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ACEF/1718/0008227 — Guião para a auto-avaliação

I. Evolução do ciclo de estudos desde a avaliação anterior

1. Decisão de acreditação na avaliação anterior.

1.1. Referência do anterior processo de avaliação.
 ACEF/1112/08227

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
 Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
 2013-04-22

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

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

 2._Sintese de medidas de melhoria.pdf
 

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
 N/A

3.1.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 N/A

3.2.1. If so, please provide an explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 N/A

4.1.1. If so, provide a brief explanation and rationale for the changes made.
 N/A

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.
 As alterações ocorridas decorreram essencialmente de novas parcerias estabelecidas com novas empresas e organizações no

âmbito da realização dos estágios curriculares. Desde logo, aprofundou-se a a parceria com o Grupo Jerónimo Martins, mas a lista de
empresas seleccionadas para estabelecer protocolos com vista a acolher estágios também tem vindo a alargar substancialmente
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tendo-se, inclusive, alargado a parcerias internacionais.
 Por outro lado, através dos programas ERASMUS e ERASMUS+ alargou-se a rede de parcerias estabelecidas com instituições de

ensino superior noutros países. O programa ERASMUS permitiu a vários alunos deste curso frequentarem instituições fora do país e
permitiu também que vários estudantes estrangeiros frequentassem o curso, fosse frequentando um semestre, fosse numa base de
unidades curriculares específicas. O programa ERASMUS+ permitiu a diferentes docentes participarem em missões de ensino em
instituições estrangeiras em programas de intercâmbio.

4.2.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The changes introduced are the result, essentially, of new partnerships created with different companies and organizations. First and

foremost, the partnership with Grupo Jerónimo Martins, which has been further developed, but the list of companies that have been
selected to establish protocols with a view to hosting internships has increased dramatically, including companies abroad.

 On the other hand, the network of partnerships with foreign institutions has also increased within the scope of ERASMUS and
ERASMUS+ programs. ERASMUS has allowed several students of this study programme to study abroad and it has also allowed
several foreign students to enroll this programme, either on a semester basis or in specific units only. ERASMUS+ has given different
staff members the opportunity for staff exchange teaching mission abroad.

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.
 N/A

4.3.1. If so, please provide a summary of the changes.
 N/A

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.
 Por via da realização dos três estágios curriculares tem-se vindo a alargar bastante os locais de estágio dos alunos do CE. Este

alargamento tem ocorrido, não apenas no que respeita a locais /empresas novos e de diferentes setores de atividade, como se tem
estendido a novas entidades em todo o território nacional e exterior. Para cada novo local de estágio é estabelecida nova parceria e
celebrado / assinado um protocolo de cooperação entre a ESTGA-UA e empresa de acolhimento. Para além do protocolo é firmado
para cada estágio / aluno, um acordo de estágio e é definido um plano de trabalho. 

 O acompanhamento do processo é feito através dos membros da equipa de coordenação do CE, da equipa de docentes afetos às
orientações de estágios e respetiva equipa de apoio administrativo da ESTGA-UA.

 No processo de cada estágio o estudante conta com a orientação interna de um docente, externa de um orientador na entidade de
acolhimento e com o acompanhamento da equipa de coordenação do CE.

 

4.4.1. If so, please provide a summary of the changes.
 The range of partner organisations that host internships has been widening due to the inclusion of three separate internships in the

curricular structure. This growth refers to the inclusion not only of different organisations from diverse activity sectors, but also of
new national and international entities. For each new internship place, a new partnership is established and a cooperation protocol
between the ESTGA-UA and the host organization is signed. In addition to the protocol, an internship agreement is signed and a work
plan is defined for each internship/student. 

 The process is monitored by the members of the degree’s coordination team, the team of teachers responsible for the internship
supervision, as well as the administrative support team.

 In each internship, students benefit from i) internal supervision by an ESTGA teacher, ii) external supervision in the host organization
and iii) monitoring by the degree’s coordination team.

 

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.).
 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

1.3. Ciclo de estudos.
 Gestão Comercial

1.3. Study programme.
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Commercial Management

1.4. Grau.
 Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
 1.5._Despacho n.º 70912013_GC.pdf

 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
 Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
 Management

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). 
341

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. 

N/A

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

N/A

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

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

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

1.10. Número máximo de admissões.
 30

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
 N/A

1.10.1. Proposed maximum number of admissions (if different from the previous number) and related reasons.
 N/A

1.11. Condições específicas de ingresso.
 Provas de Ingresso

 Uma das seguintes provas:
 - 04 Economia

 - 16 Matemática
 - 18 Português

 

Classificações Mínimas
 Nota de Candidatura: 95 pontos

 Provas de Ingresso: 95 pontos
 

Fórmula de Cálculo
 Média do secundário: 65%

 Provas de ingresso: 35%
 

Preferência Regional
 Percentagem de vagas: 30

 Área de Influência: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira

1.11. Specific entry requirements.
 Entry Exams: Economics (04) or Mathematics (16) or Portuguese (18)

 

Minimum Grade Requirements: 
 Application Grade: 95 pontos

 Admission Exams: 95 pontos
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Calculation Formula:
 Secondary Education Average Grade: 65%

 Entry Exams: 35%
 

Regional Preferences:
 Percentage of Vacancies: 30

 Area of Influence: Aveiro, Coimbra, Guarda, Porto, Viseu, R. A. Açores, R. A. Madeira
 

1.12. Regime de funcionamento.
 Diurno

1.12.1. Se outro, especifique:
 N/A

1.12.1. If other, specify:
 N/A

1.13. Local onde o ciclo de estudos será ministrado:
 Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

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

 1.15. Observações.
 O ciclo de estudos sofreu uma reestruturação e nova designação a partir da antiga Licenciatura em Comércio, motivo pelo qual os

dados de eficiência formativa são escassos. 
 

