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ACEF/1819/1200206 — 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.
 NCE/12/00206

 
1.2. Decisão do Conselho de Administração.

 Acreditar com condições

 
1.3. Data da decisão.

 2013-05-29

 

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._Ponto 2 - Sintese de medidas_pt_en 23_11_2018.pdf
 

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

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

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

 <sem resposta>

 
3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

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

 Não

 
3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 <sem resposta>

 
3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.

 <no answer>

 

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

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

 
4.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma breve explanação e fundamentação das alterações efetuadas.

 Desde o processo de avaliação anterior verificaram-se melhoramentos significativas ao nível de intalações e de equipamentos para
reforçar as infraestruturas laboratoriais que são utilizadas para suportar a componente experimental e laboratorial da maioria das
unidades curriculares do plano de estudos de Engenharia Eletrotécnica, sendo de destacar as seguintes:

 Instalações.
 A ESTGA dispõe de laboratórios, oficinas e salas de aulas suficientes para os alunos da licenciatura. Estes locais têm sido objeto de

manutenção regular não tendo, contudo, sofrido alterações assinaláveis. Exceptua-se o local da biblioteca que foi alterado para uma
sala de maiores dimensões num local arejado e situado na proximidade de salas disponibilizadas aos estudantes para estudo
individual e em grupo. 

  
Equipamentos.

 Em complemento aos equipamentos existentes, o curso passou a dispor dos seguintes equipamentos: 
 - Um osciloscópio de 4 canais, 100 MHz com comunicação com computadores portáteis;

 - Quatro osciloscópios de 2 canais com comunicação com computadores portáteis;
 - O equipamento pedagógico marca “Feedback” foi reforçado com uma nova unidade fonte de alimentação de tensão alternada

trifásica, monofásica e tensão contínua permitindo dispor de três unidades de alimentação independentes;
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- Um analisador de qualidade de energia, trifásico, Fluke / 435 II;
 - Um analisador de vibrações Fluke / 810;

 - Um medidor de resistência de terra de pinça Fluke / 1630;
 - Um multímetro de bancada de elevda precisão B&K / BK891;

 - Um viscosímetro analógico PCE-RVI 1;
 - Um luxímetro digital UNI-T / UT382;

 - Um paquímetro digital Velleman / DCA150;
 - Um taquímetro digital UNI-T / UT371;

 - Uma chave dinanométrica pequena ST;
 - Autómatos programáveis Fatek;

 - Indicadores de temperatura e respetivos termopares de ponta e de contacto;
 - LVDT - (Linear Variable Differential Transformer);

 - Diversas ferramentas de eletricista e outras (alicates de cravar e de descarnar, detector de presença de tensão) 
 - Uma impressora 3D Beeverycreative – Beethefirst;

 - CNC, um centro de maquinação de cinco eixos 
 - Um forno de câmara para tratamentos térmicos e fundição (1 700° C);

 - Um torno mecânico convencional;
 - Uma guilhotina de chapa;

 - Uma prensa de oficina 50 kN;
 - Uma câmara digital para microscópio ;

 - Um grupo hidráulico Bosch, Rexroth;
 - Uma mesa digitalizadora Renishow Cyclone;

 - Rugosímetro Mitutoyo SJ-210.
  

Está prevista a aquisição de equipamentos adicionais que se encontram em fase de estudo. 
 

 
4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.

 Since the previous evaluation moment significant improvements have been undertaken, regarding both facilities and equipment to
reinforce the laboratorial infrastructures that have been used to support the experimental and laboratorial components of many
curricular units (CU) of the Electrical Engineering study plan, namely as to:

  
Facilities

 The facilities of the Águeda School of Technology and Management comprise laboratorial infrastructures, offices and classrooms that
have provided the required conditions to teach the students enrolled in Electrical Engineering. These have been regularly updated, but
without significant changes. The exception is the library that has been relocated to a larger room, in an airy space near to two study
rooms available for students to develop individual and group workEquipment

 The laboratorial infrastructures were reinforced with additional equipment, in particular:
 - 1 four-channel, 100 MHz oscilloscope with communication with protable computers 

 - 2 two-channel oscilloscopes with communication with protable computers
 - Reinforcement of the teaching equipment (brand: Feedback) with a new three-phase, single-phase and continuous-voltage power

supply unit allowing for 3 independent power units
 - 1 three-phase power quality analyzer (Fluke/435II)

 - 1 vibration analyser (Fluke/810) 
 - 1 ground resistance meter with clamp (Fluke/1630 

 - 1 high accuracy workbench multimeter (B&K/BK891) 
 - 1 analogue viscometer (PCE-RVI 1)

 - 1 digital luxmeter (UNI-T / UT382)
 - 1 digital caliper(Velleman/DCA150) 

 - 1 digital tachometer(UNI-T/UT371)
 - 1 small ST torque wrench

 - Programmable automation Fatek controllers
 - Temperature indicators with the respective thermocouples, both tip and contact termocouples

 - 1 LVDT (Linear Variable Differential Transformer)
 - Various electrician tools and others (pliers and crimping pliers, voltage detector)

 - 1 3D Printer (Beeverycreative – Beethefirst)
 - 1 CNC - machining center of five axes

 - 1 chamber furnace for heat treatments and casting (1700°C)
 - 1 conventional lathe

 - 1 sheet metal guillotine
 - 1 office press of 50 kN
 - 1 digital camera for a microscope

 - 1 hydraulic unit (Bosch Rexroth)
 - 1 digitalization table (Renishow Cyclone)

 - 1 Rugosimeter (Mitutoyo SJ-210)
  

The acquisition of additional equipment is under study
 

 
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>
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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.

 Desde o processo de avaliação anterior registaram-se melhorias significativas das estruturas de apoio aos processos de ensino e
aprendizagem, sendo de realçar as seguintes:

 - Criação do Gabinete de Estágios e Emprego (G2E) da ESTGA;
 - Criação do Gabinete de Comunicação e Relações Públicas (GCRP) da ESTGA.

 
 
4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 Since the previous evaluation moment, some of the infrastructures supporting the teaching and learning processes have been
significantly improved, e.g.:

 - The creation of ESTGA’s Internship and Employment Office;
 - The creation of ESTGA’s Communication and Public Relationships Office.

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

 Não

 
4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.

 NA

 
4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.

 NA

 

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.):

 Escola Superior De Tecnologia E Gestão De Águeda

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

 
 
1.3. Ciclo de estudos.

 Engenharia Eletrotécnica

 
1.3. Study programme.

 Electrical Engineering

 
1.4. Grau.

 Licenciado

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

 1.5._DR_plano estudos.pdf
 1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.

 Engenharia Eletrotécnica

 
1.6. Main scientific area of the study programme.

 Electrical Engeneering

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

 520

 
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
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aplicável:
 522

 
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:

 523

 
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.

 40

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

 Pretende-se o aumento do número de máximo de admissões de 35 para 40 porque o ciclo de estudos tem tido muita procura nos
regimes especiais e têm sido admitidos muitos estudantes através destes regimes. De notar também que a estrutura física, de
docentes e de apoio técnico da ESTGA está preparada para acolher 40 novos estudantes a cada ano letivo.

 
1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.

 The goal is to increase the maximum number of openings for students, from 35 to 40, since the study cycle has been having a high
demand in special access regime and many students have been admitted through these regimes. It is also relevant to point out that
ESTGA’s physical structure, as well as faculty and technical support, can fully host 40 new students each academic year.

 
1.11. Condições específicas de ingresso.

 Podem candidatar-se a este ciclo de estudos os estudantes que apresentem candidatura através do concurso nacional de acesso e
tenham aprovação ao seguinte conjunto de provas de ingresso:

  
07 Física e Química 

 16 Matemática
  

 
Os candidatos podem ainda ingressar através dos regimes de mudança de par instituição/curso ou através de um Concurso
Especial, de acordo com as normas legais em vigor (titulares de curso superior, titulares de Curso de Especialização Tecnológica,
titulares de Curso Técnico Superior Profissional ou Maiores de 23 anos). 

 Podem ainda ingressar os candidatos que reúnam as condições previstas no Estatuto do Estudante Internacional.
 

 
1.11. Specific entry requirements.

 All students, who present their application through the National Competition for Access to Higher Education, can apply to the degree
of Electrical Engineering if approved in the following exams:

  
07 Physics and Chemistry

 16 Mathematics
  

The applicants may also enter through Re-Entry, Change and Transfer of Course Regimes or through a Special Access Regime, in
accordance with the current legal regulations (holders of a higher education course, holders of a Technology Specialization Course,
holders of a Higher Professional Technical Course or being over 23 years old).

 Candidates who meet the requirements of the International Student Status may also apply.
 

 
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 - Universidade de Aveiro
 Rua comandante Pinho e Freitas, Nº28

 3750-127 Águeda
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1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx.
500kB).

 1.14._RegCreditacao_7041_2011 e 131_2017.pdf
 1.15. Observações.

 O curso de EE foi desenvolvido de acordo com o paradigma da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP),o que se reflete na sua
estrutura curricular. Os elementos nucleares dessa estrutura são meta-unidades curriculares,designadas por Módulos Temáticos
(MT), cada uma delas dedicada a um dos grandes temas alvo do curso. Cada MT é constituído por um conjunto de subunidades
curriculares,que inclui sempre 1 UC designada por Projeto Temático (PT),dedicada ao tema do MT, e UC associadas, dedicadas a
desenvolver assuntos fundamentais do tema do MT. O conjunto destas subUC contribui,de forma articulada,para os Objetivos de
Aprendizagem (OA) do MT. Existem ainda UC não incluídas nos MT e designadas por UC autónomas.

