
ACEF/1920/1400781 — 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/14/00781

1.2. Decisão do Conselho de Administração.
Acreditar com condições

1.3. Data da decisão.
2015-04-24

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

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

2._Síntese_Ponto2.pdf

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

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

3.1.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
Para dar resposta às indicações da CAE, vertidas no ponto 12.4 do Relatório Preliminar de 24 de março de 2015, foi retirada a UC Ética e
Deontologia Profissional, da área científica das Ciências Sociais, com 6 ECTS, e foi integrada a UC Complementos Estatísticos, da área científica da
Matemática, com 6 ECTS.

3.1.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
In order to replied to the indications of CAE, as set out in point 12.4 of the Preliminary Report of 24.03.2015, the CU Ethics and Professional
Deontology, framed in scientific area of social sciences, with 6 ECTS, was withdrawn and integrated a new CU of Further Statistics, from the
scientific area of Mathematics, with 6 ECTS.

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

3.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma explanação e fundamentação das alterações efetuadas.
No que se refere à estrutura curricular e plano de estudos, a existência de apenas duas Unidades Curriculares (UC) na área científica da
Matemática (Elementos de Matemática e Estatística, ambas no 1.º ano) foi considerada insuficiente para garantir a autonomia dos estudantes na
resolução de problemas dependentes do recurso a métodos quantitativos. No sentido de colmatar esta lacuna foi recomendado no ponto 12.4 do
Relatório Preliminar, pela CAE, a introdução de uma nova UC nesta área. 
Foi introduzida uma alteração ao Plano de Estudos, apresentado inicialmente à A3ES, que se consubstanciou na remoção da UC de Ética e
Deontologia Profissional, distribuindo-se os seus conteúdos fundamentais por outras UC afins, de modo a libertar ECTS que permitissem a
integração de a nova UC de Complementos de Estatística contemplando conteúdos de amostragem e métodos estatísticos não-paramétricos e
multivariados, de acordo com Despacho n.º 7719/2015, Diário da República nº. 134, 2.ª série, — 13 de julho de 2015.
Deste modo, deu-se cumprimento, à Recomendação da CAE, no ponto 12.4 do Relatório Preliminar de 24 de março de 2015

3.2.1. If the answer was yes, present an explanation and justification of those modifications.
Regarding the curriculum structure and study plan, the existence of only two Curricular Units (CU) in the scientific area of Mathematics (Elements of
Mathematics and Statistics, both in the 1st year) was considered insufficient to guarantee the autonomy of students in solving problems dependent
on the use of quantitative methods. In order to bridge this gap, it was recommended in point 12.4 of the Preliminary Report, by CAE, the introduction
of a new CU in this area.
An amendment to the Study Plan, initially presented to A3ES, was introduced, which was substantiated by the removal of the CU of Ethics and
Professional Deontology, distributing its fundamental contents by other related CUs. Thus the released ECTS allowed for the integration of the new
CU of Statistics Complements, covering contents of sampling and non-parametric and multivariate statistical methods, according to Order No.
7719/2015, Diário da República no. 134, 2nd series, 13th July 2015.
Accordingly, the CAE Recommendation, regarding point 12.4 of the Preliminary Report of 24 March 2015, was complied with

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.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/questionId/bdc679a2-77fe-3f55-520d-5da6f4915c64


Foram registadas alterações que se consubstanciam na melhoria das salas de aulas com o apetrechamento de equipamentos audiovisuais bem
como reforço de equipamentos e software informático e o aumento de funcionalidades da plataforma e-learning.

4.1.1. If the answer was yes, present a brief explanation and justification of those modifications.
Changes were registered on the improvement of classrooms equipping them with audiovisual means as well as the reinforcing of computacional
equipments, software and the increasing of e-learning platform functionalities.

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

Sim

4.2.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
A ESTGA celebrou em 2014 um protocolo de cooperação com a Câmara do Comércio e Indústria do Distrito de Aveiro (AIDA-CCI) tendo como foco o
programa de tutoria e aproximação com o tecido empresarial. O protocolo garante a atribuição de um tutor por aluno, ao longo do seu curso e facilita
a colocação de estagiários assim como ainda facilita a obtenção de ofertas de emprego para os graduados.
Anualmente a ESTGA celebra protocolos com organizações públicas/privadas de todos os setores de atividade económica para acolhimento dos
estagiários e realização de projetos. Complementarmente, tem sido assumida uma relação continua com várias organizações nacionais que
operam no âmbito da qualidade, e.g. Associação Portuguesa da Qualidade; APCER; LIQ-Laboratório Industrial da Qualidade; ABIMOTA-Associação
Nacional das Indústrias de Duas Rodas, Ferragens, Mobiliário e Afins.
Internacionalmente têm sido desenvolvidos vários projetos e parcerias internacionais.

4.2.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
In 2014, ESTGA celebrated a cooperation protocol with the the Aveiro District Chamber of Commerce and Industry (AIDA-CCI) focusing on the
mentoring program and to approach to the entreprises. The protocol ensures the assignment of one tutor per student throughout their course and
facilitates placement of internships as well as job vacancies for graduates.
Every year are celebrated protocols between ESTGA and public / private organizations from all sectors of economic activity to facilitate access to
job offers for graduates and to carry out curriculum projects. In addition, a continuous relationship has been assumed with several national quality
organizations, e.g. Portuguese Quality Association; APCER; LIQ-Industrial Quality Laboratory; ABIMOTA-National Association of Two-Wheel,
Hardware, Furniture and Related Industries.
Internationally several projects and international partnerships have been developed.