1.15. Observations.
 The cycle of studies has undergone a restructuring and new designation from the old BSc in Commerce, reason for which the data of

formative efficiencies are scarce.
 

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 - N/A

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym
ECTS Obrigatórios /
Mandatory ECTS

ECTS Mínimos Optativos /
Minimum Optional ECTS*

Gestão / Management GES 70 0

Ciências Jurídicas / Juridical Sciences CJ 18 0

Matemática / Mathematics M 18 0

Informática / Computer Science I 16 0

Línguas / Languages L 14 0
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Contabilidade / Accounting C 12 0

Ciências Empresariais e da Administração / Business and Administration

Sciences
CEAD 6 0

Economia / Economics E 8 0

Ciências Sociais / Social Sciences CS 4 0

Ciências Empresariais e da Administração/ Economia/ Engenharia Geográfica/

Ciências Sociais/ Ciências Jurídicas/ Contabilidade/ Gestão

CEAD / E/ EGG/

CS/ CJ/ C / GES
0 14

(10 Items)  166 14

2.3. Observações

2.3 Observações.
 A estrutura curricular sofreu correções relativamente ao Diário da República, que estava incorreto.

2.3 Observations.
 The curricular structure was corrected relatively the "Diário da República", which was incorrect.

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 José Rodrigues Felício de Moura e Castro

3.2. Fichas curriculares dos docentes do ciclo de estudos

Anexo I - Maria José Rodrigues Felício de Moura e Castro

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

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

 

Anexo I - Ana Jorge Balula Pereira Dias

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Jorge Balula Pereira Dias

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

 

Anexo I - Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Palmira Gaspar Albino de Campos Cruz

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

 

Anexo I - António Manuel Teixeira Barbeito

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 António Manuel Teixeira Barbeito

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

 

Anexo I - Cláudia Maria Fileno Miranda Veloso

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Cláudia Maria Fileno Miranda Veloso

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Daniel Margaça Magueta

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Daniel Margaça Magueta

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

 

Anexo I - David Nunes Resende

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 David Nunes Resende

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

 

Anexo I - Humberto Nuno Rito Ribeiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Humberto Nuno Rito Ribeiro

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

 

Anexo I - Judite Maria Manso e Silva

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Judite Maria Manso e Silva

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

 

Anexo I - Marco André da Silva Costa

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marco André da Silva Costa

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

 

Anexo I - Magda Sofia Valério Monteiro

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Magda Sofia Valério Monteiro

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

 

Anexo I - Marco André Viana Diniz Pimpão

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Marco André Viana Diniz Pimpão

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

 

Anexo I - Paulo Manuel Matos Soares

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paulo Manuel Matos Soares

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

 

Anexo I - Sónia Catarina Lopes Estrela

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Sónia Catarina Lopes Estrela

3.2.2. Ficha curricular do docente:
 Mostrar dados da Ficha Curricular
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Anexo I - Paula Cristina da Silva Ferreira Neto Rodrigues

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Paula Cristina da Silva Ferreira Neto Rodrigues

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

 

Anexo I - Augusta da Conceição Santos Ferreira

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

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

 

Anexo I - Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Ana Isabel Pires Beato Alves de Melo

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

 

Anexo I - Joaquim Fernando Monteiro Pratas

3.2.1. Nome do docente (preencher o nome completo):
 Joaquim Fernando Monteiro Pratas

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

 

3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

3.3. Equipa docente do ciclo de estudos / Study programme’s teaching staff

Nome / Name
Categoria /
Category

Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific Area

Regime de
tempo /
Employment
link

Informação/
Information

Maria José

Rodrigues Felício de

Moura e Castro

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Gestão / Management 100
Ficha

submetida

Ana Jorge Balula

Pereira Dias

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Multimédia em Educação/ Multimedia in Education 100
Ficha

submetida

Ana Palmira Gaspar

Albino de Campos

Cruz

Assistente

convidado ou

equivalente

Mestre Direito/Law 30
Ficha

submetida

António Manuel

Teixeira Barbeito

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Gestão e Administração / Management and Administration 100
Ficha

submetida

Cláudia Maria Fileno

Miranda Veloso

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Economia e Gestão / Economics and Management 60
Ficha

submetida

Daniel Margaça

Magueta

Equiparado a

Assistente ou

equivalente

Mestre Economia / Economics 100
Ficha

submetida

David Nunes

Resende

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor
Engenharia e Gestão Industrial / Industrial Engineering and

Management
100

Ficha

submetida

Humberto Nuno Rito

Ribeiro

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor
Investigação em Gestão e Negócios / Business and

Management Research
100

Ficha

submetida

Judite Maria Manso

e Silva

Professor

Adjunto ou

equivalente

Licenciado

Título de

especialista

(DL 206/2009)

Gestão - Marketing / Management - Marketing 60
Ficha

submetida

Marco André da

Silva Costa

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Estatística e Investigação Operacional 100
Ficha

submetida

Magda Sofia Valério

Monteiro

Equiparado a

Assistente ou

equivalente

Doutor Matemátics / Mathematics 100
Ficha

submetida

Marco André Viana Professor Doutor Engenharia e Gestão Industrial / Engineering and Industrial 100 Ficha
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Diniz Pimpão Adjunto ou

equivalente

Mangement submetida

Paulo Manuel Matos

Soares

Assistente

convidado ou

equivalente

Licenciado Direito 30
Ficha

submetida

Sónia Catarina

Lopes Estrela

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor Ciência da Informação / Information Science 100
Ficha

submetida

Paula Cristina da

Silva Ferreira Neto

Rodrigues

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor
Ciências Empresariais (Finanças) / Management Sciences

