
PERA/2021/1401991 — Apresentação do pedido

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.
 NCE/14/1401991

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar

1.3. Data da decisão.
 2015-05-18

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._Síntese_melhoria_2021.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?
 Sim

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 Foram feitas correções ao quadro original submetido na proposta e que não estava de acordo com o plano de estudos

apresentando, em particular no total de ECTS por área científica e considerando as UCs de opção. Considerando a
reformulação do plano curricular das UCs de 2017, apresentada no ponto 3.2.1, a área científica de Planeamento
Regional e Urbano não está considerada, uma vez que deixou de existir uma lista restrita de UC de opção, passando a
existir uma escolha de qualquer unidade curricular, de qualquer área científica, lecionada na universidade de Aveiro,
ao nível do 1.o Ciclo.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
 Corrections were made to the original framework submitted in the proposal and which was not in accordance with the

study plan presenting, in particular in the total of ECTS by scientific area and considering the option CUs. Considering
the reformulation of the curricular plan of the UCs of 2017, presented in point 3.2.1, the scientific area of Regional and
Urban Planning removed, being these ECTS located the optional CU t of any scientific area, taught at the University of
Aveiro, at the level of the 1st Cycle.

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.
 Na preparação do funcionamento do curso foram detetadas incoerências do plano curricular, quando comparado com

a oferta formativa já existente na UA. Estes ajustes passam por correções nas horas de contacto e semestre de
lecionação. 

 Foi ainda proposto a definição de duas UCs novas obrigatótias, “Petrografia” e “Património e Identidade Cultural” em
substituição de “Petrologia” e “Cultura e Património” respetivamente. A primeira por motivos de melhor adequação às
necessidades e requisitos prévios dos alunos e a segunda devido a reestruturação da UC e enquadramento nos
cursos em que é lecionada. Adicionalmente, deixam de ser identificadas uma lista de UC optativas, passando a ser
possível a escolha de 3 UCs de qualquer área científica lecionadas na UA, ao nível do 1.o Ciclo de forma a tornar o
percurso dos estudantes mais flexível e ajustados aos interesses individuais de cada estudante, devidamente
acompanhados pela coordenação.

 
Alterações efetuadas:

 
1. Elementos de Física – alteração das horas de contacto de TP:60 para TP: 30 e P: 30, tal como funciona para outros
cursos da UA;

 2. Elementos de Química-Física – alteração das horas de contacto de TP:60 para T: 45 e P: 15, tal como funciona para

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/questionId/8e700ffa-6ed9-14d3-3008-5fdbb63a62f4


outros cursos da UA;
3. Estática das Construções - Passou a ser lecionada no 2º semestre do 1º ano, por troca com a UC Métodos
Numéricos e Estatísticos. Para ajuste ao funcionamento da UC na UA; 
4. Modelação Geométrica e Visual da Construção – Corrigido para T: 45 e P: 15, como previsto no processo de pedido
de novo ciclo de estudos; 
5. Desenho Assistido por Computador – alteração das horas de contacto de TP:45 para P: 45, tal como funciona no
Mestrado Integrado em Eng. Civil;
6. Gestão Integrada de Projetos – troca de semestre, para passar a ser lecionada no 1º semestre do 2º ano, por troca
com a UC Materiais Tradicionais. A UC Gestão Integrada de Projetos funciona para outros cursos da UA no 1º
semestre;
7. Património e Identidade Cultural – nova UC em substituição da UC Cultura e Património.
8. Petrografia – nova UC em substituição da UC Petrologia, por proposta do Departamento de Geociências, em
conjunto com a coordenação do Ciclo de estudos, por se julgar que a UC deveria focar conceitos e técnicas de
mineralogia focadas no estudo das rochas em termos de composição e textura e que valorize a sua ligação à
construção, sem serem aprofundados os conceitos petrogenéticos, abordados em Petrologia e sem uma ligação tão
prática à construção.
9. Opção Livre I – alteração do nome da UC de “Opção Livre I” em vez de “Opção Livre”;
10. Opção Livre II e Opção Livre III – alteração do nome das UC para “Opção I” e “Opção II”, sendo retiradas as
restantes sugestões de opções, porque a sugestão de opção livre incluída em Diário da República englobava
automaticamente as sugestões de opções;
11. Conservação e Reabilitação do Património – Alteração da designação da UC para “Conservação e Reabilitação do
Património” de forma a refletir os conteúdos abordados.

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
In the preparation of the course's operation some inconsistencies in the curricular plan were detected, when compared
to the academic offer already available at UA. 
These adjustments go through corrections in contact hours, semester of teaching. It was also proposed to define two
new CUs, "Petrography" and "Heritage and Cultural Identity", replacing "Petrology" and "Culture and Heritage"
respectively. The first due to reasons of better adaptation to the needs and previous requirements of the students and
the second due to the restructuring of the UC and framing the courses in which it is taught. 
Additionally, a list of optional CUs is no longer identified, making it possible for students to choose 3 UCs from any
scientific area taught in the UA, at the level of the 1st Cycle in order to make the students' course more flexible and
adjusted to the individual interests of each student, duly monitored by the coordination. 