 Os OA dos MT resultam, assim, do contributo de várias UC, não podendo, em alguns casos, ser associadas a uma UC do MT
isoladamente. Por este motivo, em todas as UC a totalidade dos OA do MT em que se inserem, já que, dada a articulação imposta
pelo Modelo de Aprendizagem Baseada em Projetos (MABP) da ESTGA, se torna difícil definir a contribuição específica de cada
subUC para os resultados finais do MT. No MABP, o ponto de partida para a aprendizagem consiste num projeto, complexo,
multidisciplinar e com soluções em aberto. Ao tentar desenvolver uma solução para esse problema os alunos, organizados em
grupos, e acompanhados por um orientador, desenvolvem o seu processo de aprendizagem. Trata-se, assim, de um modelo
fortemente centrado no aluno.

 Os projetos propostos estão relacionados com situações próximas das reais, o que constitui fator de motivação importante. Cria-se
assim um ambiente propício ao desenvolvimento de competências transversais de forma explícita no currículo: trabalho de grupo,
planificação do trabalho, liderança, resolução de conflitos, etc.

 A avaliação tem por base um relatório final e uma defesa pública que inclui a sua apresentação e discussão com um júri, que
usualmente inclui um elemento externo à ESTGA.

 O plano de estudos contém 2 unidades curriculares de opção, no 4.º e no 6.º semestres, sendo ambas de 6 ECTS. Estas opções são
de diversas áreas científicas, tal como está expresso na tabela 2.2.2 da secção II.

 No projeto temático em Automação industrial os estudantes têm de adquirir competências na área científica de Eletrotecnia e de
Engenharia Mecânica, e como tal este está classificado como sendo de ambas as áreas científicas (6 ECTS de ELE/EMEC).

 O perfil de instalações elétricas da licenciatura tem 107 dos 180 ECTS da área científica ELE, o que representa 59,44% e 7 ECTS da
área científica de Engenharia Mecânica (representando 3,9%). 

 A licenciatura tem 2 perfis de especialização: instalações elétricas e eletromecânica. O perfil de eletromecânica da licenciatura tem
65 dos 180 ECTS da área científica da ELE, o que representa 36,11 %. Na área da Eng. Mecânica são 49 dos 180 ECTS o que
representa 27,22%. Sendo assim o perfil de eletromecânica tem 2 áreas científicas com mais de 25% do total de ECTS do plano de
estudos.

 
1.15. Observations.

 EE’s study programme was developed in accordance with the of PBL (Problem Based Learning) paradigm, which is reflected in its
curriculum. The core elements of the EE course structure are meta-curricular units, known as Thematic Modules (TM), each are
dedicated to one of the major themes of the course subject. Each MT is composed by a set of curricular subunits, that always
includes 1 project CU on the topic of the corresponding TM, called thematic project (TP), and 2 associated CU, dedicated to developing
the fundamental issues of the topic of the module. Together these subunits contribute, in a coordinated manner, to the learning
outcomes of the TM.

 The CU that are not included in the TM are usually devoted to complementary subjects not directly related to the topics of the course
subject and are called autonomous UCs. Various Uc contribute to learning outcomes (LO) of the MT and, in some cases, cannot be
associated with any of the CU by it self. For this reason, the LO are reported in all UC included in the MT, since, due to the linkage
imposed by the PBL it is not possible to define the specific contribution of each CU curriculum to each LO. In PBL, the starting point for
learning is a project related to concrete, open ended problems, which requires complex and multidisciplinary solutions. When trying to
develop a solution for the problem, students, organized into working groups, and guided by a supervisor, develop their learning
process. It is, thus, a strong student-centered model.

 The fact that the projects posed to students reflect authentic situations is an important motivation factor. It is, moreover, an
environment propitious to the development of soft skills, i.e. students work in groups, plan their own work, research information
independently, and evaluate the various options critically.

 The assessment is based on a final report and a public defense, with a jury that includs elements external to ESTGA.
 The EE program contains 2 optional CU, in the 4th and 6th semester, each with 6 ECTS. These options have different scientific areas,

as expressed in table 2.2.2 of section II.
 In the thematic project in Industrial Automation, students have to develop competences in Eletrotecnics and Mechanical Engineering;

thus, it is classified in both scientific areas (6 ECTS of ELE/EMEC).
 The degree in Electrical Engineering has 2 specialization profiles: Electrical Installations and Electromechanics. The specialization

profile in electrical installations has 107 ECTS in the scientif area of Eletrotechnics, representing 59.44%, and 7 ECTS in the
Mechanical Engeneering scientif area (representing 3.9%).The specialization profile eletromechanic has 65 ECTS in the scientif area
of eletrotechnics which represents 36.11%. In the Mechanical Engeneering it has 49 ECTS, this is 27.22% of the 180ECTS. In that way,
the eletromechanics profile has two main scientif areas: Eletrothechnics and Mechanical Engeneering.

 

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):
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Perfil de especialização em Instalações Elétricas Specialization in Electrical Installations

Perfil de especialização em Eletromecânica Specialization in Eletromechanics

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

2.2. Estrutura Curricular - Perfil de especialização em Instalações Elétricas

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Perfil de especialização em Instalações Elétricas

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

 Specialization in Eletrical Installations

 

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

Eletrotecnia / Electrotechnics ELE 107 0

Engenharia Mecânica / Mechanical Engeneering EMEC 7 0

Eletrotecnia / Engenharia Mecânica // Eletrotechnics /

Mechanical Engeneering
ELE/EMEC 6 0

Física / Physics F 18 0

Gestão / Management GES 2 0

Informática / Computer Science I 8 0

Matemática / Mathematics M 20 0

Qualquer área/Any area n/a 0 12

(8 Items)  168 12  

2.2. Estrutura Curricular - Perfil de especialização em Eletromecânica

2.2.1. Ramo, opção, perfil, maior/menor, ou outra (se aplicável).
 Perfil de especialização em Eletromecânica

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

 Specialization in Eletromechanics

 

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

Eletrotecnia / Electrotechnics ELE 65 0

Engenharia Mecânica / Mechanical Engeneering EMEC 49 0

Eletrotecnia / Engenharia Mecânica // Eletrotechnics /

Mechanical Engeneering
ELE/EMEC 6 0

Matemática / Mathematics M 20 0

Física / Physics F 18 0

Informática / Computer Science I 8 0

Gestão / Management GES 2 0

Qualquer área / Any Area n/a 0 12

(8 Items)  168 12  

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.

 Tendo esta licenciatura um Modelo de Amprendizagem Baseada em Projetos (MABP), os estudantes são o centro do processo de
aprendizagem. Isto porque os alunos desenvolvem projetos de forma autónoma (com orientação) e com total liberdade (dentro dos
objetivos do módulo temático onde se inserem) para obterem soluções para o problema colocado no início do semestre. No final do
semestre os estudantes terão de documentar e sustentar teoricamente o trabalho num relatório final. Assim, os estudantes têm de
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forma inequívoca um papel ativo no processo de aprendizagem. Também nas unidades curriculares associadas, os estudantes têm a
possibilidade de exporem problemas dos seus projetos temáticos, o que cria sinergias entre as unidades curriculares e também
reforça o papel dos estudantes no seu processo de aprendizagem.

 No ponto 1.15 da secção II são apresentados mais pormenores sobre o Modelo de Aprendizagem Baseada em Projetos. 
 

 
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.

 As aforementioned, the EE’s study programme follows a Project-Based Learning (PBL) model, in which the students are at the center
of the learning process. This is because students develop projects autonomously (with supervision) and with total freedom (within the
framework of the objectives defined within each Thematic Module) to work on solutions to solve the problem outlined at the beginning
of the semester. At the end of the semester students will have to document and theoretically support the work in a final technical
report. Thus, the students play an effective active role in the learning process. Also, in the associated CU, students asked to critically
depict the problems faced within the framework of their Thematic Projects, thus depicting dinamics and synergies between the CU
and also reinforcing the students' role in their learning process and their critical thinking.

 More details on the PBL model are provided in section II, subsection 1.15.
 

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

 A Universidade de Aveiro possui um sistema de garantia de qualidade acreditado. Uma das fases desse sistema é a resposta por
parte dos estudantes a um questionário. Uma das questões é precisamente a carga média de trabalho para determinada UC. Estes
dados são depois analisados pela comissão de curso composta pelo diretor de curso e mais 2 docentes e por 1 representante dos
estudantes por cada ano letivo. Seguidamente é também analisada por uma comissão de análise da ESTGA, onde os estudantes
também estão representados.

 A somar ao sistema de garantia de qualidade, a direção de curso vai monitorizando o processo de aprendizagem, garantindo, por
exemplo, que a carga média de trabalho é a adequada para as diversas UC.

 
 
2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.

 The internal quality assurance system of the University of Aveiro is certified by the A3ES. The procedure of the quality assurance
comprises several phases. One of them is the students' response to a questionnaire, in which one of the issues is precisely the
average workload for each of the CU. These data are then analyzed by the Course Committee, which is composed by the course
director, 2 teachers of the teaching staff and 3 students, being 1 student the representative for each year of EE’s study programme. In
addition, ESTGA’s Analysis Committee , where students are also represented, also takes part in the process.