(Finance)
100

Ficha

submetida

Augusta da

Conceição Santos

Ferreira

Equiparado a

Assistente ou

equivalente

Doutor Contabilidade / Accounting 100
Ficha

submetida

Ana Isabel Pires

Beato Alves de

Melo

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor
Ciências Sociais (sistemas de gestão de desempenho) /

Social Sciences (performance management systems)
100

Ficha

submetida

Joaquim Fernando

Monteiro Pratas

Professor

Adjunto ou

equivalente

Doutor

Gestão/Ciências Empresariais (Especialização em Marketing e

Estratégia)Management / Business Sciences (Specialization in

Marketing and Strategy)

100
Ficha

submetida

     1580  

<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.
 18

3.4.1.2. Número total de ETI.
 15.8

3.4.2. Corpo docente próprio do ciclo de estudos

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

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: 14 88.6

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): 13.6 86.1

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):
9.6 60.8

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):
0.6 3.8

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
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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:
13 82.3

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):
1 6.3

4. Pessoal Não Docente

4.1. Número e regime de dedicação do pessoal não docente afeto à lecionação do ciclo de estudos. 
A ESTGA, para além do pessoal não académico afeto aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com nove funcionários
não docentes que dão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (três Técnicos Superiores e seis Assistentes Técnicos). Todos
os funcionários se encontram em regime de tempo integral.

4.1. Number and work regime of the non-academic staff allocated to the study programme. 
ESTGA, in addition to the non-academic personnel assigned to the Central Services of the University of Aveiro, counts on nine non-
teaching staff who support the functioning of the study cycle (three Senior Technicians and six Technical Assistants). All employees
are on a full-time basis.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
As qualificações académicas do pessoal não docente da ESTGA são as seguintes:

 - 1 titular de Mestrado;
 - 5 de Licenciaturas;

 - 1 de Bacharelato
 - 2 com o 12º ano ou equivalente;

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
The academic qualifications of the non-teaching staff of ESTGA are as follows:

 - 1 Master's degree holder;
 - 5 Graduates;

 - 1 Bachelor’s degree;
 - 2 with the 12th year or equivalent;

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. 
118

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 50

Feminino / Female 50

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 41

2º ano curricular 28

3º ano curricular 49

 118
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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 30 30 30

N.º de candidatos / No. of candidates 180 149 194

N.º de colocados / No. of accepted candidates 30 30 30

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 33 35 38

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

accepted candidate
122.4 124.9 128.9

Nota média de entrada / Average entrance mark 137.7 133.8 135.3

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) 

Tem-se assistido à entrada no CE de estudantes que gradualmente apresentam um melhor nível de preparação. Este aspeto está
possivelmente associado a um aumento também no que se refere às notas de entrada dos alunos no ciclo de estudos. 

 Tem-se também assistido a um alargamento da zona geográfica de proveniência dos alunos. Inicialmente a grande maioria dos
estudantes que ingressavam no CE eram oriundos, fundamentalmente, da região em que a escola se insere. Num inquérito aos
novos alunos a que responderam 18 estudantes na 1ª fase e 12 na 2ª fase do curso Gestão Comercial, verifica-se que apenas 36,7%
estudou no distrito de Aveiro. Quanto à origem geográfica 40,0% eram do Baixo Vouga, 13,3% do Grande Porto 6,7% do Pinhal Litoral,
6,7% do Baixo Mondego e 26,7% de outras NUT III.

 Relativamente ao ingresso no CE o mesmo inquérito pôde apurar que 46,7% dos alunos Escolheu a UA pelo seu prestígio, 63,3%
escolheu o curso por vocação e 23,3% escolheu o curso pelo seu plano curricular

 Relativamente a idade, o inquérito referido evidencia que 53,3% entraram com 18 anos, 26,7% com 19 anos, 13,3% com 20 anos e
6,7% com mais de 21 anos. Estes dados vão ao encontro de uma leve tendência para uma maior procura do CE por parte de
trabalhadores estudantes.

 Finalmente relativamente ao sexo os números revelam 53,3% do sexo feminino e 46,7% do sexo masculino.
 

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

Students that enter this degree are increasingly more well-prepared. This aspect is possibly associated with an overall improvement
of the students’ entry grades. Besides, there has also been an expansion of the geographical area as regards the students’ origin.
Initially, the great majority of the students that were accepted were mainly locals, from ESTGA’s region. In a survey undertaken by
students that entered the Retail Management Degree – 18 in the first phase and 12 in the second phase –, only 36.7% have attended
school in the district of Aveiro. As to the respondents’ geographic origin, 40.0% come from Baixo Vouga, 13.3% from Grande Porto,
6.7% from Pinhal Litoral, 6.7% from Baixo Mondego, and 26.7% from other NUTS III. 

 The analysis of the data collected also unveiled that 46.7% of the students selected the ESTGA-UA for its prestige, 63.3% selected the
Retail Management degree convinced it was what they really wanted, and 23.3% because of the defined study programme.

 Regarding the age range, the gathered data evidence that 53.3% of the 1st year students are 18 years old, 26.7% are 19 years old,
13.3% are 20 years old and 6.7% are older than 21 years old. These data are in line with a slight trend of having a greater number of
applicants that are working students.

 Finally, regarding gender, data reveal that 53.3% of the respondents are female and 46.7% are male.
 