Changes made: 
1. Elements of Physics - change of contact hours from TP: 60 to TP: 30 and P: 30, as it works for other AU courses. 
2. Elements of Chemistry-Physics - change of contact hours from TP: 60 to T: 45 and P: 15, as it works for other AU
courses. 
3. Statics of Construction - Started to be taught in the 2nd semester of the 1st year, in exchange with CU Numerical and
Statistical Methods. To adjust the functioning of the UC in the UA. 
4. Geometric and Visual Modelling of Construction - Corrected for T: 45 and P: 15, as foreseen in the initial process. 
5. Computer Assisted Drawing - change of contact hours from TP: 45 to P: 45, as it works in Integrated master’s in civil
Engineering. 
6. Integrated Project Management - semester exchange, to be taught in the 1st semester of the 2nd year, by exchange
with UC Materials Traditional. UC Integrated Project Management works for other AU courses in the 1st semester. 
7. Heritage and Cultural Identity - new UC to replace UC Culture and Heritage.
8. Petrography - new UC to replace UC Petrology, as proposed by the Department of Geosciences, together with the
coordination of the study cycle, as it is believed that the CU should focus on concepts and techniques of mineralogy
focused on the study of rocks in terms of composition and texture and that values its connection to construction,
without deepening the petrogenetic concepts, addressed in Petrology and without such a practical connection to
construction. 
9. Free Option I - changing the name of the UC from “Free Option I” instead of “Free Option”; 
10. Free Option II and Free Option III - changing the name of the UCs to “Option I” and “Option II”, with the remaining
option suggestions removed, because the free option suggestion included in the initial proposal is automatically
included in the free option offer.
11. Conservation and Rehabilitation of Heritage - Change in the name of the UC to "Conservation and Rehabilitation of
Heritage" in order to reflect the contents covered. 

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.
 Foi inaugurado em 2018 um novo espaço, “Viver a UA”, situado no centro do Campus Santiago e destinado ao reforço

da qualidade de vida e do bem-estar dos estudantes. Neste espaço juntam-se três valências: um espaço de estudo
aberto 24horas (UA24), um espaço de convívio e de socialização, e um espaço dedicado ao acolhimento e apoio da
crescente comunidade internacional na UA (UAI).



4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
A new space, “Viver a UA”, was inaugurated in 2018, located in the centre of Campus Santiago and aimed at enhancing
the quality of life and well-being of students. In this space, three aspects come together: a 24-hour open study space
(UA24), a space for socializing and socializing, and a space dedicated to welcoming and supporting the growing
international community in the UA (UAI).

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

Não

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

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

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

Sim

4.3.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Reforço dos locais de estudo nno campus Universitário, incluindo a abertura da biblioteca durante 24 horas por dia e a
disponibilização de espaços com horário de estudo alargado (E24 e Snack-24)
A possibilidade de inscrição numa UC de qualquer área científica da UA por semestre de forma gratuita.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Strengthening of study sites on the University campus, including opening the library 24 hours a day and providing
spaces with extended study hours (E24 and Snack-24)
The possibility to enrol in an CU of any scientific area of the AU per semester free of charge.

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.
Ao longo dos últimos anos, e tal como referido na secção 2, o DECivil tem efetuado um trabalho de promoção da
cooperação com entidades externas com o intuito de reforçar o número de protocolos celebrados nesse âmbito.
Assim, atualmente o DECivil tem celebrados 30 protocolos, sendo 5 destes com Câmaras Municipais e 25 com
empresas ligadas à construção para promover a realização de estágios curriculares dos estudantes, que no caso
particular da LRP tem sido realizado nomeadamente no âmbito da UC, Projeto.

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
Over the past few years, and as mentioned in section 2, the civil Eng. Department has carried out work to promote
cooperation with external entities in order to reinforce the number of protocols in the area of the study cycle. Thus,
DECivil has currently signed 30 protocols, 5 of which with City Councils and 25 with companies linked to construction
to promote the implementation of curricular internships for students, which in the particular case of LRP has been
carried out in particular within the scope of the CU, Project.

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.
Reabilitação do Património

1.3. Study programme.
Built Heritage Conservation

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._0841308414.pdf

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

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

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

582

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:

581

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:

580

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.
25

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

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
<no answer>

1.11. Condições específicas de ingresso.
Provas de ingresso
uma das seguintes provas:
03 Desenho
10 Geometria Descritiva
19 Matemática A 

Classificações Mínimas
Nota de Candidatura: 95 pontos
Provas de Ingresso: 95 pontos

Fórmula de Cálculo
Média do secundário: 50%
Provas de ingresso: 50%

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/questionId/9c0d04df-d97a-caf2-ae91-5fdbb64bce53


1.11. Specific entry requirements.
Admission tests 
one of the following tests:
03 Drawing
10 Descriptive Geometry
19 Mathematics A

Minimum marks:
Candidate grade: 95 points
Admission test grade: 95 points

The calculation of the grades consideres:
50% of the secundary education grade
50% of the admission test grade

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
não aplicável

1.12.1. If other, specify:
não aplicável

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
Universidade de Aveiro

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.pdf
1.15. Observações.