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.
A ESTGA tem diversos protocolos de parceria e colaboração com várias organizações nacionais, tais como por exemplo, os protocolos para
realização de estágios curriculares bem como da realização de projetos curriculares (4.º e 5.º semestres) e de colaboração ao nível pedagógico e
científico tendo como principal objetivo o aproveitamento recíproco das várias potencialidades técnicas, humanas e de caráter científico. Citamos
como exemplo do atrás referido que foram desenvolvidos projetos de Gestão de Qualidade de Serviços e de Sistemas Integrados de Gestão em
diversas Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da região, nomeadamente a Câmara Municipal de Águeda e Juntas de Freguesia,
Centro Hospitalar do Baixo Vouga e Hospital distrital de Águeda bem como, nos últimos dois anos, diversas Corporações de Bombeiros da região.
Dos trabalhos desenvolvidos, nos projetos acima referidos, têm resultado publicações de natureza técnico-científica.

4.3.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
ESTGA has several partnership and collaboration protocols with various national organisations, as for instance, the various curricular internship
protocols, as well as the implementation of curricular projects (4th and 5th semesters), and foster collaboration at the pedagogical and scientific
level, having as main goal the reciprocal use of the various technical, human and scientific potential. For instance, the Service Quality Management
and Integrated Management Systems projects have been developed in several Private Social Solidarity Institutions (IPSS) in the region, namely in the
Municipality and Parish Councils of Águeda, in Centro Hospitalar do Baixo Vouga and in Águeda District Hospital, as well as,for the last two years,
several fire brigades of the region. From Works developed with the above referred projects have been resulted publications of technical-scientific
nature.

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

Sim

4.4.1. Em caso afirmativo, apresentar uma síntese das alterações ocorridas.
Um dos eixos de cooperação estabelecida através do protocolo entre a ESTGA e a AIDA-CCI (vidé 4.2.1) assenta na instituição do programa de
tutoria para os estudantes do curso de licenciatura de gestão da qualidade. O programa de tutoria pretende criar condições para o
acompanhamento aproximado dos estudantes, ao longo do seu percurso académico, por um profissional experiente ligado à gestão da qualidade em
organizações públicas ou privadas. Este deve apoiar o aluno nos diferentes exercícios académicos, facilitando-lhes o acesso ao contexto das suas
organizações e concedendo-lhes aconselhamento e orientação profissional. 
Desde o ano de assinatura do protocolo (2014), em cada uma das 5 edições do Programa de Tutoria em Gestão da Qualidade foi celebrada uma
cerimónia para a atribuição de tutores aos alunos inscritos no primeiro ano e que também serviu para a realização do balanço sobre o
desenvolvimento da tutoria anterior. 

4.4.1. If the answer was yes, present a synthesis of those changes.
One of the cooperation axes of the protocol established between ESTGA and AIDA entities (vidé. 4.2.1) is based on the institution of the tutoring
program for undergraduate quality management students. The tutoring program aims to create close follow-up conditions for students throughout
their 1st cycle academic course by an experienced professional linked to quality management in public or private organizations. Tutors support the
student in different academic exercises, facilitating their access to context of their organizations and and simultaneously guiding them
professionally.
Since the year of the protocol establishment (2014), at each one of the 5 editions of the Quality Management Mentoring Program was celebrated a
formality for assignment of tutors to students enrolled in the first year and also to assess the last edition of the mentoring program.



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.
Gestão da Qualidade

1.3. Study programme.
Quality Management

1.4. Grau.
Licenciado

1.5. Publicação do plano de estudos em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.5._D7719_DL134_13.7.2015.pdf

1.6. Área científica predominante do ciclo de estudos.
Gestão

1.6. Main scientific area of the study programme.
Management

1.7.1. Classificação CNAEF – primeira área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos):
345

1.7.2. Classificação CNAEF – segunda área fundamental, de acordo com a Portaria n.º 256/2005, de 16 de Março (CNAEF-3 dígitos), se aplicável:
520

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:
310

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):
3 anos

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):
3 years

1.10. Número máximo de admissões.
45

1.10.1. Número máximo de admissões pretendido (se diferente do número anterior) e respetiva justificação.
60, no sentido de abarcar todos os regimes de entrada.

1.10.1. Intended maximum enrolment (if different from last year) and respective justification.
60, to cover all entry regimes.

1.11. Condições específicas de ingresso.
Uma das seguintes provas: Economia ou Matemática ou Português.

1.11. Specific entry requirements.
One of the following examinations: Economics or Mathematics or Portuguese.

1.12. Regime de funcionamento.
Diurno

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/questionId/bf0f1658-c44a-20e3-d72c-5da6f418a6c2


1.12.1. Se outro, especifique:
N/A

1.12.1. If other, specify:
N/A

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

1.14. Regulamento de creditação de formação académica e de experiência profissional, publicado em Diário da República (PDF, máx. 500kB).
1.14._Alteração ao Regulamento de Creditações_2019.pdf

1.15. Observações.
N/A

1.15. Observations.
N/A

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

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

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

<sem resposta>

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

2.2. Estrutura Curricular - N/A

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

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

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

Área Científica / Scientific Area Sigla /
Acronym

ECTS Obrigatórios / Mandatory
ECTS

ECTS Mínimos Optativos / Minimum Optional
ECTS*

Observações /
Observations

Gestão / Management GES 69 0
Ciências da Engenharia / Engineering
Sciences CENG 51 0

Ciências Sociais / Social Sciences CS 12 0
Matemática / Mathematics M 18 0
Línguas / Languages L 18 0
Informática / Informatics I 6 0
Qualquer Área Científ ica / Any scientif ic
area QAC 0 6

(7 Items)  174 6  

2.3. Metodologias de ensino e aprendizagem centradas no estudante.

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

O pluralismo de metodologias de ensino, adotado nas várias UC, e a sua operacionalização em diferentes estratégias – exposição teórica,
brainstorming em pequenos grupos, debates, realização de exercícios e de trabalhos individuas ou em grupo – é adequado aos objetivos de
aprendizagem promotores da aquisição de novos conhecimentos e ao desenvolvimento e consolidação de aptidões e competências. Promove-se a
agregação de competências entre várias UC, sendo esta uma prática habitual nesta licenciatura e que facilita a participação dos estudantes no
desenvolvimento de competências transversais. De realçar que os projetos, integrados nos 4.º e 5.º semestres, são desenvolvidos por grupos de
alunos que desenvolvem o projeto protocolado com uma organização e em contexto real.

