilidade internacional (outgoing).
 

5 - Envolver um maior número de alunos desde o 1º ano em atividades de investigação e laboratoriais
 

8.2.1. Improvement measure 
1 - Increase the number of options in function, taking into account the current demand and students perspectives. 

 

2 - Increase the number of students through initiatives promoted by the department. These initiatives include visits to schools;
increase of activities within the UA Open Campus; the diversification of activities in the Summer Academy; media dissemination of
the activities and learning programmes;

 

3 - Increase the number of students attending isolated curricular units focusing on different areas of knowledge, promoting the
development of soft skills;

 

4 - Increase the number of students in international mobility programs (outgoing).