N/A

1.15. Observations.
N/A

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 - Ramo único

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

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

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/questionId/a268093e-fa29-9974-cc9e-5fdbb6edf256


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

Engenharia Civil ECivil 102 0
Matemática/Física/Química/Gestão M/F/Q/GES 36 0
Ciências e Engenharia do
Ambiente/Geociências CEA/GEO 12 0

Estudos Culturais/Design EC/DS 12 0
Qualquer área científica/Any
scientific area QAC 0 18

(5 Items)  162 18  

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 e aprendizagem são definidas em cada UC e seguem estratégias de ensino-aprendizagem
ativas baseadas em Project-Based Learning e Problem-Based Learning, entre outras. Algumas UCs terão uma
componente expositiva, com recurso a meios audiovisuais, com vista à transmissão de conhecimentos que
posteriormente possibilitarão aos estudantes o desenvolvimento das competências necessárias para atingirem os
resultados de aprendizagem definidos. Outras UCs terão uma componente prática mais forte, onde os estudantes
analisarão casos de estudo para procura de soluções e desenvolverão projetos de Reabilitação do Património. No
âmbito de algumas UCs está prevista a realização de palestras convidadas bem como de visitas de estudo. A
aplicação equilibrada destas metodologias permitirá aos futuros licenciados Reabilitação do Património a aquisição de
conhecimentos e o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício futuro da profissão e à persecução
dos seus estudos.

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 and learning methodologies are defined in each curricular unit (CU). These will be implemented in the
various CUs through active teaching-learning strategies based on Project-Based Learning and Problem-Based
Learning. Some CUs will have an expository component, using audio-visual means, to transmit knowledge that will
enable students to develop the skills necessary to achieve learning outcomes. Students will be encouraged to actively
participate in class and to solve the proposed challenges. Other CUs will have a stronger practical component, where
students will analyse case studies, looking for solutions (individually and in groups) and develop projects related to
Built Heritage Conservation. Guest lectures are also planned to allow contact with real-world problems as field visits.
The balanced application of these methodologies will enable students to acquire knowledge and develop the
necessary skills.

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

 A estrutura curricular do curso e os conteúdos de cada unidade curricular (UC) são organizados com vista a uma
distribuição equilibrada de carga de trabalho tendo por base toda a experiência adquirida durante o funcionamento la
Licenciatura em Reabilitação do Património. No final de cada semestre, no âmbito do Sistema de Garantia da
Qualidade (SGQ) da UA, são realizados inquéritos pedagógicos onde é questionado a cada estudante o número total
de horas que dedicaram a cada UC. Com base nessa estimativa é determinado um valor médio de ECTS para cada UC.
Os resultados são analisados pelo docente responsável por cada UC, posteriormente pela Comissão de Curso e pela
Comissão de Análise, compostas por estudantes e Professores e presididas pelo Diretor de Curso que supervisiona o
processo. Os valores de ECTS assim obtidos são comparados com os estabelecidos para cada UC no plano curricular
e são introduzidas alterações no ano seguinte de modo a corrigir eventuais desvios.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
 The study programme curricular structure and the contents of each curricular unit (UC) are organized aiming a

balanced distribution of workload for the students based on all experience acquired during the implementation of the
Built Heritage Conservation degree. At the end of each semester, within the framework of the System of Quality
Warranty (SGQ), pedagogical surveys are conducted asking each student the total number of hours they have
dedicated to each UC. Based on these hours estimative, an average ECTS value is determined for each UC. The Survey
results are reviewed by the lecturer responsible for each UC and subsequently by the Programme Committee and the
Analysis Committee (composed by students and lecturers), as well as the Programme Director who is a member of the
committees and oversees the process. Survey results are compared with the values set for each UC in the curriculum
and changes are made in the following year to correct any deviations.

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

 



O Diretor de Curso solicita aos responsáveis pelas UCs, no início de cada semestre, a tipologia e os momentos de
avaliação previstos. A informação obtida será analisada e, quando necessário, será proposta a reorganização da
tipologia e calendarização da avaliação das diferentes UCs, de forma a se evitarem sobreposições de momentos de
avaliação.
Os resultados da avaliação são alvo de análise no final do semestre. Os inquéritos pedagógicos no âmbito do SGQ da
UA incluem a opinião dos estudantes sobre os métodos de avaliação e se os mesmos seguiram o inicialmente
estabelecido. Adicionalmente, as UCs com elevada taxa de reprovação serão alvo de solicitação de plano de melhoria
obrigatório (PMO), bem como as que tenham em simultâneo baixa taxa de reprovação e baixa estimativa de ECTS. O
PMO tem como objetivo corrigir os desvios verificados de modo a melhorar a qualidade do ensino que é ministrado. O
processo de verificação envolve a comissão de curso com representação dos estudantes.

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Programme Director ask to the responsible for the curricular units (CU), at the beginning of each semester, the
typology and the assessment moments predicted. The information obtained will be analysed and, when necessary, the
reorganization of the typology and assessment schedule of the different UCs will be proposed, in order to avoid
overlapping dates. The assessment results are analysed at the end of each semester. The pedagogical surveys
produce by Quality System implemented include students' opinions on the assessment methods and whether they
followed what was initially established. Additionally, CUs with a high failure rate will be subject to a mandatory
improvement plan, as well those that have both a low failure rate and a low ECTS estimate. The compulsory
improvement plan aims to correct any deviations found in order to improve the teaching quality that is provided to
students. The process included the degree commission with the students' representation.

2.4. Observações

2.4 Observações.
 De notar que relativamente ao Docente Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real a sua formação de base é em

Engenharia Civil, bem como a sua agregação. Por estas razões o docente foi contabilizado como pertencente à área
científica de Engenharia Civil apesar do seu doutoramento ter sido obtido em Engenharia Mecânica. O Prof. Paulo Vila
Real é Professor Catedrático em Estruturas (Eng.ª Civil), Especialista pela Ordem dos Engenheiros e seu Membro
Conselheiro.

 
Quanto ao Docente Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira, apesar do seu doutoramento ter sido obtido na área da
Ciência e Engenharia de Materiais, detém agregação em Engenharia Civil e é Professor Catedrático em Engenharia
Civil.