 In addition to UA quality assurance system, EE course direction is monitoring the learning process, e.g. ensuring that the average
workload is appropriate for the several CU.

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

 De acordo com os regulamentos, as avaliações de cada semestre são sempre coordenadas pela direção de curso o que garante que
todas as Unidades Curriculares têm métodos de avaliação adequados tanto em termos de tipo de avaliação (contínua, discreta, final)
como na sua calendarização.

 Os projetos temáticos têm todos avaliação final através duma apresentação e discussão com júri composto por três elementos.
Estes elementos podem ser docentes da ESTGA da área ou pessoas que integram empresas. No calendário escolar estão previstos
dias dedicados à defesa dos projetos temáticos.

 
 
2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.

 According to ESTGA’s current regulations, the assessment moments of each semester are always coordinated by the Course
Direction, which ensures that all CUs have adequate assessment methods both in terms of evaluation type (continuous, discrete,
final) and in timing.

 All the Thematic Projects have mandatory final assessment which encompasses its presentation and discussion with a jury
composed by 3 elements. These can be ESTGA’s teachers, belonging to a scientific area closely related with the framework of the
project, or people who integrate companies, developing their economic activities in the field of the scientific knowledge areas of EE.
The assessment of the Thematic Projects is planned in the school calendar, being several days available for this purpose. 

 
 

2.4. Observações

2.4 Observações.
 Ver ponto 1.15 da secção II.

 
2.4 Observations.

 See point 1.15 of section II.

 

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.
 Valter Filipe Miranda Castelão da Silva
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3.3 Equipa docente do ciclo de estudos (preenchimento automático)

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

Nome / Name Categoria / Category
Grau /
Degree

Especialista /
Specialist

Área científica / Scientific Area
Regime de tempo
/ Employment link

Informação/
Information

Valter Filipe Miranda

Castelão da Silva

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Eletrotecnia 100

Ficha

submetida

André Fernando

Ribeiro de Sá

Professor Adjunto ou

equivalente
Mestre

Título de

especialista (DL

206/2009)

Engenharia Eletrotécnica 60
Ficha

submetida

António Eduardo

Pereira Coutinho

Barbosa

Equiparado a Professor

Adjunto ou equivalente
Licenciado

Título de

especialista (DL

206/2009)

Engenharia Eletrotécnica 60
Ficha

submetida

Bruno André Pereira

Santos Gomes

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Eng. Eletrotécnica 50

Ficha

submetida

Cláudia Sofia Marcos

Machado dos Reis

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Engenharia Eletrotécnica 50

Ficha

submetida

Dina Fernanda da

Costa Seabra

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Matemática 100

Ficha

submetida

Fernanda de Oliveira

Resende

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Eletricidade e Energia 100

Ficha

submetida

Filipe Alexandre de

Sousa Pereira

Professor Adjunto ou

equivalente
Mestre

Título de

especialista (DL

206/2009)

Eletrónica e Informática 60
Ficha

submetida

Joaquim Manuel da

Graça Sacramento

Equiparado a Professor

Coordenador ou

equivalente

Doutor Materiais 60
Ficha

submetida

José Manuel de

Carvalho Nunes de

Oliveira

Professor Adjunto ou

equivalente
Mestre

Engenharia Eletrónica e de

Telecomunicações
100

Ficha

submetida

Luís Manuel Pires

Martins de Abreu

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Manuel Jorge de

Araújo Pereira Soares

Professor Auxiliar ou

equivalente
Doutor Física - Física da matéria condensada 100

Ficha

submetida

Maria Margarida

Carreira Pires Urbano

Professor Adjunto ou

equivalente
Mestre Engenharia Eletrotécnica 100

Ficha

submetida

Miguel Lienhard

Mendonça

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Engenharia Mecânica 100

Ficha

submetida

Paulo Alexandre

Ferreira Neto Alves

Afonso

Professor Coordenador ou

equivalente
Doutor

Engenharia Quimica - Especialização em

Simulação e Controlo Electrónico de

Processos

100
Ficha

submetida

Rui Pedro de Oliveira

Alves

Professor Adjunto ou

equivalente
Doutor Engenharia Electrotécnica 50

Ficha

submetida

Vítor Manuel Ferreira

dos Santos

Professor Associado ou

equivalente
Doutor Engenharia Eletrotécnica 100

Ficha

submetida

     1390  

<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.
 17

 
3.4.1.2. Número total de ETI.

 13.9

 

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

w ith a full time link to the institution:
10 71.942446043165
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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):
10.1 72.661870503597

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
8.1 58.273381294964 13.9

Especialistas, não doutorados, de reconhecida experiência e competência profissional nas áreas

fundamentais do ciclo de estudos (ETI) / Specialists not holding a PhD, w ith w ell recognised experience and

professional capacity in the fundamental areas of the study programme

1.8 12.94964028777 13.9

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 w ith a full time link to the institution for

over 3 years

11.3 81.294964028777 13.9

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
2.6 18.705035971223 13.9

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 recurso aos Serviços Centrais da Universidade de Aveiro, conta com 9 funcionários

 não docentes que dão suporte ao funcionamento do ciclo de estudos (cinco técnicos superiores, quatro assistentes técnicos). Todos
os funcionários se encontram em regime de dedicação exclusiva.

 
 
4.1. Number and employment regime of the non-academic staff allocated to the study programme in the present year. 

In addition to the Central Services of the University of Aveiro, the school has 9 non-teaching staff supporting the functioning of the
study cycle (one Department Secretary, five technicians, four technical assistants). All staff are on an exclusive dedication basis.

 
4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 

- 2 são mestres;
 - 4 são licenciados;

 - 1 é bacharel;
 - 2 são detentores do 12.º ano ou equivalente.

  

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

- 2 hold a MsC Degree;
 - 4 hold a degree;

 - 1 holds a BsC Degree;
 - 2 have completed high school.

 
 

5. Estudantes

5.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso
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5.1.1. Estudantes inscritos no ciclo de estudos no ano letivo em curso

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
95

 

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 94.7

Feminino / Female 5.3

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 38

2º ano curricular 27

3º ano curricular 30

 95

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 20 20

N.º de candidatos / No. of candidates 25 42 43

N.º de colocados / No. of accepted candidates 8 16 23

N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 25 18 32

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

accepted candidate
111.9 112.4 115

Nota média de entrada / Average entrance mark 126 126.8 127.4

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
Os estudantes do curso de Eng. Eletrotécnica apresentam percursos muito diversos. Relativamente ao regime geral, os estudantes
que ingressam por esta via, são maioritariamente provenientes do ensino regular, existindo também alguns provenientes do ensino
profissional (no entanto, em menor proporção). Sendo o curso eminentemente prático é muito atrativo para os alunos do profissional,
no entanto a exigência das provas de Matemática (16) e de Física e Quimica (07) são uma barreira para estes potenciais estudantes.

 Relativamente a regimes especiais, o curso tem 4 vagas para todos estes regimes (nos anos letivos em análise). No presente ano
letivo teve 5 vagas para estes regimes. Nos anos letivos desde a última acreditação, estas vagas têm sido sempre preenchidas.

 Todos os anos letivos o curso tem boa aceitação e atratividade para pessoas que já trabalham. Isto reflete-se no interessante
número de candidaturas “Maiores de 23” (M23) que todos os anos o curso tem. Por exemplo, no presente ano letivo foram 5
candidatos M23.

 De realçar também que o curso tem boa atratividade em titulares de cursos superiores. Assim tem havido candidatos ao curso
através deste regime especial.

 Até ao ano letivo 2016/17 (inclusive) o curso de Eng. Eletrotécnica tinha muitos candidatos detentores de Curso de Especialização
Tecnológico (CET). Até esse ano letivo os alunos não colocados nas vagas dedicadas a regimes especiais eram colocados porque o
regime geral não era preenchido e as vagas eram usadas pelos candidatos a regimes especiais.

 A partir do ano letivo 2017/18 (inclusive) o número de candidatos titulares de CET decresceu, aumentando o número de candidatos
titulares de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP). Apesar das poucas vagas reservadas para este regime em 2017/18,
os candidatos por este regime que não foram colocados, foram colocados através de um pedido especial ao Sr. Ministro do Ensino
Superior (8 estudantes).

 No ano letivo presente, as vagas sobrantes do regime geral também foram disponibilizadas para os candidatos não colocados dos
regimes epeciais, o que totalizou mais 13 estudantes colocados.

 A divisão de alunos pelos dois perfis é normalmente de 1/3 para o perfil de instalações elétricas e de 2/3 para o perfil de
eletromecânica.

 
5.3. Eventual additional information characterising the students. 
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The students of the Electrical Engineering have very different provenances. Regarding the general access regime, the the students
that enter the study programme this way, only a small percentage come from professional and/or vocational courses. Being a
practical studey programme, it is very attractive for the students of the professional and/or vocational courses; nevertheless, the
requirement of access examinations in Mathematics (16), as well as Physics and Chemistry (07) pose as an important barrier for
these potential students’ in the apllication process.

 There were 4 vacancies for Special Access Regime students, (in the years under evaluation). Currently, there are already 5
vacancies for this regime. Since the last accreditation, these vacancies have always been filled.

 Moreover, EE study programme has had a good acceptance and attractiveness, every academic year, for appliants who already
work. This is reflected in the interesting number of applications in the specific Over 23 regime (M23). For example, in the current
academic year there were 5 M23 applicants.