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 16 22 23

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 0 22 17

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 0 5

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

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

N/A

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

N/A

6.1.3. Comparação do sucesso escolar nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos e respetivas unidades curriculares. 
Os dados estatísticos recolhidos através do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino da Universidade de Aveiro (SGQ_ensino),
relativamente ao ano letivo 2016/2017, revelam que a taxa de aprovação média nas UC do curso é bastante positiva, tanto no que
respeita ao rácio Aprovados/Inscritos (72%), como ao rácio Aprovados/Avaliados (superior a 84%). No 2º semestre verificou-se uma
subida desta taxa (superior a 80% e 93% respetivamente). Não obstante estes bons resultados, as disciplinas com taxas de
aprovação mais baixas continuam a ser as UC de base matemática, nomeadamente Cálculo Financeiro, Elementos de Matemática,
Estatística e Investigação Operacional. Nestas UC, o insucesso deve-se essencialmente à falta de bases em matemática
evidenciada pelos estudantes. Esta situação é agravada por uma assiduidade irregular por parte de alguns estudantes e pela sua não
submissão a avaliação.

 Têm sido desenvolvidas estratégias de melhoria do sucesso escolar nas áreas identificadas com resultados menos positivos,
nomeadamente:

 - Disponibilização por parte dos docentes para o atendimento individualizado fora das horas normais de contacto. Tal tem vindo a
facilitar o acompanhamento das UC por parte dos alunos com mais dificuldades;

 - Incentivo a metodologias de avaliação contínua;
 - Mobilização dos alunos para atividade e eventos organizados em parceria com empresas e que permitem não só a ligação ao meio

empresarial e à realidade do mercado de trabalho, mas, também fomentar a aprendizagem e ajudar a perspetivar a aplicabilidade das
matérias menos bem-sucedidas.

 

6.1.3. Comparison of the academic success in the different scientific areas of the study programme and related curricular units. 
The statistical data collected through the Quality Assurance System at the University of Aveiro (QAS_teaching), for the 2016/2017
academic year, shows that the average approval rate in the degree's curricular units is quite positive, both in what the ratio Approved
/ Enrolled students (72%), and the ratio Approved / Evaluated (greater than 84 are concerned). In the second semester, there was a
rise in this rate (over 80% and 93% respectively). Notwithstanding these positive results, the subjects with lower approval rates
continue to be the mathematics-based curricular units, namely Financial Calculus, Elements of Mathematics Statistics and
Operations Research. In these curricular units, the academic failure is essentially due to the fact that students do not master the
basics of mathematics. This situation is worsened by some students' irregular attendance, as well as by their non-submission to
evaluation.

 Strategies have been developed to improve the students’ success in the areas where less positive results have been identified,
namely by: 

 - Giving them the opportunity to have individual office hours beyond the pre-established contact hours. This has enabled students with
more difficulties to follow the work developed in the curricular units more closely;

 - Promoting the use of continuous assessment methodologies;
 - Mobilising students to take part in activities and events organized in partnership with companies and other institutions, which not

only reinforce the connection to the business environment and to the labour market but also foster learning, helping them to foresee
the applicability of more theoretical contents within the scope of curricular units in which their academic performance was not as
successful.

 

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). 

De acordo com os dados disponíveis no portal http://infocursos.mec.pt/, em 2016, 9,6% dos recém-diplomados (2012-2015) estavam
inscritos no Instituto de Emprego e Formação Profissional como desempregados.

 Dados disponíveis relativos ao ano de conclusão de 2014 (Indicadores da UA), em que se diplomaram16 estudantes. Numa amostra
de nove 8 estão empregados e 1 continua estudos. 100% (8) trabalham por conta de outrem, 25% dos quais com cargos de chefia.

 62,5% têm vinculo contratual de trabalho a termo certo, 25% dos quais bastante enquadrados na área de formação, 50% muito
enquadrados e 12% totalmente enquadrados. 62,5% com salário líquido situado entre 450 e 749 euros.

 62,5% consideram ter adquirido no curso muitas competências exigidas no atual emprego, e 12,5% consideram ter adquirido todas.
50% reconhece a possibilidade de retomarem os estudos, dos quais 66,7% afirma que voltaria a escolher o mesmo curso. 100% dos
inquiridos referem que voltariam a estudar na UA.

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

According to the data available in portal http://infocursos.mec.pt/,in 2016, 9.6% of the recent graduates (2012-2015) were registered in
the Institute of Employment and Professional Training as unemployed.

 According data from UA Indicators,in 2014, 16 students graduated and the available data refer to 9 students only, 8 of whom were
working in 2016 and the other student was pursuing further studies. All the 8 working students were employed,25% had leading
positions and 62,5% had a fixed-term contract. 25% were working in a field related to their area of study,50% closely related and in
12% of the cases that matching was total. 62,5% considered that their education in this programme provided many of the
competencies necessary for their current job and 12,5% says that provided all the necessary competencies. 50% of the graduates
admit the possibility of pursuing further studies,whilst 66,7% state that they would choose the same programme again.100% state
that they would study at UA again

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
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Os dados disponíveis sugerem que a falta de empregabilidade não é uma ameaça para os licenciados deste curso. A inclusão dos
estágios no curso tem potenciado a empregabilidade. Desde a sua inclusão, diversos estudantes (do 3.º ano mas também,
ocasionalmente, do 2.º) foram recrutados pelas entidades de acolhimento dos seus estágios curriculares no fim dos mesmos. Este
facto tem claramente beneficiado as perspectivas de empregabilidade dos estudantes. Além disso, a disponibilidade das empresas
para acolher estagiários deste curso tem aumentado e em alguns casos de estudantes do 2.º ano tem sido expressamente referido
pelas empresas de acolhimento que se o aluno fosse do 3.º ano teria sido contratado no fim do estágio. Por outro lado, a ESTGA tem
sido crescentemente contactada por empresas que procuram licenciados deste curso. Tudo somado, antecipa-se que os números
de empregabilidade para este curso melhorarão claramente no futuro próximo.