2.4 Observations.
 It should be noted that in relation to Professor Paulo Jorge de Melo Matias Faria de Vila Real, his graduation was

obtained in Civil Engineering, as well as his habilitation. For these reasons, the professor was accounted as belonging
to the scientific area of Civil Engineering despite his PhD having been obtained in Mechanical Engineering. Prof. Paulo
Vila Real is Full Professor in Structures (Civil Engineering), Specialist by the National Board of Engineers and its
Counselor Member.

 Regarding Professor Victor Miguel Carneiro de Sousa Ferreira, although his PhD was obtained in the field of Materials
Science and Engineering, he holds a degree in Civil Engineering and is a Full Professor in Civil Engineering.

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.
 Hugo Filipe Pinheiro Rodrigues

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

Alice Maria Tavares
Alves da Costa

Assistente convidado
ou equivalente Doutor Programa Doutoral em

Engenharia Civil 30.00 Ficha
submetida

Ana Luísa Pinheiro
Lomelino Velosa

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha

submetida

Aníbal Guimarães da
Costa

Professor Catedrático
convidado ou
equivalente

Doutor Engenharia Civil 0.00 Ficha
submetida
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https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/61ebd792-fb2f-99fc-062e-6022505c31b7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/18324ca1-632d-ae00-7af7-60225028627b


António Jorge Bauleth
Marques Ramos

Assistente convidado
ou equivalente

Licenciado Engenharia Civil 55.00 Ficha
submetida

António Nuno
Rosmaninho Rolo

Professor Associado ou
equivalente Doutor

Letras, área de História,
especialidade de História
Contemporânea

100.00 Ficha
submetida

Fernando Joaquim
Fernandes Tavares
Rocha

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Geociências 100.00 Ficha

submetida

Frederico Amado de
Moura e Sá

Professor Auxiliar
convidado ou
equivalente

Doutor Arquitectura - Especialidade:
Dinâmicas e Formas Urbanas 60.00 Ficha

submetida

Helena Isabel Seguro
Nogueira

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Química, especialidade de

Química Inorgânica 100.00 Ficha
submetida

Hugo Filipe Pinheiro
Rodrigues

Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha

submetida
João Pedro Antunes
Ferreira da Cruz

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática 100.00 Ficha

submetida
José Manuel de Araújo
Magano

Assistente convidado
ou equivalente Mestre Gestão de Empresas 50.00 Ficha

submetida
Maria Fernanda da Silva
Rodrigues

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha

submetida
Maria Isabel da Silva
Nunes

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Engenharia Química e Biológica 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 Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha

submetida
Paulo António dos
Santos Silva

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida

Paulo Barreto Cachim Professor Associado ou
equivalente Doutor Conhecimento em 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
Rita Isabel Gonçalves
Simões

Professor Auxiliar ou
equivalente Doutor Matemática (Álgebra, Lógica e

Fundamentos) 100.00 Ficha
submetida

Romeu da Silva Vicente Professor Associado ou
equivalente Doutor Engenharia Civil 100.00 Ficha

submetida
Teresa Filomena Vieira
Nunes

Professor Associado ou
equivalente Doutor Ciências Aplicadas ao Ambiente 100.00 Ficha

submetida
Victor Miguel Carneiro
de Sousa Ferreira

Professor Catedrático
ou equivalente Doutor Ciência e Engenharia dos

Materiais 100.00 Ficha
submetida

     1895  

<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.
 22

3.4.1.2. Número total de ETI.
 18.95

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: 17 89.709762532982

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/d14970d0-c919-506d-3d29-6022500d0fe2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/a732d74d-36f2-21e9-3f5e-602250795b2d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/670582b9-bbbe-fe7c-47ca-6022504b3c0c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/521b85d1-0e0a-9e60-89e4-60225020861c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/869b2d11-59af-00a6-3292-602250bb98a1
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/a5aef4cd-c53b-134a-8178-6022502f5976
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/83614517-cd36-920a-9b78-602250713fb2
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/6d026dd7-a8fc-e614-1558-602250532a07
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/9891a6f8-0854-c1c5-3dd1-6022507dbd8c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/28810829-1cc2-6e6c-8ff8-602250db9f9f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/ae802153-66e4-22bb-3c27-6022502ca341
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/9c0c319c-a49e-a6e1-b8bd-602250dee06d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/9f4c67a3-f398-f05b-361b-602250a5425d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/9913e341-822c-c728-f2fb-60225085e119
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/76612201-f2d6-1778-5add-6022509d9f1a
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/407919e8-30e0-ed81-45e3-602250977612
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/2113fafb-1e45-8f03-6ab9-602250df5cc9
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/d1a86cf4-e936-12bd-e91c-602250c3508d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/aeda06e2-75c7-3257-c96e-5fdbb6bc5c2b/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/annexId/c54eb912-70f2-6668-24da-60225037cd7d


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): 17.9 94.459102902375

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

9.9 52.242744063325 18.95

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 0 18.95

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

17.65 93.139841688654 18.95

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

0 0 18.95

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.
Para além destes funcionários, o ciclo de estudos conta ainda com pessoal dedicado das restantes unidades
orgânicas envolvidas e dos serviços centrais da Universidade de Aveiro (serviços académicos, contabilidade,
informática, bibliotecas, técnicos e ação social).