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/questionId/bfa6d6f6-199f-3fbb-4d55-5da6f418a4af


2.3.1. Means of ensuring that the learning and teaching methodologies are coherent with the learning outcomes (knowledge, skills and competences) to
be achieved by students, favouring their active role in the creation of the learning process.

The pluralism of teaching methodologies adopted in the various UC, and their operationalisation in different strategies – theoretical presentation,
brainstorming in small groups, debates and individual or group work that may include exercise solving – suit the learning objectives that promote the
construction of new knowledge and the development and consolidation of skills and competences. The aggregation of competences promoted
among several UC, which is a common practice in this degree, and facilitates the participation of students in the development of transversal
competences. It should be noted that groups of students develop the projects, integrated in the 4th and 5th semesters, wich are protocoled with
organizations and performed in real context.

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 o Sistema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino Aprendizagem (SGQ_Ensino) que é parte do Sistema
Interno de Garantia da Qualidade (SIGQ) e que cobre o processo de ensino-aprendizagem. O SGQ_Ensino avalia o desempenho de cada UC e dos
seus docentes, todos os semestres, sendo um dos itens de avaliação referente à carga de trabalho média estimada pelos estudantes.
No SGQ_Ensino estão envolvidos os vários atores: estudantes (de forma anónima), docentes, docentes responsáveis, Comissões de Curso e
Comissões especificamente criadas para este efeito e que refletem em inquéritos a sua apreciação que é analisada de modo a serem tomadas
medidas corretivas (e preventivas) sempre que relevante.

2.3.2. Means of verifying that the required average student workload corresponds to the estimated in ECTS.
University of Aveiro has a Quality Assurance System of the Teaching-Learning Process (SGQ_Ensino), which is part of the Internal Quality
Assurance System (SIGQ) and which covers the teaching-learning process. The SGQ_Ensino evaluates the performance of each UC and its
teachers, every semester, being one of the evaluation items related to the average workload estimated by the students.
SGQ_Ensino involves the various actors: students (anonymously), teachers, responsible teachers, course committees and other committees
specifically created for this purpose, which express their opinions through questionnaires. The collected data are analysed and taken into account
for corrective action (and preventive measures), when relevant.

2.3.3. Formas de garantia de que a avaliação da aprendizagem dos estudantes é feita em função dos objetivos de aprendizagem.
A Qualidade do Ensino preconiza o alinhamento da avaliação com os objetivos de aprendizagem e está subjacente ao SGQ_Ensino da Universidade
de Aveiro através do qual podem ser sinalizados desvios à avaliação prevista por qualquer um dos intervenientes na UC – estudante, docente e
docente responsável. Acresce, ainda, a competência do Diretor de Curso, neste âmbito, que se encontra plasmada no regulamento de estudos da
UA, na alínea b) do Artigo 9.º "Promover a definição, articulação e gestão da estratégia global do curso por forma a garantir a qualidade do ensino".

2.3.3. Means of ensuring that the student assessment methodologies are aligned with the intended learning outcomes.
The Quality of Teaching recommends the alignment of the assessment with the learning objectives and underlies the University of Aveiro
SGQ_Education, through which deviations to the foreseen assessment can be identified by any of the participants in the CU – students, teacher and
responsible teacher. In addition, this also concerns the Degree Director, as described in the UA study regulation, art. 9 b) – i.e. to promote the
definition, articulation and management of the overall strategy defined for the degree, in order to ensure the teaching quality.

2.4. Observações

2.4 Observações.
Para efeitos de autoavaliação do ciclo de estudos a Comissão de Curso implementou, ao longo do tempo, reuniões com: os docentes da
licenciatura; os alunos; os parceiros protocolados. 
Mais considerações encontram-se plasmadas no relatório síntese integrado no ponto 2.1 da secção 1.

2.4 Observations.
For the purposes of self-assessment of the study cycle, the Course Committee implemented, over time, meetings with: the professors of the degree;
the students; the protocoled partners.
Further considerations can be found in the synthesis report integrated in point 2.1 of section 1.

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.
Elisabeth de Jesus Oliveira Brito. Professora Adjunta a tempo integral, doutorada em Psicologia das Organizações, Mestre em Psicologia do
Trabalho e das Organizações e Pós-Graduada em Gestão da Qualidade Total em Serviços, pela Universidade Politécnica da Catalunha, tendo
desenvolvido consultoria e integrado equipas de projetos na área da Qualidade.
Para sua manutenção como coordenadora do ciclo de estudos, foi dado cumprimento à recomendação da Comissão de Avaliação Externa (CAE),
promovendo o seu reconhecimento como especialista, na área da Gestão da Qualidade, pelo órgão competente da Universidade de Aveiro –
Conselho Científico da Universidade de Aveiro.
A 15.07.2015, ao abrigo da subalínea ii) do Artigo 3.º do Decreto-Lei nº 115/2013, de 7.08, o Conselho Científico da UA reconheceu-a como
Especialista de reconhecida experiência e competência profissional na área de Gestão da Qualidade. Deu-se cumprimento à recomendação da CAE,
no ponto 12.4 do Relatório Preliminar de 24.03.2015.