6.1.4.2. Critical analysis on employability information. 
The available data suggest that low employability is not a threat for graduates of this programme. The introduction of curricular
internships brought a positive effect on employability. Since then, several students (3rd year but also, occasionally, 2nd-year
students) have been recruited by the hosting company at the end of their curricular internship. This has clearly contributed to raising
the employability of the graduates. Moreover, companies are increasingly willing to host interns of this programme and in some cases
of 2nd-year students, the companies expressly state that they would employ the intern if he/she was a 3rd-year student. ESTGA has
also been increasingly contacted by companies seeking graduates of this programme. All in all, it is anticipated that the employability
numbers will clearly improve in the near future.

6.2. Resultados das atividades científicas, tecnológicas e artísticas.

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua atividade científica

6.2.1. Centro(s) de investigação, na área do ciclo de estudos, em que os docentes desenvolvem a sua actividade científica / Research
Centre(s) in the area of the study programme, where the teachers develop their scientific activities

Centro de Investigação / Research Centre
Classificação
(FCT) / Mark
(FCT)

IES / Institution
N.º de docentes do ciclo de estudos
integrados/ No. of integrated study
programme’s teachers

Observações
/
Observations

GOVCOPP - Unidade de Investigação em Governança,

Competitividade e Políticas Públicas / Research Unit on

Governance, Competitiveness and Public Policies

Execent
Universidade de

Aveiro
5

CIDMA -Centro de Investigação e Desenvolvimento em

Matemática e Aplicações /Center for Research & Development in

Mathematics and Applications

Very Good
Universidade de

Aveiro
2

CIPES - Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior /

Center for Research in Higher Education Policies
Excellent

Fundação das

Universidades

Portuguesas

1

CICF - Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade /

Research Centre on Accounting and Taxation
Good

Instituto Politécnico

do Cávado e do

Ave

1

CINTESIS - Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços

de Saúde / center for research in health technologies and

services

Very Good

Faculdade de

Medicina -

Universidade do

Porto

1

CIDTFF - Centro de Investigação - Didática e Tecnologia na

Formação de Formadores /Research Centre on Didactics and

Technology in the Education of Trainers

Very Good
Universidade de

Aveiro
1

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/783bbc90-9a7d-5771-b916-5a6b43718c69
 6.2.3. Mapa-resumo de outras publicações relevantes, designadamente de natureza pedagógica:

 http://a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/783bbc90-9a7d-5771-b916-5a6b43718c69
 6.2.4. Atividades de desenvolvimento tecnológico e artístico, prestação de serviços à comunidade e formação avançada na(s) área(s)

científica(s) fundamental(ais) do ciclo de estudos, e seu contributo real para o desenvolvimento nacional, regional e local, a cultura
científica e a ação cultural, desportiva e artística. 

As parcerias estabelecidas com o meio empresarial têm permitido a ligação à comunidade e a integração profissional de muitos
alunos e têm potenciado a procura por parte das empresas quer de estagiários, como de graduados na área do CE.

 Por outro lado, no âmbito do CE, têm-se vindo a desenvolver um amplo conjunto de iniciativas de aproximação e contributo para o
desenvolvimento nacional, regional e local.

 Entre estas contam-se, por ex. a realização de ciclos anuais de aulas abertas incidindo sobre temáticas de grande importância para a
formação dos alunos, como de grande interesse para comunidade. Com estas aulas abertas e os debates temáticos que as
complementam, tem-se procurado atrair e envolver a comunidade e também potenciais alunos.

 Realizaram-se ainda palestras sobre temas atuais e proferidas por figuras de relevo como são ex. a palestra proferida pela
Embaixadora do Reino Unido, Kirsty Hayes, “Consequências Económicas do Brexit” e a palestra proferida pelo Professor Francisco
Louçã sobre “Os riscos da economia portuguesa e os remédios possíveis”.

 Outros eventos desta natureza foram organizados, destinados a todos os alunos da ESTGA, como as aulas abertas de Inglês,
Matemática, Empreendorismo ou mais específicas no âmbito de cada curso de licenciatura, mas abertos a todos estudantes e à
comunidade.

 Salientam-se outras iniciativas de impacto, levadas a cabo para divulgação do ciclo de estudos e/ou de interação com a comunidade
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envolvente, como são ex. as visitas aos espaços da ESTGA ou a deslocação de docentes da ESTGA-UA para realizarem sessões
informativas sobre a oferta formativa em escolas secundárias da região.

 Destaca-se a realização do “Dia Aberto”, um evento que envolve a visita de alunos e professores de escolas secundárias à ESTGA e
a sua participação em atividades lúdico-científicas do seu interesse. Ao longo deste dia, os visitantes ficam a conhecer o curso, seus
objetivos, pontos fortes e saídas profissionais, bem como o ambiente da ESTGA. Esta iniciativa tem contado anualmente com a
participação de várias centenas de alunos e professores oriundos de escolas secundárias e profissionais da região.

 Outros eventos têm sido organizados envolvendo a comunidade, nomeadamente eventos como a ESTGA Multicultural ou “Águeda,
hub ensino indústria”, em parceria com o Centro de Inovação e Tecnologia N. Mahalingam (CITNM) e com a Câmara Municipal de
Águeda através do Águeda Living Lab (ALL).

 Com vista a aproximar a escola da comunidade e a divulgar a oferta formativa tem sido promovida a participação em iniciativas como
o Agitágueda e a Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo organizada pela AEVA – Associação para a Educação e
Valorização da Região de Aveiro.

 Finalmente salienta-se a organização e participação em eventos de natureza científica pela ESTGA, nomeadamente o lançamento das
Jornadas Técnico-científicas da ESTGA, para as quais se procura o envolvimento do corpo docente, alunos e comunidade.

 

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. 