4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 
the 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.
Apart from these members of staff, the study programme also has dedicated staff from the other involved organic units
and the central services of the University of Aveiro (academic services, accounting, informatics support, libraries,
technicians and social work).

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
O pessoal afeto ao secretariado do Departamento de Engenharia Civil possui 2 técnicos superiores (dos quais 1 é
licenciado e 1 é mestre) e um assistente operacional para atendimento e secretariado. O pessoal afeto a trabalhos do
laboratório e prestação de serviços ao exterior possui 2 técnicos superiores (os 2 mestres) e um assistente técnico.
Todos os departamentos envolvidos no curso colaborarão nas funções necessárias ao bom funcionamento do curso.



4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Secretariat staff of the Civil Engineering Department is composed of 2 senior technicians (1 of which hold a university
graduation degree and 1 a master degree) and an operational assistant for reception and secretariat. The laboratory
staff is composed of 2 senior technicians (both with master degree) and 1 technical assistant. All the involved
Departments will collaborate in the required activities, to ensure the adequate development of the study programme.

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. 
23

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %
Masculino / Male 57
Feminino / Female 43

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 0
2º ano curricular 0
3º ano curricular 23
 23

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 20 0 0
N.º de candidatos / No. of candidates 28 0 0
N.º de colocados / No. of accepted candidates 10 0 0
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of first time enrolled 20 1 0
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the
last accepted candidate 109.4 0 0

Nota média de entrada / Average entrance mark 130.2 0 0

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
nada a referir

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
Nothing to report



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 6 1 1
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 6 0 1
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1
years 0 0 0

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

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. List of defended theses over the last three years, indicating the title, year of completion and the final 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. 

Considerando a análise do ano letivo 2019/2020 verifica-se uma taxa de aprovação dos estudantes inscritos no curso
de 82.9% no 1º semestre e de 97.92% no segundo semestre, sendo a taxa de aprovação dos estudantes que se
submeteram a avaliação de 83.63% no 1º semestre e 100% no 2º semestre.

 
Refletindo os dados por UC é possível verificar que as áreas científicas de Física, Química e Matemática são as que
apresentam de uma forma global taxas de aprovação mais baixas, muito relacionadas com a formação de base dos
estudantes. Nas áreas científicas fundamentais do Ciclo de estudos as taxas de aprovação são elevadas. Verifica-se
ainda que de uma forma genérica a maioria dos estudantes inscritos no curso se submete a avaliação.

 
Elementos de Física: TxAp_Inscrito: 78,57 , TxAp_Aval: 84,62

 Elementos de Química-Física: TxAp_Inscrito: 53,33, TxAp_Aval: 53,33
 Fundamentos da Construção Sustentável: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Gestão Integrada de Projectos: TxAp_Inscrito: 83,33, TxAp_Aval: 83,33
 Materiais de Construção: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Metodologias de Inspecção, Diagnóstico e Monitorização: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Métodos Numéricos e Estatísticos: TxAp_Inscrito: 23,81, TxAp_Aval: 25,00

 Patologia dos Materiais de Construção: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Patologia e Técnicas de Reabilitação: TxAp_Inscrito: 90,00, TxAp_Aval: 90,00

 Património e Identidade Cultural: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Avaliação de Riscos: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Conservação e Reabilitação do Património: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Desenho Assistido por Computador: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Estática das Construções: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Física das Construções: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Matemática II: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
 Petrografia: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00

 Resistência de Materiais: TxAp_Inscrito: 83,33, TxAp_Aval: 100,00
 

TxAp_Inscrito: taxa de aprovação à UC de estudantes do curso - aprovados/inscritos
 TxAp_Aval: taxa de aprovação à UC de estudantes do curso - aprovados/avaliados

 

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

Considering the analysis of the academic year 2019/20, there is an approval rate of students enrolled in the course of
82.9% in the 1st semester and 97.92% in the 2nd semester, with the approval rate of students that were present in the
assessment of 83.63% in the 1st semester and 100% in the 2nd semester. Looking the data by CU, it is possible to
verify that the scientific areas of Physics, Chemistry and Mathematics are those that present the lowest approval rates.
In the fundamental scientific areas of the study cycle, approval rates are high. It is also verified that in a generic way



the majority of students enrolled in the course undergo evaluation.

Elements Of Physics: TxAp_Inscrito: 78,57 , TxAp_Aval: 84,62
Chemistry-physics Elements: TxAp_Inscrito: 53,33, TxAp_Aval: 53,33
Fundamentals of Sustainable Construction: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Integrated Project Management: TxAp_Inscrito: 83,33, TxAp_Aval: 83,33
Construction Materials: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Methodologies of Inspection, Monotoring and Diagnostics: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Numerical Methods And Statistics: TxAp_Inscrito: 23,81, TxAp_Aval: 25,00
Pathology of Construction Materials: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Pathology and Rehabilitation Techniques: TxAp_Inscrito: 90,00, TxAp_Aval: 90,00
Cultural Heritage and Identity: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Risk Evaluation: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Construction Conservation and Rehabilitation: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Computer Aided Drawing: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Statics of Constructions: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Construction Physics: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Mathematics II: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Petrography: TxAp_Inscrito: 100,00, TxAp_Aval: 100,00
Strength of Materials: TxAp_Inscrito: 83,33, TxAp_Aval: 100,00

TxAp_Inscrito: approval rate to UC of course students - approved / enrolled TxAp_Aval: UC approval rate for course
students - approved / evaluated

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). 