 Besides, the study promme also has good attractiveness for degree holders, once there have been candidates for the course through
this special access modality.

 Until 2016/17 academic year (inclusive), the EE had many candidates holding a Course of Technological Specialization (CET), which
were enrolled in the study programme, once the vacancies dedicated to the general access regime were not completely filled out.

 Since the 2017/18 academic year (inclusive), the number of candidates holding CET decreased, increasing the number of candidates
holding a Higher Professional Training Course (CTeSP). Despite the few vacancies reserved for these students in 2017/18, candidates
who were not placed in a first moment were then placed through a special request to the Higher Education Minister (8 students).

 In the present academic year, the vacancies not filled by candidates from the general access regime were also made available to the
unplaced candidates of the special regimes – a total of 13 students.

 The division of students by the two specialization profiles is usually 1/3 for the Electrical Installations profile and 2/3 for the
Electromechanics profile.

 

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 17 7 7

N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 15 2 3

N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 0 3 3

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.

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). 

NA

 
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). 

NA

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

De acordo com o Despacho nº. 10048/2013 o 1º ciclo de estudos em Engenharia Eletrotécnica estrutura-se segundo dois percursos
alternativos: Perfil de especialização em Instalações Elétricas e em Eletromecânica. Em cada um dos percursos, as UC estão
estruturadas em 6 áreas científicas: Eletrotecnia (ELE), Engenharia Mecânica (EMEC), Matemática (M), Física (F), Informática (I) e
Gestão (GES). As 2 UC optativas (Opção I e Opção II) podem ser escolhidas pelos estudantes tendo em conta um elenco de UC de
diversas áreas científicas.

 A análise dos dados estatísticos (taxas de aprovação do curso) disponibilizados pelo SGQ permite concluir que não se verificam
diferenças relevantes na taxa de sucesso das UC que compõem as áreas científicas referidas anteriormente, sendo a percentagem
de estudantes aprovados relativamente ao número de estudantes inscritos distribuída da seguinte forma pelas áreas científicas: ELE
– 63%; EMEC – 77%; F – 60%; M – 66%; I – 80%; GES – 45%; outras áreas científicas – 100%. Por sua vez, a percentagem de
estudantes aprovados relativamente ao número de estudantes avaliados é distribuída da seguinte forma: ELE – 75%; EMEC – 84%; F
– 81%; M – 81%; I – 88%; GES – 50%; outras áreas científicas – 100%.

 Assim, não são identificados casos de insucesso expressivos nas diferentes áreas científicas do ciclo de estudos. Contudo, o facto
de nem todos os estudantes inscritos se submeterem ao processo de avaliação contribui para reduzir a taxa de sucesso.

 Verifica-se também que as taxas de sucesso não se distribuem de forma uniforme pelas diferentes áreas científicas, as quais
naturalmente apresentam diferentes requisitos e níveis de exigência diferenciados. Essas taxas de sucesso são também
condicionadas pela preparação de base dos estudantes que ingressam neste ciclo de estudos, os quais revelam maiores
dificuldades nas UC introdutórias de cariz técnico, com particular incidência na área científica de ELE (Eletrotecnia Elementar,
Sistemas Eletrónicos, Microprocessadores e Microcontroladores) e à adaptação a uma metodologia de ensino baseada em projetos,
verificando-se um aumento das taxas de sucesso nas UC de continuidade. Além disso, trata-se de UC associadas a módulos
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temáticos, cuja classificação final é obtida através da média ponderada das UC associadas. Assim, de acordo com o regulamento de
estudos de licenciatura da ESTGA, são aprovados os estudantes que obtenham cumulativamente uma classificações mínimas de 10
valores no módulo temático e de 8 valores em cada uma das UC associadas, pelo que as taxas de aprovação disponibilizadas no
SGQ refletem taxas de sucesso inferiores às que se verificam na realidade.

 O nível de sucesso encontra-se também refletido no número de estudantes que conclui este ciclo de estudos com regularidade.
Salienta-se, ainda, o facto de alguns estudantes terem concluído o ciclo de estudos em menos de três anos (2 no antepenúltimo ano, 2
no penúltimo ano e 1 no último ano).

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

According to the Order no. 10048/2013, the study programme in Electrical Engineering is structured according to 2 alternative
specialization profiles: Electrical Installations and Electromechanics. In each specialization profile, the Curricular Units (CU) are
structured into 6 scientific areas: Electrotechnics (ELE), Mechanical Engineering (EMEC), Mathematics (M), Physics (F), Informatics
(I) and Management (GES). The 2 optional CU (Option I and Option II) are chosen by students from a set of CU of different scientific
areas.

 The analysis of the available data (approval rates) available in the Management Quality System (MQS) allows for concluding that there
are no relevant differences in the success rate of the CU belonging to the scientific areas abovementioned, with the percentage of
approved students, regarding the number of enrolled students distributed by the scientific areas, as follows: ELE – 63%; EMEC –
77%; F = 60%; M = 66%; I-80%; GES - 45%; other scientific areas – 100%. In turn, the percentage of approved students, regarding the
number of evaluated students, is distributed as follows: ELE – 75%; EMEC – 84%; F = 81%; M = 81%; I-88%; GES – 50%; other
scientific areas – 100%.Thus, no cases of significant academic insuccess, in the different scientific areas of the study cycle, are
identified. However, the fact that not all the enrolled students undergo the evaluation process contributes to reduce the success rate.

 The success rates are not evenly distributed by the different scientific areas, which naturally have different requirements. These
success rates are also conditioned by the students’ prior knowledge, when enrolling the study programme. In fact, they reveal high
difficulties in introductory and technical CU, focusing mainly the scientific area of ELE (Elementary Electrotechnics, Electronic
Systems, Microprocessors and Microcontrollers) and also some difficulties regarding their adaptation to the project-based learning
methodology, since their success rates increase further in the CU that follow. In addition, the abovementioned CU are associated to
Thematic Modules, within which the final classification is obtained through the weighted average of the associated CU. Thus,
according to ESTGA’s undergraduate study regulations, students who obtain a minimum of 10 values in the Thematic Module and 8 in
each of the associated CU will be approved; consequently, the approval rates provided in the QMS are lower than those ones really
obtained by the students.

 The success level is also reflected in the number of students that complete the study programme. It should also be noted that some
students have finished their graduation in less than three years (2 per year in the last years and 1 in 2017/18).

 
 

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). 

Não é possível obter dados a partir do site “infocursos.mec.pt”.
 O site “indicadores.ua.pt” disponibiliza um estudo sobre o nível de empregabilidade dos diplomados entre 2012 a 2014 que apresenta

33 diplomados neste período.Destes 33 diplomados, 32 são trabalhadores por conta de outrem e 1 prosseguiu estudos.Dos 32
diplomados,mais de metade estão em cargos de chefia.Todos os diplomados estão a trabalhar na área.Muitos dos diplomados
continuam os seus estudos para cursos de mestrado e trabalham simultaneamente (apesar de tal não estar refletido no site
"indicadores.ua.pt").Existem também diplomados com percursos de emprego seguidos da prossecução de estudos e novamente de
emprego.

 No portal da DGECC o curso apresenta 0 desempregados em Junho de 2016 para licenciados em 2015.
 Através do acompanhamento feito pela comissão de curso aos diplomados, não se conhecem desempregados.

 
 
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). 

Data is not available in website “infocursos.mec.pt” for the study cycle,
 The website “indicadores.ua.pt” provides a study regarding the employability level of graduates from 2012 to 2014, which presents 33

graduates in Electrical Engineering in this period. 32 of these 33 graduates are employed and 1 has enrolled a MsC. Also, more than
half of the 32 graduates take up leadership positions. All the employed graduates are working in the area of Electrical Engineering. 

 It should be noted that many of the graduates continued their studies, i.e. enrol master’s degrees as working-students (although this is
not reflected in the website “indicador.ua.pt”). There are also graduates with different trajectories, which oscilate between further
studies and being employed.

 In the DGECC portal the study programme presents an unemployment rate of 0%, in June of 2016 for graduates in 2015.
 The course committee follows alumni, and no unemployed graduates are identified.

 
 
6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 

Um dos pontos fortes do ciclo de estudos é a empregabilidade. Estando a ESTGA situado numa zona de forte implantação industrial,
os estudantes que terminam o ciclo de estudos facilmente ingressam no mercado de trabalho. Frequentemente os estudantes
ingressam no mercado de trabalho mesmo antes de terminar os seus estudos.

 A comissão de curso faz um acompanhamento dos diplomados através das redes sociais (usando um grupo fechado de facebook
criado para o efeito) a partir do qual não identificou, até ao momento, nenhum diplomado em situação de desemprego. Através desse
mesmo grupo são divulgadas ofertas de emprego que chegam à direção de curso através de diversas fontes.

 O diretor de curso normalmente recebe pedidos de empresas para colocação de diplomados e muito raramente consegue satisfazer
os pedidos dado o número de ofertas disponíveis para os diplomados.

 
 
6.1.4.2. Reflection on the employability data. 

Employability is one of the strengths of the Electrical Engineering study programme. Águeda School of Technology and Management
is in a strong industrial region and, therefore, the graduates of Electrical Engineering easily enter the job market. Often students enter
the job market even before they have finished their studies.
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The course committee monitors graduates through social networks (using a closed group created for this purpose in facebook) and
considers that there are no unemployed graduates. This same group has been being used to announce job ads directly reseived by
the the course committee.