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



Adelina Leonor Freitas Baptista Professor Adjunto ou
equivalente

Doutor Título de especialista
(DL 206/2009)

Engenharia Têxtil 60.00 Ficha submetida

Alexandre José de Sousa da
Conceição Pires

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Ciências da Engenharia Mecânica 100.00 Ficha submetida

Ana Isabel Pires Beato Alves de
Melo

Professor Coordenador
ou equivalente Doutor Ciências Sociais 100.00 Ficha submetida

Carmina Simion Simescu
Martinho Nunes

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Management 60.00 Ficha submetida

Daniel Margaca Magueta Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Economia e Gestão 100.00 Ficha submetida

David Nunes Resende Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia e Gestão Industrial 100.00 Ficha submetida

Elisabeth de Jesus Oliveira Brito Professor Adjunto ou
equivalente Doutor CTC da Instituição

proponente
Psicologia - especialidade de Psicologia
das Organizações 100.00 Ficha submetida

Humberto Nuno Rito Ribeiro Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Business and Management Research 100.00 Ficha submetida

Jorge Miguel da Silva Oliveira Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista

(DL 206/2009) Gestión de La Calidad en los Servicios 50.00 Ficha submetida

Luis Jorge dos Santos Gouveia
Marques Gonçalves

Professor Adjunto ou
equivalente Mestre Título de especialista

(DL 206/2009)
Integrated Map and Geoinformation
Production 100.00 Ficha submetida

Luís Manuel Pires Martins de
Abreu

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Engenharia Mecânica, especialidade de

Construção Mecânica 100.00 Ficha submetida

Magda Sofia Valério Monteiro Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Matemática (subárea de Probabilidades e

Estatística) 100.00 Ficha submetida

Marco André da Silva Costa Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Estatística e Investigação Operacional 100.00 Ficha submetida

Maria Cristina Gonçalves
Guardado

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciência da Informação 100.00 Ficha submetida

Maria Helena Seabra Pedrosa Assistente convidado
ou equivalente Mestre Ciências Empresariais 55.00 Ficha submetida

Nuno Vasco da Costa Gama
Batista de Melo

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Ciências de Engenharia 30.00 Ficha submetida

Paula Cristina Pina de Almeida Professor Adjunto ou
equivalente Licenciado Título de especialista

(DL 206/2009) Engenharia Química 55.00 Ficha submetida

Paula Maria da C. Vieira Neto Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Título de especialista

(DL 206/2009)
Programa Doutoral em Engenharia e
Gestão Industrial 30.00 Ficha submetida

Sara Micaela Pereira Carvalho Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Linguística - Especialidade em Lexicologia,

Lexicografia e Terminologia 100.00 Ficha submetida

Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro Professor Adjunto ou
equivalente Doutor Línguas e literaturas 100.00 Ficha submetida

Cláudia Maria Fileno Miranda
Veloso

Professor Adjunto ou
equivalente Doutor El medio ambiente natural y humano en las

Ciencias Sociales 100.00 Ficha submetida

     1740  

<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.
21

3.4.1.2. Número total de ETI.
17.4

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: 14 80.459770114943

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 Nº de docentes (ETI) / Staff number % em relação ao total de ETI* / % relative to the

https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/f43a04e1-80ff-02f4-bce2-5ddc6017a70b
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/bac57735-6154-4713-3b8f-5ddc60f3a523
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/9f0d6a9c-ea68-a5ca-2774-5ddc608dad1d
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/ad4a5086-5248-ad97-720f-5ddc60cbfe20
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/e0e3386c-71e7-3b7c-d0e3-5ddc60b90466
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/c53ce45b-ac6f-0cce-c2e9-5ddc6024df86
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/7d7ae180-87c7-1b90-f380-5ddc60e5b5cf
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/9c5dbd16-7d60-0807-9092-5ddc60783be5
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/5f0ec738-541a-d9a3-91dc-5ddc60f00741
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/23fc44c9-f5ff-2906-bf61-5ddc602a327c
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/da1324aa-f536-6a72-5a45-5ddc60d61ec7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/f1b5032e-7cf9-098e-72a3-5ddc605147ff
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/9e62c853-c781-9074-bf52-5ddc60cf616f
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/87999731-78b7-13e1-f528-5ddc60946efd
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/4e8a25c3-4b17-058a-1dcd-5ddc60fb7fea
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/303c0992-83e3-b0cb-8c7a-5ddc60209589
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/db04dd70-92c2-120f-d1d0-5ddc60f760f4
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/c121f214-dd92-d539-eb76-5ddc60e05234
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/e90428b0-f77e-a34c-23da-5ddc60694b68
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/cce31f8a-725c-7d9b-8ee5-5ddc60a4ecb7
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/show/questionId/c0c84871-7684-4618-af6b-5da6f4c460be/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/annexId/2af1fb91-1471-280f-8bf2-5ddffbad76a7


teaching staff in FTE total FTE*

Docentes do ciclo de estudos com o grau de doutor (ETI) / Teaching staff holding
a PhD (FTE): 13.8 79.310344827586

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 8.8 50.574712643678 17.4

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

1.05 6.0344827586207 17.4

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 14 80.459770114943 17.4

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 11.494252873563 17.4

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

A ESTGA-UA, para além do acesso 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 e quatro assistentes técnicos).
Todos os funcionários encontram-se 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 having access to the Central Services of the University of Aveiro, ESTGA-UA has 9 non-teaching staff who support the operation of the
study cycle (five senior technicians and four technical assistants). All employees have full-time dedication.

4.2. Qualificação do pessoal não docente de apoio à lecionação do ciclo de estudos. 
Dos 9 funcionários não docentes, um é titular do grau de Mestre e cinco são licenciados.

4.2. Qualification of the non-academic staff supporting the study programme. 
Of the 9 non-teaching staff, one holds a Master's degree and five are graduates.