Os dados da DGEEC indicam que dos 7 alunos que concluíram o curso não existem qualquer graduado registado 
 no IEFP.

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). 

The data available at DGEEC indicates that of the 7 students who completed the degree, there are no registered
graduated students in the IEFP.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
O número de graduados é ainda reduzido para realizar uma análise à empregabilidade do curso, e muitos destes
estudantes optaram pelo prosseguimento de estudos, em particular no Mestrado em Reabilitação do Património.
Estando no entanto alguns deles já a trabalhar na área do Ciclo de estudos. 

 
A recuperação do setor da construção em Portugal e em particular da área da reabilitação permitirá a integração dos
licenciados em reabilitação do património em equipas multidisciplinares que atuam na área da reabilitação do
património, sendo por isso encarada com muito boas expectativas o potencial de empregabilidade dos graduados da
licenciatura em Reabilitação do Património.

 

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
The number of graduates is still reduced to carry out an analysis of the employability of the graduates, and many of
these students have chosen to continue their studies, particularly in the Master in Rehabilitation of Built Heritage.
However, some of them are already working in the area of the study cycle. 

 
The recovery of the construction sector in Portugal and in particular in the area of rehabilitation will allow the
integration of graduates into multidisciplinary teams working in the area of built heritage, and the graduates'
employability potential is therefore regarded with very good expectations.

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

RISCO - Centro de Investigação de Riscos e
Sustentabilidade na Construção Very Good Universidade

de Aveiro 10 --

GOVCOPP - Unidade de Investigação em
Governança, Competitividade e Políticas

Very Good Universidade
de Aveiro

2 --



Públicas
GeoBioTec - Geobiociências, Geotecnologias
e Geo-engenharias Very Good Universidade

de Aveiro 1 --

CESAM - Centro de Estudos do Ambiente e
do Mar Excellent Universidade

de Aveiro 2 --

CICECO - Instituto de Materiais de Aveiro Excellent Universidade
de Aveiro 1 --

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1
 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/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1
 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 Departamento de Engenharia Civil tem promovido atividades de desenvolvimento tecnológico e prestação de 
 serviços à comunidade através do desenvolvimento de parcerias com a indútria e de atividades de formação. 

 As parcerias indutriais correspondem de Contratos com a indústria nacional, num total superior a €310k€. Estas
parcerias abarcam as várias áreas de atuação departamental, desde a construção metálica à efeiciência energética e à
reabilitação do edificado.

 No âmbito da formação, têm sido promovidos diversos cursos de formação avançada através da UNAVE e/ou em
colaboração com associações de empresas, alguns com várias edições. Estes cursos enquadram-se na estratégia da
UA ao proporcionar programas de formação de activos, requalificação de licenciados e captação de novos públicos. 

 - Realização de estudos sobre fenómenos de degradação, estratégias de avaliação e monitorização,materiais e
soluções de intervenção envolvendo Municípios, LNEC, Instituto 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.

 - Desenvolvimento de 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 (ANEPC), Fundação GEM. 

 

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 Department of Civil Engineering has promoted technological development activities and services to the
community by developing partnerships with the industry and by training activities.

 The industrial partnerships contracts with the local industry, totalising more then 380k€. These partnerships cover the
various areas of departmental expertise, from metallic construction to energy efficiency and rehabilitation of buildings.

 In terms of training, several advanced training courses have been promoted through UNAVE and / or in collaboration
with business associations, some with multiple editions. These courses fall under the UA strategy by providing
training programmes for active graduates and attract new audiences. 

 - 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).
- Development of Risk mitigation and assessment policies: assessment of the seismic vulnerability of buildings and
risk at the country (Portugal, Nepal, Colombia, Italy) urban scale (Coimbra, Faro, Horta, Seixal, Medellin) and at a single
building level, interacting with national and local authorities: city councils, civil protection (ANEPC), GEM Foundation. 

 

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. 

A equipa docente tem promovido atividades de investigação, desenvolvimento tecnológico através de parcerias que
englobaram em 2018-2019: projetos de investigação (FCT)– 270 k€; projetos europeus – 161 k€ e tem desenvolvido:

 - Avaliação e mitigação do risco urbano de incêndio no âmbito dos projetos: URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-
2015), SAFEARTH (2016-2019), SEISMICPRECAST (2018-2021).

 - Proteção de zonas costeiras: Projeto INCAA (2020-22).
 - Regras de dimensionamento de estruturas sujeitas a ações acidentais : projetos FIDESC4 e StaSteFi (2018-2021).

 - Valorização de resíduos industriais: projeto H2020 de economia circular – Paperchain; 
 valorização residuos para incorporação em argamassas técnicas com a Navigator Company

 - Incorporação de PCM em argamassas para melhorar a eficiência energética e o conforto térmico dos edifícios
(projeto THERMACORE, 2018-21).

 Sustentabilidade e reabilitação/remodelação de edifícios: projeto FP7 MF-Retrofit e H2020 Green Instruct.

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. 

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1


The teaching staff have developed research and technological activities involving contracts (in 2018-2019) with FCT
research projects 270 k€; European projects 161 k€, namely :
- Fire risk assessment and mitigation at urban level in the scope of projects: URBSIS (2013-2015), Seismic-V (2013-
2015, SAFEARTH (2016-2019), SEISMICPRECAST (2018-2021)
- Coastal areas protection: project INCAA (2020-22).
- Design rules for structures subjected to accidental actions: project FIDESC4 and t StaSteFi (2018-21).
- Industrial wastes valorisation: H2020 project in circular economy-Paperchain; 
- valorisation of industrial wastes for incorporation in technical mortars with Navigator Company and Saint-Gobain
Weber.
- PCM and incorporated in mortars to improve buildings thermal comfort and energy efficiency (project THERMACORE,
2018-2021). 
- Sustainability and building refurbishment/retrofitting research work: FP7 project MF-Retrofit H2020 project Green
Instruct).