The partnerships established have established connections between the study programme and the community, benefiting the
professional integration of many students and have also stimulated companies' demand both of interns and of graduates in the field of
the study programme. On the other hand, in the context of this programme, several events have been organized that result in added
proximity to the region and are a contribution to national, regional and local development. These events included, for instance, annual
cycles of open lectures focusing on issues of great relevance to the students' education and of unquestionable interest for the
community. The purpose of these open lectures and of the ensuing thematic debates has also been to attract and involve the
community and to attract potential new students. Talks on high profile topics have also been organized with reputed keynote
speakers, such as the Ambassador of the United Kingdom, Kirsty Hayes (“Consequências Económicas do Brexit”) and Professor
Francisco Louçã (“Os riscos da economia portuguesa e os remédios possíveis”). 

 Other events have been organized targeting all ESTGA students, such as open lectures of English, Mathematics, and
Entrepreneurship, or more closely related to a specific course but open to all students and to the community.

 Several other impacting initiatives have been carried out to promote the study programme and/or the interaction with the community,
such as visits to ESTGA's premises, or visits of academic staff members to secondary schools of the region for sessions promoting
the study programmes. Particular reference must be made to ESTGA's Open Day ("Dia Aberto"), an event involving students and
teachers of secondary schools that visit ESTGA, taking part in activities of their interest, with a mixed entertaining and scientific
nature. Throughout this day, the visitors get familiar with this study programme, its objectives, its strengths, job opportunities for its
graduates, as well as with ESTGA's atmosphere. Every year hundreds of students and teachers from secondary schools and
professional schools of the region are involved. Further events have also been organized involving the community, such as "ESTGA
Multicultural" or “Águeda, hub ensino indústria”, in a partnership with Center for Innovation and Technology N. Mahalingam and with
Águeda’s City Council through Águeda Living Lab (ALL). To bring ESTGA and the community closer and to promote the offer of study
programmes, the School has taken part of several events such as "Agitágueda" and the Education, Employment and
Entrepreneurship Fair, organized by "AEVA – Associação para a Educação e Valorização da Região de Aveiro". Lastly, it should also
be mentioned that ESTGA has also organized and taken part of events of scientific nature, such as the first edition of Jornadas
Técnico-científicas da ESTGA, an event for which there is an effort to involve the ESTGA's academic staff, students and the
community.

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. 

Elencam-se alguns dos principais projetos/parcerias envolvendo docentes do CE:
 

Projeto QREN 2012/023160: Value4Coupons: Desmaterialização e Processamento de Cupões de Fornecedores. (2013 – 2014)
Projeto em Copromoção.

 

Projeto "Framework for Analysing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case of
Portuguese Historical Villages", financiado pelo Centro 2020.

 

Projeto "ATENA - Saber para intervir: observatório para a educação", financiado pela Fundação Belmiro de Azevedo.
 

Equipa de investigação do projeto "As IESP no Sistema Científico e Tecnológico Nacional: Eficácia e Territorialização da Sua
Missão", financiado pela FCT.

 

Impacto dos estágios curriculares na empregabilidade dos licenciados -- Referência do projeto: POAT n.º 000779402013. POAT (2013-
2015) Programa Operacional de Assistência Técnica.

 

Coordenação Nacional do Projeto Erasmus + "Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education
Consortium(VETEC)", desde 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. 

List of the most relevant projects/partnerships involving academic staff members:
 

Project QREN 2012/023160: Value4Coupons: Desmaterialização e Processamento de Cupões de Fornecedores. (2013 – 2014), a
Project in Co-Promotion.

 

Project "Framework for Analysing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case of
Portuguese Historical Villages", financed by “Centro 2020”.
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Project "ATENA - Saber para intervir: observatório para a educação", financed by “Fundação Belmiro de Azevedo”.
 

Research team of Project "As IESP no Sistema Científico e Tecnológico Nacional: Eficácia e Territorialização da Sua Missão",
financed by FCT.

 

“Impacto dos estágios curriculares na empregabilidade dos licenciados” – Reference of the project: POAT n.º 000779402013. POAT
(2013-2015) Programa Operacional de Assistência Técnica.

 

National Coordination of Project Erasmus + "Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer Education
Consortium(VETEC)", since 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 3.4

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Percentage of students in international mobility programs (in) 0.8

Percentagem de alunos em programas internacionais de mobilidade (out) / Percentage of students in international mobility programs (out) 1.7

Percentagem de docentes estrangeiros, incluindo docentes em mobilidade (in) / Percentage of foreign teaching staff (in) 0

Mobilidade de docentes na área científ ica do ciclo de estudos (out) / Percentage of teaching staff in mobility (out) 22.2

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). 
Um docente do CE é membro da Red de Investigación Latinoamericana em Competitividad Organizacional (RILCO).

 Outro docente do CE é Coordenador Nacional do Projeto Erasmus + "Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer
Education Consortium (VETEC)", desde 2017.

 No âmbito do Erasmus+, para além das parcerias onde se têm vindo a concretizar mobilidade (University of Lodz, Polónia; Haaga-
Helia University of Applied Sciences, Finlândia; Avans University of Applied Sciences, Holanda; Aristotle University of Thessaloniki,
Grécia) outras têm vindo a ser negociadas:

 Universidad Jorge Tadeo Lozano e Universidad Cooperativa de Colombia.Cardiff Business School, Cardiff University, País de Gales
 Facultat de Dret, Economia I Turisme, Universitat de Lleida, Espanha

 Business and Media School, Mykolas Romeris University, Lituânia
 Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Polónia

 Permitirão, entre outras iniciativas, alargar as parcerias Erasmus+ para alunos e docentes.
 

6.3.2. Participation in international networks relevant to the study programme (networks of excellence, Erasmus networks). 
One teacher is Latin American Research Network on Organizational Competitiveness (RILCO) member.