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

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

5.1.1. Total de estudantes inscritos. 
92

5.1.2. Caracterização por género

5.1.1. Caracterização por género / Characterisation by gender

Género / Gender %

Masculino / Male 50
Feminino / Female 50

5.1.3. Estudantes inscritos por ano curricular.



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

Ano Curricular / Curricular Year Nº de estudantes / Number of students

1º ano curricular 34
2º ano curricular 26
3º ano curricular 32
 92

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 23 23 23
N.º de candidatos / No. of candidates 84 97 105
N.º de colocados / No. of accepted candidates 23 23 23
N.º de inscritos 1º ano 1ª vez / No. of f irst time enrolled 27 28 32
Nota de candidatura do último colocado / Entrance mark of the last accepted
candidate 112.9 121.9 119.3

Nota média de entrada / Average entrance mark 120.4 130.7 129.3

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes

5.3. Eventual informação adicional sobre a caracterização dos estudantes. 
De acordo com os indicadores, o número de alunos colocados tem preenchido as vagas disponibilizadas para o ciclo de estudos e é verificado um
aumento contínuo da procura bem como do número estudantes inscritos pela primeira vez. Também é de salientar que, embora a maioria dos
estudantes inscritos seja proveniente do distrito de Aveiro, são registadas inscrições de estudantes provenientes de outros distritos do país,
incluindo aqueles em que há oferta de formação por instituições de ensino superior prestigiadas e regista-se, também, a inscrição no ano curricular
de 2018/19 uma estudante estrangeira.

5.3. Eventual additional information characterising the students. 
According to the indicators, the number of students placed has filled the vacancies available for the study cycle and there is a continuous increase in
demand as well as the number of students enrolled for the first time. It should also be noted that although most of the students enrolled come from
the Aveiro district, there are also enroullements of students from other districts, including those served by prestigious higher education institutions
and the enroullement of an foreign student in the academic year of 2018/19.

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 19 11 24
N.º graduados em N anos / No. of graduates in N years* 15 0 15
N.º graduados em N+1 anos / No. of graduates in N+1 years 2 0 0
N.º graduados em N+2 anos / No. of graduates in N+2 years 2 0 0
N.º graduados em mais de N+2 anos / No. of graduates in more than
N+2 years 0 0 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). 

N/A

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). 
N/A

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



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

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). 

De acordo com as indicações do IEFP, em dezembro de 2018, estavam inscritos nos centros de emprego um total 45676 desempregados com
formação superior, enquanto que para os desempregados com formação ao nível secundário e pós-secundário o registo era de 90923.
De acordo com os Dados e Estatísticas de Cursos Superiores fornecidos pelo MEC (http://infocursos.mec.pt/), a percentagem de recém-diplomados
do curso que, em 2018, se encontravam registados como desempregados no Instituto do Emprego e Formação Profissional é de 4,9%. No entanto,
ao longo do ano, as entidades empregadoras enviam diversas ofertas de emprego através da direção de curso, que as reencaminha aos recém
graduados. Por norma, verifica-se ausência de resposta a essas propostas e, à Direção de Curso, esses graduados informam que se encontram
empregados.

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

According to IEFP indications, in December 2018, a total of 45676 unemployed with higher education were registered in the employment centers,
while for the unemployed with secondary and post-secondary education the number was 90923.
According to the Data and Statistics of Higher Courses provided by MEC (http://infocursos.mec.pt/), the percentage of recent graduates of the
course who, in 2018, were registered as unemployed at the Institute of Employment and
Vocational Training is 4.9%. However, throughout the year, several job offers are received by the course coordination, which forwards them to recent
graduates. As a rule, there are no response to these proposals and these graduates report being employed to the course coordination.

6.1.4.2. Reflexão sobre os dados de empregabilidade. 
Pelos resultados apresentados pelo IEFP pode-se concluir que a graduação num curso de nível superior potencia a empregabilidade.
Tal como se descreve no ponto 6.1.4.1 os recém-diplomados do ciclo de estudos têm tido facilidade de integração no mercado de trabalho. Através
de fóruns nas redes sociais, a comissão de curso vai acompanhando a colocação dos ex graduados no mercado de trabalho e a sua evolução
profissional, verificando que, para esta área, o mercado parece estar longe de estar saturado.
Mais se acrescenta que quando a comissão de curso inicia a angariação de organizações de acolhimento para os estágios curriculares, verifica
que a oferta supera a procura.

6.1.4.2. Reflection on the employability data. 
From the results presented by IEFP, can be concluded that graduation in a higher level course enhances employability.
As described in section 6.1.4.1 recent graduates of the study cycle have integration facilitie into the labor market. Through forums on social
networks, the course coordination keeps track of the placement of graduates in the labor market and their professional evolution and it appears that,
for this area, the market seems to be far from saturated.
In addition, when the course coordination begins to recruit host organizations for curricular internships, verifies that supply exceeds demand.

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

Governança, Competitividade e Políticas Públicas
(GOVCOPP)/Governance, Competitiveness and Public Policies

Muito Bom/Very
Good

Universidade de Aveiro/Aveiro
University 6

Centro de Investigação de Políticas de Ensino Superior
(CIPES)/Center for Research in Higher Education Policies Excelente/Excellent

Universidade de Aveiro e
Universidade do Porto/Aveiro
University and Porto University

1

Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e
Aplicações (CIDMA)/Center for Research & Development in
Mathematics and Applications

Muito Bom/Very
Good

Universidade de Aveiro/Aveiro
University 2

Centro de Tecnologia Mecânica e Automação (TEMA)/Center
for Mechanical Technology and Automation

Muito Bom/Very
Good

Universidade de Aveiro/Aveiro
University 1

Pergunta 6.2.2. a 6.2.5.

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

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481
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/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481
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. 