 The course director usually receives job ads from companies for graduates and very rarely these positions are satisfied because the
number of posts is much higher than the number of graduates.

 
 

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

INESC TEC Excelente/excelent

Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores

do Porto (FE/UP) / Institute of Engeneering and

Computer Systems of Porto (FE/UP)

1
Fernanda

Resende

Instituto de

Telecomunicações /

Telecommunications

Institute

Excelente/excelent Universidade de Aveiro/Aveiro University 3

Valter Silva,

Margarida

Urbano, Paulo

Afonso

CIDMA
Muito Bom/Very

Good
Universidade de Aveiro/Aveiro University 1 Dina Seabra

Algoritmi
Muito Bom/Very

good
Universidade do Minho/Minho University 1 Filipe Pereira

I3N - Instituto

Nanoestruturas,

Nanomodelação,

Nanofabricação

Excelente/Excelent Universidade de Aveiro/Aveiro University 1 Manuel Soares

IEETA Aveiro Bom/Good Universidade de Aveiro/Aveiro University 1 Vitor Santos

TEMA - Centro de

tecnologia Mecânica e

Automação

Bom/Good Universidade de Aveiro/Aveiro University 1 Luís Abreu

CICECO - Aveiro Institute

of Materials
Excelente/Excelent Universidade de Aveiro/Aveiro University 1

Joaquim

Sacramento

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/7a97a80b-cd9e-ce22-2765-5bcdf740c246
 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/7a97a80b-cd9e-ce22-2765-5bcdf740c246
 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. 

Os docentes do ciclo de estudos em Engenharia Eletrotécnica têm desenvolvido atividades de desenvolvimento tecnológico nas
áreas científicas fundamentais do ciclo de estudos.Salienta-se o esforço desenvolvido na participação de projetos de âmbito nacional
(FCT e PT2020) e internacional (FP7 e H2020) e na elaboração de propostas de projetos,sendo de referir do projeto SUBe
(PCIF/GVB/0197/2017),o qual foi recomendado para financiamento.Da atividade desenvolvida resultam contribuições para o
desenvolvimento nacional,regional e local em linha com os objetivos estruturantes da estratégia de Investigação e Inovação para
uma Especialização Inteligente:

 a) Economia Digital,através da participação em projetos relacionados com a utilização das TIC em diversas áreas científicas e
económicas como Energia,Eficiência Energética,IoT,Robótica,Automação e Controlo e Mobilidade cooperativa e automatizada.

 b) Portugal país de ciência e criatividade, através da participação em projetos relacionados com a exploração das capacidades
científicas existentes em matéria de energia, materiais e tecnologias transversais e suas aplicações nas áreas das cidades
inteligentes, energias renováveis, eficiência energética, monitorização e controlo, mobilidade inteligente e Internet das Coisas.

 c) Intensificar a capacidade tecnológica na indústria através da participação em projetos nacionais em co-promoção relacionados
com o desenvolvimento de produtos inovadores, de elevado valor acrescentado, através da transferência de conhecimento das
instituições de ensino superior para o setor industrial.

 d) Valorizar os recursos endógenos, através da participação em projetos de âmbito nacional e internacional que têm como objetivo o
desenvolvimento soluções tecnológicas e de produtos inovadores que contribuem para incrementar o nível de aproveitamento de
recursos energéticos endógenos (tais como energia eólica offshore e biomassa, no âmbito da economia do mar e floresta,
respetivamente), para o aumento da eficiência energética na distribuição e utilização da energia (redes inteligentes e casas
inteligentes), automatização de processos, suporte à mobilidade inteligente e sustentável nos espaços urbanos e monitorização e
controlo da localização de animais com base em tecnologias IT, resultando o registo de 2 patentes: Sistema e Método de Condução
Automática de Animais (20161000045906) e Controlo de Pastagens com Animais (20141000101645).

 O corpo docente deste ciclo de estudos realizou também atividades de prestação de serviços a várias entidades nacionais
(ENEVEDRA-TECH, Lda, EuroRalex – Confeções, S.A), consultoria e formação de docentes em desenvolvimento curricular PBL de
CTeSP (Comissão para as Competências Digitais nomeada pelo MCTES) e participou em eventos técnico-científicos, concursos (no
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âmbito do projeto ATLASCAR) e cursos de formação avançada que contribuíram para o desenvolvimento de empresas de dimensão
nacional, regional e local e para a cultura científica geral da comunidade.

 
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. 

Some elements of the teaching staff of Electrical Engineering have developed research and development activities withn the
framework of the fundamental scientific areas of this study programme. It is worth noting to mention the effort that has been made by
the teaching staff, regarding the participation in research projects of both national (FCT and PT2020) and international (FP7 and
H2020) scope, as well as the elaboration of project proposals, focusing mainly the SUBe project (PCIF/GVB/0197/2017) proposed by
ESTGA, which was recommended for funding. The developed activities will contribute to national, regional and local developments
following the structuring objectives of the Research and Inovation Srategy for Intelligent Specialization:

 a) Digital Economy, through the participation in projects related to the use of ICT in various scientific and economic áreas, such as
Energy, Energy Efficiency, Internet of Things (IoT), Robotics, Automation and Control and Cooperative and Automated Mobility.

 b) Portugal as a country of science and creativity, through participation in projects related to the exploition of the existing scientific
capacities in energy, materials, transversal technologies and their applications in the areas of smart cities, renewable energies,
energy efficiency, monitoring and control, mobility intelligent and IoT.

 c) Intensify technological capacity of the industry, through participation in national co-promotion projects related to the development
of innovative products with high added value through the knowledge exchange from higher education institutions to the industrial
sector.

 d) Enhancing endogenous resources, through the participation in national and international R&D projects aimed at developing
technological solutions and innovative products that will contribute for increasing the integration levels of endogenous energy
resources (such as offshore wind energy and biomass, within the framework of sea economy and forest, respectively), energy
efficiency (smart energy networks and smart homes), process automation, support for smart and sustainable mobility in urban areas
and monitoring and control of animals location based on IT technologies, with the registration of the following patents: Automatic
System and Method for Animals Feeding (20161000045906) and Pasture Control using Animals (20141000101645).

 The teaching staff of this study programme provided services to various national entities (ENEVEDRA-TECH, Lda, EuroRalex -
Confeções, SA), consultancy and training of teachers in PBL (Commission for Digital Competencies) and participated in: technical-
scientific events, competitions (as part of the ATLASCAR project) and advanced training courses that have contributed to the
development of national, regional and local enterprises and to the general scientific culture of 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. 

Projetos coordenados por elementos do corpo docente
 SUBe: PCIF/GVB/0197/2017

 Tipo: FCT
 Financiamento: 199.996,25€

  
Consultoria e formação em desenvolvimento curricular PBL (MCTES)

 Financiamento: 35 000 €
  

Em perspectiva uma prestação de serviço com o INESCTEC através da iniciativa governamental INCode 2030 no valor aproximado
de 400 000€

  
Projeto de prestação de serviços para a empresa ENEVEDRa-TECH no valor de 80500€

  
Projetos com participação dos elementos do corpo docente

 TRUST: Ref. nº 37930
 Tipo: PT2020 (Projetos de I&D Industrial à Escala Europeia)

 Financiamento: 722 344,59 €
  

5G-MOBIX: Proposal SEP-210492422
 Tipo: H2020

 Financiamento: 21 410 205,15 €
  

SHEEPIT: Ref. nº. 17640
 Tipo: PT2020 (FEDER)

 Financiamento: 391 306,91 €
  

SGH: POCI-01-0247-FEDER-007678
 Tipo: PT2020 (FEDER/POCI)

 Financiamento: 18 832 858,07€
  

TWENTIES: Contract EC-GA no. 249812
 Tipo: FP7

 Financiamento: 56 701 862,35€
  

GLASERFIX: Ref. nº 17529
 Tipo: PT2020

 Financiamento: 819 207 €
 

 
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. 

Projects coordinated by members of the teaching staff
 SUBe: PCIF/GVB/0197/2017
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Type: FCT
 Funding: € 199 996,25

  
Consulting and training in Project Based Learning (MCTES)

 Funding: 35 000 €
  

It will happen a consulting projeto with INESCTEC through the government initiative INCode 2030 in approximate amount of 400 000 €
  

Project to the company ENEVEDRa-TECH in the amount of 80500 €
 Projects with participation of members of the teaching staff

 TRUST: Ref. no.37930
 Type: PT2020 (European Industrial Scale R&D Projects)

 Funding: € 722 344,59
  

5G-MOBIX: Proposal SEP-210492422
 Type: H2020

 Funding: € 21 410 205,15
  

SHEEPIT: Ref.no. 17640
 Type: PT2020 (FEDER)

 Funding: € 391 306,91
  

SGH: POCI-01-0247-FEDER-007678
 Type: PT2020 (FEDER/POCI)

 Funding: € 18 832 858,07
  

TWENTIES: Contract EC-GA no. 249812
 Type: FP7

 Financing: € 56 701 862,35
  

GLASERFIX: Ref. No. 17529
 Type: PT2020

 Funding: € 819 207,00
 

 

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 1.1

Alunos em programas internacionais de mobilidade (in) / Students in international mobility programmes (in) 0

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 científ ica do ciclo de estudos (out) / Teaching staff mobility in the scientif ic area of the study (out). 0

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 ESTGA tem protocolos com três instituições de ensino superior para intercâmbio de estudantes e mobilidade docente no âmbito do
curso de Eng. Eletrotécnica no âmbito do programa Erasmus. Estes protocolos são com a Universidade Alemã “Hochschule
Niederrhein-University of Applied Sciences”, com a Universidade Turca “Atatürk Üniversitesi” e com a Espanhola “Universidad de
Zaragoza”.