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 4
Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 17
Alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Students in international mobility programmes (out) 0
Docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Foreign teaching staff, including those in mobility (in) 0
Mobilidade de docentes na área científica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientific area of the study (out). 10

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

6.3.2. Participação em redes internacionais com relevância para o ciclo de estudos (redes de excelência, redes Erasmus). 
A UA possui um Gabinete de Relações Internacionais (GRI) que, em conjugação com o Coordenador Departamental
para a Mobilidade do DECivil têm promovido a cooperação com um número crescente de IES que se afirmam a nível
internacional pela qualidade do seu ensino. O Departamento de Engenharia Civil tem atualmente um conjunto de 41
acordos bilaterais (ERASMUS+) na área da Engenharia Civil. A UA pertence ainda à “Universidade ECIU”, que consiste
num projeto-piloto financiado pelo programa europeu ERASMUS ao abrigo da ação «Alianças de
Conhecimento/Universidades Europeias», que visa promover parcerias transnacionais revolucionar a qualidade e a
competitividade do ensino superior europeu, que tem nos seus objectivo potenciar a mobilidade de estudantes,
docentes, investigadores e parceiros industriais e públicos, assim como criar condições de colaboração com
empresas e autoridades regionais, novos cursos de curta duração (micro cursos).

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

The UA has an International Relations Office that, in conjunction with the Civil Eng. departmental Mobility Coordinator,
has promoted cooperation with an increasing number of HEIs that are affirming themselves internationally due to the
quality of their teaching. The Department of Civil Engineering currently has a set of 41 bilateral agreements (ERASMUS
+) in the area of Civil Engineering. The UA also belongs to the “ECIU University”, which consists of a pilot project
financed by the European program ERASMUS under the action “Alliances of Knowledge / European Universities”,
which aims to promote transnational partnerships to revolutionize the quality and competitiveness of European higher
education, which aims to enhance the mobility of students, teachers, researchers and industrial and public partners, as
well as creating conditions for collaboration with companies and regional authorities, new short courses.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 Uma vez que o curso não abriu vagas nos últimos anos os número relativos à mobilidade, em particular de saída de

estudantes e incoming de docentes são reduzidos.

6.4. Eventual additional information on results.
 Since the degree has been admitting new students in the last years, the numbers related to mobility, in particular, the

number of students leaving and the incoming of teachers are reduced.

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_8301_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
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>

https://www.ua.pt/pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/81d72007-d16b-9871-aa97-5ff88972eec1/questionId/c8ed0879-45ac-4ff4-43eb-5fdbb6428650


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 
• Nº de alunos / ano relativamente baixo que permite formação diferente – permitindo implementar aprendizagem activa
em que os alunos fazem investigação durante todo o percurso na UA de forma integrada e complementar

 • Corpo docente empenhado e com investigação na área do ciclo de estudos
 • Docentes inseridos em equipas de investigação de topo nacional e internacional

 • Instalações de elevada qualidade
 • Formação em área de grande impacto social e técnico: reabilitação

 • Nº de alunos / ano relativamente baixo que permite grande contacto entre alunos e docentes
 • Estrutura matricial da UA que facilita acesso a recursos exteriores ao curso

 • Forte interação do corpo docente com o mercado da reabilitação em Portugal, permitindo aos alunos a aquisição de
experiência prática e dotando os docentes de conhecimento face às necessidades profissionais do mercado

 

8.1.1. Strengths 
• Relatively low number of students/year allowing distinct training methodologies - allowing the implementation of
active learning in which students are engaged in research all the way through the course at UA in both an integrated
and complementary way

 • Young and committed team for both teaching and research
 • Professors belong to top national and international research teams

 • New equipment, of unique quality in Portugal 
 • Relatively low number of students/year allowing contact between students and teachers

 • Matrix structure of the University of Aveiro, which facilitates access to resources outside the course
 • Strong interaction of the faculty with the rehabilitation market in Portugal, allowing students to gain practical

experience and knowledge and providing teachers with knowledge related to the professional needs of the market
 

8.1.2. Pontos fracos 
• Reduzido número de candidatos nos últimos anos em que o curso abriu vagas.

 • Reduzido número de arquitetos como parte do corpo docente
 • Interação necessária entre vários ramos do conhecimento, exigindo a criação de sinergias adicionais entre

departamentos/docentes da Universidade de Aveiro
 • Licenciatura em área distinta das até agora oferecidas pela Universidade de Aveiro, agregando no entanto saberes

existentes e dispersos pela universidade
 

8.1.2. Weaknesses 
• Reduced number of candidates in the last years.

 • Few architects as part of the teaching staff
 • Interaction required between various branches of knowledge, requiring the creation of additional synergies between

departments / staff of the University of Aveiro
 • Degree in distinct area of hitherto offered by the University of Aveiro, however aggregating existing knowledge

scattered throughout the university
 

8.1.3. Oportunidades 
• Cobertura de áreas de investigação actuais e de elevado interesse

 • Incrementar a ligação e apoio à comunidade empresarial aproveitando o facto da UA se encontrar numa região com
significativo peso industrial

 • Aumento de intercâmbios com instituições estrangeiras (via por exemplo programa Erasmus+ e participação
conjunta em projectos de investigação)

 • Curso em área prioritária e em crescimento no país
 

8.1.3. Opportunities 
• Coverage of current research areas of high interest

 • Increase of the connection and support to the business community taking advantage of the fact that the UA is in a
region with significant industrial activities.