A ESTGA tem desenvolvido um conjunto de atividades ao longo dos anos letivos que permitem consolidar o espírito científico e se traduzem na
interação com a comunidade nomeadamente através das prestações de serviço bem como o desenvolvimento de alguns projetos mais aplicados
por docentes. São também desenvolvidas outras atividades para a comunidade, nomeadamente, as Jornadas Técnico-Científica da ESTGA (que
tiveram início em 2015) e um conjunto alargado de eventos, que incluem, entre outros, Seminários, Workshops e Aulas Abertas (elencados no ponto

http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/scientific-publication/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481
http://www.a3es.pt/si/iportal.php/cv/other-scientific-publication/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481


2). Toda a atividade realizada na ESTGA contribui para o desenvolvimento regional e local, a cultura científica e a ação cultural.
O corpo docente tem ligação a 4 centros/unidades de investigação com boa classificação. Os docentes já orientam dissertações e integram júris
para provas de mestrado. Ainda no âmbito da formação científica, tem-se prosseguido o trabalho de iniciação à investigação científica, concretizado
por equipas de discentes sob a orientação dos docentes das Unidades Curriculares de Projeto em Gestão da Qualidade em Serviços e Projeto em
Sistemas Integrados de Gestão, em estreita cooperação e interação direta com organizações regionais ou, em casos pontuais, com empresas
sediadas fora do distrito. A metodologia de trabalho desenvolvida está ancorada em ferramentas disponibilizadas pelos docentes (e.g. CAF
Common Assessment Framework) que suportam a recolha de dados com os quais são elaborados relatórios finais. Desta forma constitui-se como
um contributo de grande impacto para o desenvolvimento profissional de alto nível dos alunos e para o reforço da interação da ESTGA com a
comunidade.
A já iniciada rede internacional em que alguns docentes estão inseridos permitirão uma constante participação em projetos, particularmente na
área da Qualidade, como referido no ponto 2.1
São, ainda, desenvolvidas na ESTGA atividades dirigidas a alunos do ensino secundário e equivalente da região, nomeadamente: Academias de
verão, Semana Tecnológica e Dia Aberto.
Relativamente à ação desportiva e artística é de salientar o apoio e incentivo dado ao NAE - Núcleo Associativo de Estudante de Águeda, para o
desenvolvimento de atividade culturais e desportivas direcionadas aos jovens da região. Além disso, foi construído um campo desportivo na
ESTGA, passível de ser utilizado pela 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. 

ESTGA has developed a set of activities over the academic years that allow the consolidation of the scientific spirit and translate into interaction with
the community through the provision of servicesas well as some more applied projects developed by professors. Other activities for the community
are also developed, namely the ESTGA Technical-Scientific Days (which started in 2015) and a wide range of events, including, among others,
Seminars, Workshops and Open Classes (listed in point 2). All activity carried out at ESTGA contributes to regional and local development, scientific
culture and cultural action.
The faculty has links to 4 highly-rated research centers/units. Most professors have already headed dissertations and integrate juries for masters
exams. Also within the scope of scientific training, the work of initiation to scientific research has been continued, carried out by teams of students
under the guidance of the teachers of the Curricular Units of Project in Quality Management in Services and Project in Integrated Management
Systems, in close cooperation and direct interaction with regional organizations or, where appropriate, with companies based outside the district.
The work methodology developed is based on tools provided by professors (eg CAF Common Assessment Framework) that support the data
collection with which final reports are produced. In this way, it constitutes a significant impact on the high-level professional development of students
and on the reinforcement of ESTGA's interaction with the community.
The already started international network in which some professors are inserted will allow constant participation in projects, particularly in the area
of Quality, as mentioned in point 2.1.
There are also activities developed at ESTGA aimed at secondary and equivalent students from the region, namely: Summer Academies,
Technology Week and Open Day.
Regarding sports and artistic activities, it is worth mentioning the support and encouragement given to NAE - "Núcleo Associativo de Estudante de
Águeda", for the development of cultural and sports activities aimed for young people in the region. In addition, a sports field was built at ESTGA
which could be used by 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. 

Relativamente à atividade científica:
- Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda - parceria com os institutos politécnicos de Castelo
Branco e Leiria e com Câmara Municipal de Águeda (149 975 €)
- Framework for Analysing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case
of Portuguese Historical Villages - parceria com Instituto Politécnico da Guarda, Associação Aldeias Históricas de
Portugal e Turismo Centro de Portugal (124 206,90 €)
- As IESP no Sistema Científico e Tecnológico Nacional: Eficácia e Territorialização da Sua Missão - parceria com o
Instituto Politécnico de Beja (10 000 €)
- Focus on quality in household accommodation, guest perspective. Parceria: University of Rijeka, Croatia; University of Szcecin, Poland; ESTGA,
Universidade de Aveiro
- Implementação do modelo de excelência CAF em Corporações de Bombeiros Voluntários da Região de Aveiro.
Parceria com Associações Humanitárias de Bombeiros.

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. 

- Flood Forecast and Alert System for the Urban Area of Águeda – in partnership with the polytechnic institutes of
Castelo Branco and Leiria and with the Municipality of Águeda (149 975 €);
- Framework for Analyzing the Economic and Social Impact of Tourist Activities on Low Density Territories: The Case of
Portuguese Historical Villages – in partnership with the Polytechnic Institute of Guarda, the Historical Villages
Association of Portugal and Tourism Central Portugal (124 206,90 €);
- The IESP in the National Scientific and Technological System: Effectiveness and Territorialisation of its Mission - in
partnership with the Polytechnic Institute of Beja (10 000 €);
- Focus on quality in household accommodation – Guest perspective. Partnership: University of Rijeka, Croatia; University of
Szcecin, Poland; and ESTGA, University of Aveiro;
- Implementation of CAF excellence model in Voluntary Fire Brigades of the Aveiro Region, in partnership with several
Humanitarian Fire Associations.