 No ano letivo 14/15 houve 4 estudantes a frequentarem um semestre no curso de Eng. Eletrotécnica oriundos da “Atatürk
Üniversitesi”. Em 16/17 houve 1 estudante vindo da Universidade Alemã citada que esteve a realizar um semestre de no curso de
Engenharia Eletrotécnia.

 Através duma parceria com o Instituto Superior Politécnico de Benguela (Angola), em janeiro de 2014 (5 alunos) e em janeiro de 2016
(5 alunos) realizaram o seu projeto de final de curso na ESTGA com os docentes do curso. Não se considerou adequado integrar
estes projetos no plano curricular de Eng. Eletrotécnica.

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

ESTGA has Erasmus protocols with three Higher Education Institutions for student exchanging and teaching mobilidade, within the
framework of the Programme, namely: The German University "Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences", the
Turkish University "Atatürk Üniversitesi" and the Spanish University "University of Zaragoza".

 In 2014/15, ESTGA hosted 4 Erasmus students from the "Atatürk Üniversitesi" (1 semester) and, in 2016/17, ESTGA hosted 1
Erasmus student from the German University "Hochschule Niederrhein - University of Applied Sciences".

 Within the partnership framework with the Polytechnic Institute of Benguela (Angola), ESTGA hosted, in January 2014 (5 students) and
in January 2016 (5 students) to develop their final project subject surpervised by the teaching staff of Electrical Engineering. It was not
considered appropriate to integrate these projectsin the Electrical Engineering plan of studies.
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6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
 O ponto forte da licenciatura em Eng. Eletrotécnica é a empregabilidade. Após terminarem a sua licenciatura os diplomados

conseguem arranjar emprego de forma fácil e em pouco tempo. Isto tem sido notado para qualquer um dos perfis do ciclo de estudos.
Existem diplomados em multinacionais, que desenvolveram o seu próprio negócio ou outros que estão como bolseiros de
investigação.

 Relativamente à investigação, os docentes do ciclo de estudos têm feito um esforço efetivo para fazerem investigação estando em
diversos projetos nacionais e internacionais. De notar que os docentes do ciclo de estudo propuseram um projeto FCT que está à
espera de financiamento. Também tem sido feito um esforço para o desenvolvimento das parcerias com empresas no que tem
resultado o aparecimento de prestações de serviços.

 Apesar das dificuldades em orientar mestrados e doutoramentos (porque a ESTGA não dispõe destes níveis de ensino), muitos
docentes têm orientandos de mestado e pontualmente de doutoramento.

 Relativamente à internacionalização, está-se neste momento a tentar incrementar as parecerias internacionais para que possa
existir um maior intercâmbio de estudantes e de docentes.

 De realçar que houve um grupo de 2 alunos que ficaram em 2.º lugar no concurso nacional SIMARIS da Siemens Portugal. O objetivo
neste concurso é realizar o projeto duma instalação elétrica com o software Siemens.

 
6.4. Eventual additional information on results.

 The strength of the degree in Electrical Engineering is employability. After finishing their degree, graduates are able to find jobs easily
and quickly. This has been noted for any of the profiles of the study cycle. There are graduates in multinationals companies, some
have developed their own business or others are research fellows.

 Regarding research, teachers of the study programme have made an effective effort to carry out research in various national and
international projects. Recently, a FCT project was submitted and is still is waiting for funding. Efforts have also been made to develop
partnerships with companies that have resulted in the delivery of services.

 Despite the difficulties in orienting masters and doctorates (because the ESTGA does not have these levels of education), many
teachers have masters and punctually orientated doctoral students.

 With regard to internationalization, we are currently trying to increase international partnerships so that there is a greater exchange of
students and teachers.

 It should be noted that there was a group of 2 students who were placed 2nd in the national contest SIMARIS of Siemens Portugal. The
goal of this contest is to carry out the design of an electrical installation with Siemens software.

 

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/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_8909_2017_2018.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>
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7.2.3. Procedimentos de avaliação do desempenho do pessoal docente e medidas conducentes à sua permanente atualização e
desenvolvimento profissional. 

<sem resposta>

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

<no answer>

 
7.2.3.1. Hiperligação facultativa ao Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente.

 <sem resposta>

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

 <sem resposta>

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

 <no answer>

 
7.2.5. Forma de prestação de informação pública sobre o ciclo de estudos.

 <sem resposta>

 
7.2.5. Means of providing public information on the study programme.

 <no answer>

 
7.2.6. Outras vias de avaliação/acreditação nos últimos 5 anos.

 <sem resposta>

 
7.2.6. Other assessment/accreditation activities over the last 5 years.

 <no answer>

 

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

8.1 Análise SWOT global do ciclo de estudos

8.1.1. Pontos fortes 
a) Ensino Baseado em projetos. O ciclo de estudos assenta numa filosofia de aprendizagem baseada em projetos onde os alunos
efetuam 10 projetos ao longo dos 3 anos letivos. Assim, os estudantes aprendem os diversos temas aplicando na prática os
conceitos de cada tema. Os alunos têm a oportunidade de desenvolver competências transversais como a capacidade de liderança,
gestão de tempo e gestão de conflitos.

 b) Elevada empregabilidade. O ciclo de estudos apresenta uma excelente empregabilidade, não havendo desempregados a registar. A
somar, a ESTGA recebe recorrentemente pedido de empresas (maioritariamente da região) para a colocação de alunos.

 c) Laboratórios abertos 24/7. Os laboratórios da ESTGA estão abertos 24/7 para os estudantes. Quer dizer que estes têm liberdade
total para escolher o horário onde pretendem executar os projetos temáticos assim como fomenta a interajuda entre estudantes,
dado que a realização dos projetos requer muito tempo de trabalho em contexto laboratorial. 

 d) Curso atrativo para estudantes Maiores de 23 e para trabalhadores-estudantes O curso de Eng. Eletrotécnica costuma ter alguns
candidatos M23. Estes candidatos, normalmente são trabalhadores que procuram aprendizagem ao longo da vida e requalificação.
Como o curso é baseado em projetos e os laboratórios estão abertos 24/7 é favorável para este tipo de estudantes a frequência do
curso. O mesmo se aplica aos trabalhadores-estudantes, que veem no modelo da ESTGA uma forma de frequentarem e concluírem
um curso superior de forma mais cómoda.

 e) Forte cooperação com os CTeSP A ESTGA tem 3 CTeSP da mesma área CNAEF e logo os alunos podem candidatar-se ao curso de
Eng. Eletrotécnica através do regime especial de acesso. Estes cursos são o CTeSP em Manutenção Industrial, o CTeSP em
Instalações Elétricas e Automação e o CTeSP em Tecnologia Mecânica. Existe uma estreita ligação entre Eng. Eletrotécnica e estes
CTeSP que favorece a partilha de equipamento, a partilha de docentes e a interação entre estudantes.

 f) Projetos temáticos com apoio de empresas. Como o curso de Eng. Eletrotécnica é baseado em projetos e como, muitas vezes as
empresas da região necessitam de fazer pequenos trabalhos, estes são atribuídos aos estudantes nos projetos temáticos, caso se
enquadrem nas aprendizagens verificáveis.

 g) Acompanhamento dos estudantes e diplomados. O ambiente da ESTGA e o ensino baseado em projetos favorece um
acompanhamento mais próximo do percurso dos estudantes por parte dos docentes/orientadores. Isto também se aplica a ex-
estudantes, onde a comissão de curso se esforça para manter o contacto com os ex-estudantes, nomeadamente através das redes
sociais.

 h) Curso com acesso à profissão de Engenheiro. Segundo a Ordem dos Engenheiros Técnicos, os diplomados têm acesso à
profissão de Eng. Técnico na Especialidade de Energia Sistemas Potência ou Mecânica. Na Ordem dos Engenheiros os diplomados
têm acesso ao colégio de Engenharia Eletrotécnica.

 
 
8.1.1. Strengths 
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a) Project-based Learning. The study programme is grounded on project-based learning, where students carry out 10 projects over
the 3 academic years. Thus, students learn the various themes by putting the concepts of each subject into practice. Students have
the opportunity to develop soft skills, such as, leadership, time management and conflict management skills.

 b) Employability. The study programme has an excellent employability rate, and there are no registered unemployed graduates. In
addition, ESTGA receives many requests from companies (mostly from the region) to hire students EE graduates.

 c) Facillities open 24/7. ESTGA’s labs are open 24/7 for students. This means that they have complete freedom to choose the time at
which they plan to carry out the thematic projects, as well as increase the inter-student collaboration, since they tend to spend a lot of
time in the laboratories.

 d) Attractiveness for students Over 23 and working-students. The Eletrical Engineering course usually has many M23 (over 23years
old) candidates. They are usually workers searching for lifelong learning opprotunities or requalification. The conditions depicted
above create a very favourabole environment for students to fully engage in the study programme.

 e) Interaction with ESTGA’s CteSP. ESTGA has 3 CTeSP of the same scientific area and the students can apply for Eletrical
Engineering through special access regime. These are the CTeSP in Industrial Maintenance, the CTeSP in Electrical Installations and
Automation and the CTeSP in Mechanical Technology. There is a close connection between Eletrical Engeneering and these CTeSP,
which also translates into on sharing equipment, teachers and the interaction between students of different courses.

 f) Thematic projects supported by companies. Since Electrical Engineering is project-based, the region’s companies often propose
small challenges that are assigned to students in thematic projects, when they fit learning outcomes.

 g) Support to students and graduates .ESTGA’s environment and the PBL approach icreases a closer follow-up of students' trajectory.
This also applies to former students, where the course committee strives to maintain contact with former students, notably through
social networks.

 h) Graduates’ access to the Engineer positions According to the Technical Engineers Organization, students who complete the EE
graduates have access to the profession of Technical Engineer in the Specialty of Power and Energy Systems or Mechanics. In the
Order of Engineers the graduates have access to the college of Electrotechnical Engineering.