 Another teacher is the National Coordinator of the Erasmus + Project "Vietnamese-European Knowledge and Technology Transfer
Education Consortium (VETEC)" since 2017.

 In Erasmus + context, in addition to the partnerships where mobility has been achieved (University of Lodz, Poland, Haaga-Helia
University of Applied Sciences, Finland, Avans University of Applied Sciences, The Netherlands, Aristotle University of Thessaloniki,
Greece) others have been established:

 - Jorge Tadeo Lozano University and Cooperativa Universidad de Colombia
 - Cardiff Business School, Cardiff University, Wales

 - Facultat de Dret, Economia I Turisme
 - University of Lleida, Spain

 - Business and Media School, Mykolas Romeris University, Lithuania
 - Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz, Poland

 Among other initiatives, they will allow the extension of Erasmus + partnerships for students and teachers.
 

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.
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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_8908_2016_2017.pdf

 

7.2 Garantia da Qualidade

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

<sem resposta>

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

<no answer>

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

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

 <sem resposta>

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

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

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

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
1 - A atratividade do curso, refletida no alargamento da área geográfica da sua atratividade.

 2 - Corpo docente qualificado.
 3 - Os 3 estágios curriculares.
 4 - A excelente imagem da Escola transmitidas às empresas pelo desempenho dos alunos durante os seus estágios..

 5 - A prolífica parceria com o Grupo Jerónimo Martins que se traduz em inúmeras atividades em cada ano letivo.
 6 - O programa de tutoria assegurado em parceria com o Grupo Jerónimo Martins e os inúmeros acordos de colaboração com

empresas que acolhem a totalidade dos alunos do CE como estagiários, todos os anos. 
 7 - Amplitude temática do curso abrangendo um leque de unidades curriculares que assegura as competências necessárias aos

licenciados que procuram emprego na área.
 8 - O foco prático do CE refletido tanto na abordagem adotada em diferentes unidades curriculares, como na oportunidade para pôr o
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conhecimento em prática ao longo dos três estágios.
 9 - A possibilidade de prosseguir estudos de Mestrado em Gestão Comercial, em 2017, assegurando a continuidade coerente entre

os dois níveis de ensino.
 

8.1.1. Strengths 
1 - The programmes attractiveness reflected on its increasing geographical reach. 

 2 - Duly qualified teaching staff.
 3 - The 3 curricular internships. 
 4 - The outstanding image of the School transmitted by its students throughout their internships.

 5 - The prolific partnership with Grupo Jerónimo Martins which is reflected in countless activities every curricular year.
 6 - The mentoring programme is held with Grupo Jerónimo Martins and the numerous collaboration agreements with companies that

host all of the programme's students as interns, every year. 
 7 - The wide thematic span of the programme encompassing a wide range of subjects deemed necessary for a graduate as a job-

seeker in the relevant field.
 8 - The practical focus of the programme reflected both in the approach adopted in different units and in the opportunity for practical

application throughout the internships.
 9 - The possibility of pursuing MSc studies in Retail Management, in 2017, ensuring a coherent continuity between the two levels.

8.1.2. Pontos fracos 
1 - Número excessivo de unidades curriculares nos semestres que incluem Estágios Temáticos.

 2 - Número excessivo de unidades curriculares com considerável natureza quantitativa no terceiro semestre - os estudantes têm, de
facto, reportado que duas das unidades curriculares deste semestre - Investigação Operacional e Cálculo Financeiro - requerem
considerável esforço devido à sua natureza quantitativa. 

 3 - Índices relativamente baixos de publicações científicas relevantes para o CE, por parte dos seus Docentes.
 4 - Reduzida integração dos alunos em investigação científica.

 

8.1.2. Weaknesses 
1 - Excessive number of curricular units in the semesters that include the Thematic Internships.

 2 - Excessive number of units with considerable quantitative nature in the third semester - students have, indeed, reported that two of
the units in this semester - Operations Research and Financial Calculus - require considerable effort due to their quantitative nature. 

 3 - Relatively low figures for scientific publications relevant to the study programme of its academic staff.
 4 - Scarce integration of students in scientific research.

8.1.3. Oportunidades 
1 - Este CE é a única licenciatura da área, no país, que tem três estágios - de acordo com a opinião expressa por alunos, este é um
dos fatores para terem escolhido este curso.

 2 - Empregabilidade crescente para licenciados nesta área.
 3 - Ambiente empresarial dinâmico da região.

 4 - Interesse crescente das entidades empregadoras da região no estabelecimento de parcerias com a ESTGA, com vista,
nomeadamente, ao acolhimento de estágios e ao desenvolvimento de atividades no contexto da inovação.

 5 - Parceria estratégica com Grupo Jerónimo Martins para apoiar novas iniciativas, no contexto da parceria existente. Reflexo da
visibilidade do parceiro Grupo Jerónimo Martins na visibilidade da parceria e da ESTGA

 6 - Contexto económico favorável resultante dos incentivos à internacionalização das empresas.
 

8.1.3. Opportunities 
1 - This study programme is the only BSc in its field that has 3 internships, in Portugal - according to students' feedback, this is one of
the main reasons, for students to choose this programme.

 2 - Increasing employability for graduates in this field.
 3 - The dynamic business environment in the region.

 4 - Increasing willingness of local employers in the region to establish collaboration agreements with a view to, namely, hosting
internships and carrying activities in the context of innovation.

 5 - The high profile of the programme's partner Grupo Jerónimo Martins increasing the partnership's visibility and the visibility of
ESTGA.

 6 - Favourable economic context as a result of the incentives to the internationalization of companies.
 

8.1.4. Constrangimentos 
1 - Escassez de alternativas de transporte público e ineficiência das existentes limita o acesso dos estudantes a Águeda.