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 0



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) 2
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). 1

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). 
Foram estabelecidas várias parcerias com universidades estrangeiras, no âmbito do Programa Erasmus+:
Hochschule Fresenius - University of Applied Sciences - Fachbereich Wirtschaft & Medien, Alemanha
Haute Ecole Bruxelles-Brabant, Bélgica
Faculty of International Business and Economics, Libertas International University, Croácia
Facultad de Economía y Empresa, Universidade de Zaragoza, Espanha
ISSA School of Management Assistants, Universidade de Navarra, Espanha
Facultat de Dret, Economia i Turisme, Universidade de Lleida, Espanha
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA), Universitat Politècnica de València, Espanha
Faculty of Business, Communication and Tourism - Institute of Business, Budapest Metropolitan University, Hungria
IULM - International University of Languages and Media, Itália
Faculty of Economics and Business, Mykolas Romeris University, Lituânia
Faculty of Management, Faculty of Economics, University of Lodz, Polónia
Cardiff Business School, Cardiff University, UK

6.3.2. Participation in international networks relevant for the study programme (excellence networks, Erasmus networks, etc.). 
Several partnerships have been established with foreign universities under the Erasmus + Program:
Hochschule Fresenius - University of Applied Sciences - Fachbereich Wirtschaft & Medien, Alemanha
Haute Ecole Bruxelles-Brabant, Bélgica
Faculty of International Business and Economics, Libertas International University, Croácia
Facultad de Economía y Empresa, Universidade de Zaragoza, Espanha
ISSA School of Management Assistants, Universidade de Navarra, Espanha
Facultat de Dret, Economia i Turisme, Universidade de Lleida, Espanha
Escuela Politécnica Superior de Alcoy (EPSA), Universitat Politècnica de València, Espanha
Faculty of Business, Communication and Tourism - Institute of Business, Budapest Metropolitan University, Hungria
IULM - International University of Languages and Media, Itália
Faculty of Economics and Business, Mykolas Romeris University, Lituânia
Faculty of Management, Faculty of Economics, University of Lodz, Polónia
Cardiff Business School, Cardiff University, UK.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.

6.4. Eventual informação adicional sobre resultados.
N/A

6.4. Eventual additional information on results.
N/A

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_8910_2018_2019.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

https://www.ua.pt/sigq/page/22105
https://www.a3es.pt/si/iportal.php/process_form/download/formId/396996e4-facf-f760-1244-5dadd611b481/questionId/c32cb0d2-d4a0-88c9-8b5a-5da6f40210bd


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

<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.2. Structure(s) and job role of person(s) responsible for implementing the quality assurance mechanisms of the study programmes. 
<no answer>

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

<sem resposta>

7.2.3. Procedures for the assessment of teaching staff performance and measures for their continuous updating and professional development. 
<no answer>

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

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

7.2.4. Procedures for the assessment of non-academic staff performance and measures for their continuous updating and professional development.
<no answer>

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

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

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 
1. Fácil inserção no mercado de trabalho dos Licenciados em GQ;
2. Experiência acumulada, do corpo docente, de oito anos de formação na área;
3. Corpo docente próprio academicamente qualificado e especializado;
4. Existência de docentes em número significativo com o título de especialista ao abrigo do DL nº206/2009 na área do ciclo de estudos;
5. Estabilidade do corpo docente;
6. Integração do corpo docente em redes e centros de investigação prestigiados e reconhecidos;
7. Existência de estágio curricular no último semestre da licenciatura;
8. Existência no plano curricular de 2 UC de projetos integradores realizados em parceria com entidades (públicas e privadas);
9. Estrutura curricular que permite a constatação das realidades e aplicação dos conhecimentos adquiridos no contexto das organizações;
10. Metodologias de ensino, nomeadamente a existência de agregação de competências entre UC, que promovem o desenvolvimento de
competências transversais.;
11. Recurso a metodologias ativas de ensino, baseadas no 'problem based learning';
12. Parcerias consolidadas com instituições de ensino superior nacionais e internacionais;
13. Forte ligação com o meio empresarial da região traduzida pela existência de uma vasta rede de parcerias protocoladas com empresas e
instituições da região;
14. Parceria estratégica com a Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA), consubstanciada num programa de Tutoria e de desenvolvimento
de estágios curriculares e extracurriculares;
15. Reconhecimento do elevado nível de desempenho técnico-científico e organizacional dos diplomados pelas entidades de acolhimento dos
estagiários e dos empregadores; 
15. Preparação sólida de 1.º ciclo na área da Gestão da Qualidade que tem permitido o bom desempenho dos estudantes que prosseguem os
estudos para 2.º ciclos.

8.1.1. Strengths 



1. Easy insertion in the labor market of QM graduates;
2. Accumulated teaching experience of eight years of training in the area;
3. Academically qualified and specialized faculty;
4. Existence of a significant number of professors with the title of specialist under DL nº206/2009 in the area of the study cycle;
5. Stability of the faculty;
6. Integration of faculty in prestigious and recognized networks and research centers;
7. Existence of curricular internship in the last semester of the degree;
8. Existence in the curricular plan of 2 UC of integrator projects carried out in partnership with entities (public and private);
9. A curricular structure that allows the realities to be verified and the application of the knowledge acquired in the context of the organizations;
10. Teaching methodologies, namely the existence of competences aggregation between CUs, which promote the development of transversal
competences;
11. Recourse to active teaching methodologies based on problem-based learning;
12. Consolidated partnerships with national and international higher education institutions;
13. Strong liaison with the region's business environment, translated by the existence of a vast network of partnerships with companies and
institutions in the region;
14. Strategic partnership with the Aveiro District Industrial Association (AIDA), embodied in a mentoring program and the development of curricular
and extracurricular internships;
15. Recognition of the high level of technical-scientific and organizational performance of graduates by the trainee and employer host organizations;
15. Solid preparation of 1st cycle in the area of Quality Management that has allowed the good performance of students who pursue studies for 2nd
cycles.

8.1.2. Pontos fracos 
1. Oferta pouco atrativa na UA ao nível dos 2.ºs e 3.ºs ciclos para os estudantes graduados em Gestão da Qualidade;
2. Atividade de investigação na área do ciclo de estudos, do corpo docente, ainda numa fase de desenvolvimento e consolidação, nomeadamente
com um número reduzido de publicações científicas em revistas indexadas;
3. Reduzida mobilidade internacional de docentes e estudantes.