 
 
8.1.2. Pontos fracos 

a) Menor atratividade do curso para candidatos no contingente geral. Dado o carácter eminentemente prático do ciclo de estudos, os
estudantes do ciclo de estudos são maioritariamente oriundos de profissionais e estes estudantes não estão preparados para fazer
as provas de ingresso exigidas e assim o ciclo de estudos tem poucos candidatos (e ingressos) no concurso geral de acesso.

 b) Pouca mobilidade de estudantes e de docentes. Os alunos e docentes do ciclo de estudos não estão muito sensibilizados para a
mobilidade. Por isto tem sido raro haver alunos e docentes a fazerem programas no estrangeiro.

 c) Número reduzido de alunos internacionais. Ultimamente, o ciclo de estudos tem tido alguns candidatos internacionais, no entanto
estes não têm efetivado a matrícula. A nacionalidade mais frequente destes candidatos é a Brasileira.

 d) A percentagem de docentes doutorados e especialistas exigida é atingida, contudo é desejável aumentar o número de
doutorados/especialistas nas áreas fundamentais do ciclo de estudos em tempo integral. O incremento de doutores e especialistas é
importante para o ciclo de estudos pois incrementa a investigação e as prestações de serviços. De realçar que mesmo com os
constrangimentos neste aspeto, os docentes do ciclo de estudos têm uma candidatura FCT a aguardar financiamento e uma
prestação de serviços a decorrer.

 Relativamente ao plano de estudos identificam-se os seguintes pontos fracos: O módulo temático em circuitos elementares não
consegue ter o mesmo formato dos restantes do curso; Unidade Curricular de Programação temporalmente distante de
microprocessadores; Unidade Curricular de Aparelhagem Elétrica apenas do perfil de Instalações Elétricas; Ausência de CAD no
plano de estudos; Tempo escasso para a UC de Conceção e Fabrico Assistido por Computador.Serão discutidos no ponto 9 deste
documento de auto-avaliação.

 
 
8.1.2. Weaknesses 

a) Low attractiveness of candidates in the general access regime. Given the imminently practical nature of the study programme,
students are mostly from professional and/or vocational courses and, once these students are not prepared to take the required
entrance examinations, the study cycle has few candidates (and admissions) in general access regime.

 b) Low mobility of students and teachers. Students and teachers in the study cycle are not very aware of the advantages, and
consequently, receptive to mobility. This is why it has been rare for students and teachers to participate in programs abroad.

 c) Few international students. Lastly, the sudy programme has had some international cadidates, but these have not effected the
enrollment. Most of these applicants are Brazilian.

 d) ) Although the required number of PhD or specialist teachers is achieved, it is important to increase the number of full-time
PhD/specialist teachers. The escalation of PhD and specialists is key to boost research. Nevertheless, even with these constraints,
teachers have an FCT submission waiting for funding and an undergoing service agreement.

  
In what concerns the course structure, the following weaknesses are identified: thematic module in Elementary Circuits and the
remaining modules are not similary strututed format; of Programming CU was temporarily separeted from Microprocessors;
Electrical Apparatus CU is only included in the Electrical Installations specialization profile; absence of CAD in the syllabus; few time
for the Computer Assisted Design and Manufacturing CU. these will be discussed in section 9 of this self-assessment document.

 
 
8.1.3. Oportunidades 

a) Projeto FCT aprovado. Actualmente existe um projeto FCT aprovado para financiamento que é liderando por um docente do curso e
que tem a participação de muitos docentes afetos ao ciclo de estudos. Este projeto será em co-promoção com o Politécnico de
Bragança e tem um orçamento total de 200000€.

 b) Projeto de prestações de serviço em curso. Neste momento existe um projeto de prestação de serviços com a empresa
ENEVEDRA-TECH no valor de 80500€+IVA com a duração de 14 meses (termina a 31/7/019). Este projeto cria uma oportunidade dos
alunos fazerem projetos temáticos com uma aplicação real. Este projeto é liderado por um docente do curso. Existe também um
projeto desenvolvido no âmbito da iniciativa Portugal INCode.2030, e que comporta a avaliação dos cursos já em funcionamento
como resultado de um Projeto Piloto e o desenvolvimento curricular de CTeSP de um ano, em ABP, em colaboração com a Escola
Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras e a Associação Empresarial do Baixo Ave (AEBA), em contexto empresarial.

 c) Interação com o Lighting Living Lab (LLL). Um dos docentes do curso faz parte da direção do Lighting Living Lab. O LLL é uma
plataforma para a difusão, teste e projeto de ideias inovadoras na área da iluminação. Nesta plataforma estão presentes empresas
de iluminação da região, a Câmara Municipal de Águeda e a ESTGA-Universidade de Aveiro.

 d) Interação com o Laboratório Industrial da Qualidade (LIQ). O LIQ é um laboratório industrial de testes de qualidade. Atualmente o
diretor do LIQ é docente do ciclo de estudos. Isto constitui uma oportunidade de haver projetos conjuntos dada a proximidade das
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instituições. Nos últimos anos letivos isto já tem sido uma realidade.
 e) Localização em região de forte indústria, nomeadamente indústria de liminotecnia. A região de Águeda, ou mais genericamente o

distrito de Aveiro é fortemente industrializado, tendo muitas empresas da área produtiva, nomeadamente na área da iluminação. Esta
proximidade com a indústria é uma oportunidade de serem feitas parcerias. Estas parcerias podem ser aplicadas em projetos, em
júris, em palestras ou colocação de diplomados. De referir que este tipo de interação já é feita.

 f) Docentes a tempo parcial que trabalham na indústria local. O ciclo de estudos tem alguns docentes que trabalham na indústria
local. Assim a interação citada no parágrafo anterior também é facilitada. 

 g) Trabalhadores-estudantes. A existência de muitos trabalhadores-estudantes facilita a interação com as empresas nas quais os
estudantes trabalham. Além disto, estes estudantes trazem conhecimento prático para dentro do ciclo de estudos.

 h) Proximidade com os diplomados. A proximidade com os diplomados é salutar e incrementa a interação com as empresas, sendo
os diplomados importantes aliados do ciclo de estudos.

 
 
8.1.3. Opportunities 

a) Project FCT approved. Currently, there is a FCT project approved and waiting for funding that is coordinated by a teacher of the
study programme and that has the participation of other teachers. This project will be in co-promotion with the Polytechnic of
Bragança and has a total budget of 200.000 €.

 b) Services agreement. At the moment, there is a service agreement with the company ENEVEDRA-TECH (80.500 € + VAT) to be
developed in the next 14 months (ends on 31st July, 2019). This project is an opportunity for students to do thematic projects with a
real application. This project is led by a teacher of the study programme. There is also a project developed under the Portugal
INCode.2030 initiative, which includes the evaluation of courses already in operation. This is a result of a Pilot Project and the
curricular development of one-year CTeSP in PBL, in collaboration with the Higher Education School of Technology and Management
of Felgueiras and the Baixo Ave Business Association (AEBA), in a business context.

 c) Interaction with Lighting Living Lab (LLL). A tearcher of the study programme is member of the Lighting Living Lab (LLL). This is a
platform for the diffusion, testing and design of innovative ideas in the field of lighting. This platformbrings together lighting companies
of the region – the Municipality of Águeda and ESTGA-University of Aveiro.

 d) Interaction with the Industrial Quality Laboratory (LIQ). LIQ is an industrial quality testing laboratory. Currently, the CEO of LIQ is a
teacher of the course. This is an opportunity to have joint projects given the proximity of institutions. This has recently been effected.

 e) Location in a hevily industrialised region, namely in lighting technology companies. Águeda region, or more generically the district
of Aveiro, is heavily industrialized, having many companies of the productive area, namely in the area of lighting. This proximity to the
industry is an opportunity for partnerships. These partnerships can translate into projects, juries, lectures or graduate placement.
Note that this type of interation is already being done.

 f) Partial time teachers working in local industry. The course has some teachers who work in the local industry. Thus the interation
mentioned in the previous paragraph is also facilitated.

 g) Enrollment of many working-students. The existence of a considerable amount of working-students facilitates the interaction with
the companies in which the students work. In addition, these students bring practical knowledge into class.

 h) Proximity to graduates. Proximity to graduates is salutary and increases the interation with companies, and graduates are
important allies of the study programme.