 • Increased exchanges with foreign institutions (eg via Erasmus + programme and joint participation in research
projects)

 • Degree in priority area and growing in the country



8.1.4. Constrangimentos 
• Diminuição da taxa de natalidade e consequente redução progressiva do número de candidatos ao Ensino superior,
obrigando a uma intervenção crescente junto dos potenciais candidatos ao curso

 
• Decisão da Universidade de Aveiro no não funcionamento do ciclo de estudos nos últimos anos letivos 

 

8.1.4. Threats 
• Decrease in the birth rate and consequent progressive reduction in the number of applicants to higher education,
forcing a growing intervention among potential applicants for the course

 
• University of Aveiro's decision not to operate in the last academic years of the study cycle

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1. Aumentar a notoriedade do curso, de forma a atrair mais estudantes. Realização de um conjunto de conteudos de
divulgação de , trabalhos desenvolvido ao longo do plano de estudos , com as areas de empregabilidade do curso e
testeminhos da insersão professional de alunos graduados.

 2.Implementar um ciclo de palestras proferidas por oradores convidados, abrangendo aáreas de especialização
complementares ao curso. Os oradores podem ser docentes, internos ou externos, no ativo ou aposentados, ou
individualidades externas de reconhecido mérito.

 3.Reforçar o corpo docente na área da arquitetura
 4.Adaptação das atividades pedagógicas ao número de estudantes através do ensino centrado no estudante, de

visitas de estudo, entre outros.
 5.Reforço do estabelecimento de protocolos com Empresas do Sector e divulgação de estágios curriculares na área da

reabilitação do património, 
 6. Promover a participação de estudantes de LRP em programas de mobilidade.

 

8.2.1. Improvement measure 
1. Increase the awareness of the course, in order to attract more students. development of a set dissemination material
with of works developed throughout the study plan, with the areas of employability of the degree and testimonies of
the professional insertion of graduated students.

 2. Implement a cycle of lectures given by guest speakers, covering areas of specialization complementary to the
course. The speakers can be teachers or external individuals of recognized merit. 

 3. Strengthen the faculty staff in the field of architecture 
 4. Adaptation of teaching activities to the number of students through student-centred teaching, study visits, among

others. 
 5. Reinforcement of the establishment of protocols with Companies in the Sector and dissemination of curricular

internships in the area of heritage rehabilitation, 
 6. Promote the participation of LRP students in mobility programs. 

 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Alta prioridade e implementação antes da próximo ano letivo de funcionamento do curso 

 2. Alta prioridade e implementação no próximo ano letivo de funcionamento do curso e de continuidade
 3. Alta prioridade e implementação no próximo ano letivo de funcionamento do curso e de continuidade
 4. Alta prioridade e implementação no próximo ano letivo de funcionamento do curso e de continuidade
 5. Media Prioridade, implementar 1 ano após o novo início de funcionamento do curso

 6. Media Prioridade, implementar 1 ano após o novo início de funcionamento do curso
 

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High priority and implementation before the next school year of course operation.

 2. High priority and implementation in the next academic year of course operation and continuity
 3. High priority and implementation in the next academic year of course operation and continuity
 4. High priority and implementation in the next academic year of course operation and continuity
 5. Media Priority, implement 1 year after the new course starts operating

 6. Media Priority, implement 1 year after the new course starts operating

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Publicação dos conteúdos, antes da fase de candidatura de novos estudantes

 2. Nº palestras por semestre, abertas a todos os anos do curso
 3. Abertura de concurso ou de bolsa de interessados

 4. Número de unidade curriculares com estratégias de aprendizagem ativa;
 5. Nº de protocolos de estágios estabelecidos

 6. Nº de estudantes em mobilidade – outgoing 
 



8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. publication of the materials developed, before the application phase for new students
2. Number of lectures per semester, open to all years of the course
3. Opening of the position
4. number of courses with active learning strategies;
5. Number of internship protocols established
6. Number of mobile students - outgoing

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
<sem resposta>

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
<no answer>

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

9.2. Nova Estrutura Curricular

9.2.1. Ramo, 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

(0 Items)  0 0  

<sem resposta>

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos

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

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

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

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

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)



(0 Items)       

<sem resposta>

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.1.1. Title of curricular unit:
 <no answer>

9.4.1.2. Sigla da área científica em que se insere:
 <sem resposta>

9.4.1.3. Duração:
 <sem resposta>

9.4.1.4. Horas de trabalho:
 <sem resposta>

9.4.1.5. Horas de contacto:
 <sem resposta>

9.4.1.6. ECTS:
 <sem resposta>

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):
 <sem resposta>

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
 <sem resposta>

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
 <sem resposta>

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
 <no answer>

9.4.5. Conteúdos programáticos:
 <sem resposta>

9.4.5. Syllabus:
 <no answer>

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
 <sem resposta>

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
 <no answer>



9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
<sem resposta>

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
<no answer>

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
<sem resposta>

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
<no answer>

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
<sem resposta>

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

9.5.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 <sem resposta>

9.5.2. Ficha curricular de docente:
 <sem resposta>