 2 - Distância entre a ESTGA e o campus principal da Universidade de Aveiro, os serviços e recursos (biblioteca central, serviços
académicos, etc.).

 3 - Ambiente da cidade pouco apelativo para os estudantes e para a juventude em geral.
 4 - Taxa de abandono no ensino superior.

 5 - Crescente concorrência de novos cursos na mesma área ou afins tanto a nível nacional como internamente.
 6 - Número crescente de cursos na mesma área ou afins que incluem estágios, reduzindo uma das principais forças deste CE.

 7 - Acrescida dificuldade na colocação de estagiários devido ao crescente número de cursos com estágios e à resultante excessiva
pressão sobre as empresas potenciais acolhedoras de estágios

 8 - Inexistência de residências para os estudantes.
 9 - Insuficiência de alojamento para estudantes no sector privado em Águeda.

 

8.1.4. Threats 
1 - The scarcity of public transportation options and inefficiency of the existing ones hinder students' access to Águeda.

 2 - The distance between ESTGA and the main campus of the University of Aveiro and its services and resources (central library,
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academic services, etc.)
 3 - The city's life is unappealing to students and youth in general.

 4 - Dropout rates in higher education.
 5 - The growing competition of new study programmes in the same field or related both countrywide and internal.

 6 - Increasing number of programmes in the field or related offering internships weakens one of the main strengths of the programme.
 7 - Added difficulty in placing interns due to the increasing number of programmes that include internships and the resulting excessive

pressure on potential hosting companies.
 8 - The lack of students residences provided by the School.

 9 - Lack of students' accommodation in the private sector in Águeda.
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
1- Uma das mudanças propostas é a redução do número de unidades curriculares no 4.º e 6.º semestres, o que claramente visa a
excessiva carga de UCs.

8.2.1. Improvement measure 
1 - One of the changes proposed here is the reduction of the number of units in 4th and 6th semesters and this clearly addresses the
excessive overload

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1 - Prioridade alta, implementação in 2018-2019

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
1 - High priority, implementation in 2018-2019

9.1.3. Indicadores de implementação 
1 - Redução do número de unidades curriculares no 4.º e no 6.º semestres.

9.1.3. Implementation indicators 
1 - Reduction of the number of curricular units in the 4th and in the 6th semesters.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
2 - Com o propósito de pôr fim à recorrente preocupação manifestada por estudantes e docentes com o excessivo número de UCs de
natureza quantitativa no 3.º semestre, foi proposta a sua redistribuição.

8.2.1. Improvement measure 
2 - To address the revolving concern of students and lecturers with the excessive number of units with a quantitative nature in the 3rd
semester, a redistribution of those units has been proposed.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
2 - Prioridade alta, implementação em 2018-2019

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
2 - High priority, implementation in 2018-2019

9.1.3. Indicadores de implementação 
2 - Número de unidades curriculares de natureza quantitativa por semestre.

9.1.3. Implementation indicators 
2 - Number of curricular units of quantitative nature per semester.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
3 - Construção de residências para estudantes em Águeda.

8.2.1. Improvement measure 
3 - Building students residences in Águeda.
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8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
Prioridade alta, implementação imediata.

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

9.1.3. Indicadores de implementação 
Existência de residências; capacidade das residências.

9.1.3. Implementation indicators 
Existence of residences; accommodation capacity of the residences.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
4.1 - Encorajar os Docentes a tornarem-se membros de centros de investigação e a colaborar ativamente nos mesmos.

 4.2 - Promover a internacionalização do corpo docente.
 4.3 - Estimular a investigação no contexto do Mestrado em Gestão Comercial.

 4.4 - Encorajar os Docentes a participar em projectos.
 

8.2.1. Improvement measure 
4.1 - Encouraging academic staff to become members of research centers and to collaborate actively in those centers.

 4.2 - Promoting the internationalization of academic staff.
 4.3 - Stimulating research in the context of the MSc. in Retail Management.

 4.4 - Encouraging academic staff to take part in projects.
 

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
4.1 - Prioridade alta, implementação em curso.

 4.2 - Prioridade alta, implementação em curso.
 4.3 - Prioridade média, implementação em 2018-2019.

 4.4 - Prioridade alta, implementação em curso.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
4.1 - High priority, implementation in progress.

 4.2 - High priority, implementation in progress.
 4.3 - Medium priority, implementation in 2018-2019.

 4.4 - High priority, implementation in progress.

9.1.3. Indicadores de implementação 
4 - a) Número de publicações científicas dos docentes do CE; b) Número de citações dos docentes do CE; c) Número de projectos de
investigação submetidos e aprovados envolvendo docentes do CE

9.1.3. Implementation indicators 
4 - a) Number of the scientific publications of the academic staff of the programme of study; b) Number of citations publications of the
academic staff of the programme of study; c) Number of projects submitted and approved involving the academic staff of the
programme of study.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
5.1 - Incluir trabalho de investigação como um elemento de avaliação em unidades curriculares, sempre que prove ser adequado e
viável, promovendo a apresentação do trabalho dos alunos em seminários de investigação.

 5.2 - Integrar alunos em equipas de investigação que incluam docentes do CE.

8.2.1. Improvement measure 
5.1 - Including research work as one of the assessment elements in curricular units, whenever it proves adequate and feasible and
promoting the presentation of students' work in research seminars.

 5.2 - Integrating students in research and project teams that include academic staff members of the study programme.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
5.1 - Prioridade média, implementação 2018-2019.

 5.2 - Prioridade média, implementação 2018-2019.

8.2.2. Priority (High, Medium, Low) and implementation timeline. 
5.1 - Medium priority, implementation in 2018-2019.

 5.2 - Medium priority, implementation in 2018-2019.