 
 
8.1.4. Constrangimentos 

a) Os aspetos demográficos. Os aspetos demográficos, embora não afetem exclusivamente este ciclo de estudos, indicam uma
tendência de descida dos jovens em idade escolar.

 b) Os docentes do ciclo de estudos têm constrangimentos na orientação de mestrados e doutoramentos noutras Unidades Orgânicas
da UA, situação que se encontra em discussão interna e que se espera que esteja resolvida brevemente com vantagens relevantes
para os docentes e para a licenciatura. 

 c) Instalações da ESTGA com poucas salas disponíveis no 1º semestre . No primeiro semestre a ESTGA tem uma ocupação de salas
muito eleavada devido à concentração dos CTeSP.. Assim, cria-se restrições à reserva de salas, por exemplo para reuniões
alargadas.

 d) Excesso de cargos e atividades administrativas. Os docentes do ciclo de estudos estão quase todos envolvidos nos demais
órgãos da ESTGA e todos com elevadas cargas administrativas. Isto reflete-se na disponibilidade de tempo livre para actividades de
investigação e de prestações de serviços.

 e) Falta de residências para estudantes. Nos últimos anos a ESTGA tem tentado construir residências para estudantes. Até ao
momento, estas residências ainda não estão disponíveis por motivos alheios à ESTGA.

 f) Localização da ESTGA. A localização geográfica da ESTGA dificulta o acesso com transportes públicos e também a distância ao
Campus da UA não favorece o acesso a alguns dos recursos disponíveis para os alunos.

 
 
8.1.4. Threats 

a) Demographic aspects, while not exclusively affecting this cycle of studies, indicate a downward trend in school-age youth.
 b) Teachers of the study cycle have constraints in the orientation of MsC and PhD in other Organization Units of the University, this

situation is under internal discussion and will be solved with relevant advantages for teachers and undergraduate students.
 c) Within ESTGA’s facilities there are only few rooms available in the 1st semester. In the 1st semester time scope, ESTGA has a very

high occupancy of classrooms due to the concentration of CTeSPs in this semester. This makes it difficult to book rooms, for example,
for extended meetings.

 d) Excess of administrative positions and activities. The teachers of the course are almost all involved in the several of ESTGA’s
management councils/ committees and all with high administrative duties, which results in a lack of free time for research and the
development of service agreements.

 e) Lack of accommodation facilities for students. In the last years, ESTGA has tried to build residences for students. However, it has
not yet been possible to have these residences available for reasons unrelated to ESTGA.

 f) ESTGA’s geographic location. ESTGA’s geographical location of has difficult access using public transportion and the distance that
separates ESTGA from UA Campus does not favor access to some of the resources available to students.

 
 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria
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8.2.1. Ação de melhoria 
Intensificar e melhorar a qualidade das ações de divulgação do ciclo de estudos, utilizando canais de comunicação diferenciados
(como as redes sociais e anúncios em jornais de tiragem nacional e regional) e reforçar os contactos com estabelecimentos de
ensino secundário e escolas profissionais, procurando, também, assegurar uma participação mais visível nas iniciativas promovidas
pela ESTGA, incluindo a promoção de visitas de estudo às instalações da ESTGA no âmbito do dia aberto e de outras iniciativas.

 
8.2.1. Improvement measure 

Intensifying and improving the quality of actions to disseminate the study programme, using differentiated communication channels
(such as social networks and advertisements in national and regional newspapers) and strengthening contacts with high schools and
professional/vocational schools. This will ensure a more visible participation in the initiatives promoted by ESTGA, including the
promotion of study visits to ESTGA’s facilities within its open day and other initiatives.

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

Prioridade: Alta
 Tempo de implementação: No próximo ano letivo

  

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

Priority: High
 Implementation time: Next curricular year

 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Espera-se que o número de ações de divulgação realizadas e número de estudantes nacionais inscritos aumente.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

The number of dissemination actions and number of national candidates are expected to increase.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Como ação de melhoria, pretende-se incentivar e reforçar os contactos e parcerias com universidades e outras instituições
internacionais de referência para reforçar a capacidade de atração de estudantes estrangeiros, nomeadamente estudantes oriundos
da Europa e de países de língua oficial portuguesa. Além dito, também é relevante dinamizar a participação mais visível da ESTGA em
redes e iniciativas europeias e internacionais, promovendo a disseminação dos resultados dessa participação. A divulgação do ciclo
de estudos em redes sociais deverá também contribuir para aumentar o número de candidatos internacionais.

 
8.2.1. Improvement measure 

For continuos improvement purposes, the aim is to encourage and strengthen contacts and partnerships with universities and other
international institutions of high reputation to boost the couse’s attractiveness for foreign students, namely students from Europe and
Portuguese-speaking countriesBesides, it is also relevant to stimulate ESTGA’s visibility in European networks and initiatives
promoting the dissemination of the results of this participation. The dissemination of the study programme in social networks should
also contribute to increase the number of international candidates.

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

Prioridade: Média
 Tempo de implementação: Nos próximos 3 anos letivos

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

Priority: Medium 
 Implementation time: In next three curricular years

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Espera-se que o número de ações de divulgação realizadas e número de estudantes internacionais inscritos aumente.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

The number of dissemination actions carried out and the number of international students enrolled are expected to increase.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Estimular a participação de estudantes e de docentes em progamas de ensino e aprendizagem de âmbito internacional,
nomeadamente em redes ERASMUS, e reforçar os contratos bilaterais com instituições europeias de relevância para o ciclo de
estudos. No momento de escrita deste relatório estão a ser feitos esforços de contacto com mais uma instituição de Espanha
(Universidade Politécnica de Valência) e com uma instituição Holandesa (TUDelft).

 
8.2.1. Improvement measure 



21/12/2018 ACEF/1819/1200206 — Guião para a auto-avaliação

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/print?processId=b1f85586-2a73-9eb0-57d7-5bc4aaeff8c6&formId=7a97a80b-cd9e-ce22-2765-5bcdf740c… 21/47

To stimulate the participation of students and teachers in international teaching and learning programs, particularly in ERASMUS
networks, and to strengthen bilateral contracts with European institutions relevant to the study programme. At the time of writing of
this report, efforts are being made to contact one more institution in Spain (Universidad Politécnica de Valencia) and a Dutch
institution (TUDelft).

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

Prioridade: Média
 Tempo de implementação: Nos próximos 3 anos letivos

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

Priority: medium
 Implementation time: In next 3 curricular years

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Espera-se que o número de docentes e de estudantes que participaram em programas no âmbito da rede ERASMUS aumente.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

The number of teachers and students participating in programs under the ERASMUS network is expected to increase.

 

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2.1. Ação de melhoria 
Reforço do corpo docente através do aumento do número de docentes doutorados e especialistas nas áreas principais do ciclo de
estudos (Eletrotecnia e Engenharia Mecânica), em tempo integral, nas categorias de Professor Adjunto e desejavelmente de
Professor Coordenador. Apesar do esforço que tem sido feito pela ESTGA neste aspecto, ainda deverá ser melhorado. De realçar
que desde a última avaliação, foram contratados docentes a tempo parcial que possuem grau de doutor em eletrotecnia e que
também foi aberto um concurso para Prof. Adjunto na área.

 
8.2.1. Improvement measure 

Strengthening of the teaching staff by increasing the number of PhD and specialists in the main areas of the study programme
(Eletrotechnical and Mechanical Engeneering), with full-time dedication, in the categories of Adjunct Professor and desirously of
Coordinating Professor. Despite the effort that has been made by ESTGA in this aspect, it is still insufficient. It should be noted that
since the last evaluation, part-time teachers with a PhD degree in Electrical Engineering have been hired and that a position for
Adjunct Professor in the area was opened.

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

Prioridade: Média
 Tempo de implementação: Nos próximos 3 anos letivos

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

Priority: medium
 Implementation time: In next 3 curricular years

 
 
8.1.3. Indicadores de implementação 

Aumento do número de docentes doutorados ou especialistas na área principal do curso a tempo integral com dedicação exclusiva.

 
8.1.3. Implementation indicator(s) 

The increase of the number of PhD or especialists in the main areas of the study programme with exclusivity.

 

9. Proposta de reestruturação curricular (facultativo)

9.1. Alterações à estrutura curricular

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 
Propõe-se manter a estrutura base do curso, nomeadamente o ensino baseado em projetos com módulos temáticos e 2 perfis: Perfil
de Especialização em Instalações Elétricas e Perfil de Especialização em Eletromecânica.

 As alterações propostas são:
 a) O módulo temático (MT) em Circuitos Elementares deixa de integrar o plano de estudos.

 O Projeto Temático (PT) de Circuitos Elementares e a Unidade Curricular (UC) associada de Eletrotecnia Elementar deste MT são
substituídos pela UC autónoma Eletrotecnia Experimental, na qual serão lecionados os mesmos conteúdos da atual UC de
Eletrotecnia Elementar, mas com uma forte componente laboratorial. Assim, espera-se que o primeiro contacto dos estudantes com
o laboratório seja em contexto de práticas laboratorias em vez de PT. 

 b) O MT de Informática e Programação integra o novo plano de estudos no 1º ano, 1º semestre. Tendo em conta as competências que
se pretendem desenvolver no primeiro MT do curso, o PT de Programação permite uma melhor articulação com a UC associada de
Metodologias de Projeto do que o atual PT do 1º ano, 1º semestre. Considera-se uma mais valia existir uma parte prática forte para os
conteúdos de programação Sendo um módulo temático existe uma maior consolidação das competências e assim também se