8.1.2. Weaknesses 
1. Unattractive 2nd level and 3rd cycle UA offer for Quality Management graduate students;
2. Research activity in the area of the study cycle, of the faculty, still in a phase of development and consolidation, namely with a small number of
scientific publications in indexed journals;
3. Reduced international mobility of teachers and students.

8.1.3. Oportunidades 
1. Oferta insuficiente de primeiros ciclos em Qualidade no ensino superior português;
2. Oportunidade de requalificação para os diplomados em áreas de baixa empregabilidade ou de profissionais no ativo;
3. Carência de profissionais com qualificação na área da Qualidade, confirmada pelas entrevistas realizadas aos empresários e dirigentes de
instituições;
4. Necessidade de formação na área do ciclo de estudos em mercados internacionais, nomeadamente países da CPLP;
5. Cooperação ativa e regular entre o corpo docente do ciclo de estudos e as entidades públicas e privadas da região;
6. Integração de docentes na Rede de Investigação da Qualidade – RIQUAL, que poderá permitir o desenvolvimento de investigação, nomeadamente
em articulação com outras Instituições de Ensino Superior;
7. Reabilitação das futuras residências universitárias da UA na cidade de Águeda.

8.1.3. Opportunities 
1. Insufficient supply of first quality cycles in Portuguese higher education;
2. Opportunity for requalification for graduates in areas of low employability or professionals in active employment;
3. Lack of qualified professionals in the area of Quality, confirmed by interviews with entrepreneurs and managers of institutions;
4. Need for training in the area of study cycle in international markets, namely CPLP countries;
5. Active and regular cooperation between the teaching staff of the study cycle and the public and private entities of the region;
6. Integration of teachers in the Quality Research Network - RIQUAL, which may allow the development of research, namely in conjunction with other
Higher Education Institutions;
7. Rehabilitation of future AU university residences in the city of Águeda.

8.1.4. Constrangimentos 
1. Redução da procura de ensino superior, motivada pelo constrangimento demográfico;
2. Cidade de Águeda pouco atrativa para os jovens em comparação com outras cidades com oferta de ensino superior;
3. Dificuldade em encontrar alojamento em Águeda que permita a fixação de estudantes e uma ainda maior atratividade do ciclo de estudos;
4. Deficientes acessibilidades à cidade de Águeda, nomeadamente nas vias de comunicação e opções de mobilidade regional.

8.1.4. Threats 
1. Reduction in demand for higher education, motivated by demographic constraint;
2. City of Águeda unattractive to young people compared to other cities offering higher education;
3. Difficulty in finding accommodation in Águeda that allows students to settle and make the study cycle even more attractive;
4. Poor accessibility to the city of Águeda, namely in the ways of communication and options of regional mobility.

8.2. Proposta de ações de melhoria

8.2. Proposta de ações de melhoria



8.2.1. Ação de melhoria 
1. Proposta já submetida à A3ES, em outubro de 2019, para abertura de um novo ciclo de estudos de segundo ciclo na área da Qualidade, pela
ESTGA-UA;
2. Potenciar a investigação aplicada e experimental na área da Qualidade;
2.1 Incentivar os docentes do ciclo de estudos para desenvolver investigação na área do ciclo de estudos através do aumento da visibilidade
desses trabalhos e valorização no sistema de avaliação de desempenho;
2.2 Incentivar à realização de trabalhos de investigação em colaboração com os estudantes, no âmbito de unidades curriculares, passíveis de
serem apresentados em comunicações em cartaz ou comunicações orais em reuniões científicas internas ou externas;
2.3 Desenvolver candidaturas de propostas de projetos de investigação no âmbito do ciclo de estudos que permita a integração de estudantes;
3. Aumentar a mobilidade e internacionalização do ciclo de estudos;
3.1) Incentivo à mobilidade internacional de docentes e estudantes, nomeadamente através de uma política de dispensas de serviço docente de
curta duração ou de sabáticas; 
3.2) Reforço das parcerias com instituições internacionais de ensino superior através da potenciação de instrumentos de incentivo existentes e de
participação em atividades colaborativas no âmbito dos centros de investigação.

8.2.1. Improvement measure 
1. Proposal already submitted for a new cycle of second cycle quality studies by ESTGA-UA to A3ES;
2. Promote applied and experimental research in the area of   Quality;
2.1 Encourage study cycle teachers to develop research in the study cycle area by increasing the visibility of such work and enhancing the
performance appraisal system;
2.2 Encourage research work in collaboration with students, within curricular units, which may be presented on posters or oral communications at
internal or external scientific meetings;
2.3 Develop applications for research project proposals within the framework of the study cycle to enable the integration of students;
3. Increase mobility and internationalization of the study cycle;
3.1) Encouraging international mobility of teachers and students, in particular through a policy of short-term teaching or sabbaticals;
3.2) Strengthening partnerships with international higher education institutions by leveraging existing incentive instruments and participating in
collaborative activities within research centers.

8.2.2. Prioridade (alta, média, baixa) e tempo de implementação da medida 
1. Prioridade Alta; Implementação em curso;
2.
2.1 Prioridade Alta; Implementação Imediata;
2.2. Prioridade Média; Implementação 2º semestre 2019/2020;
2.3 Prioridade Média; Implementação em 2020/2021
3.
3.1) Prioridade Alta; Implementação Imediata; 
3.2) Prioridade Alta; Implementação Imediata;

8.2.2. Priority (high, medium, low) and implementation time. 
1. High Priority; Implementation in progress;
2.
2.1 High Priority; Immediate Implementation;
2.2. Medium Priority; Implementation 2nd semester 2019/2020;
2.3 Medium Priority; Implementation in 2020/2021
3
3.1) High Priority; Immediate Implementation;
3.2) High Priority; Immediate Implementation;

8.1.3. Indicadores de implementação 
1. Proposta de novo ciclo de estudos e sua implementação.
2.
2.1. Número de publicações científicas bem como das citações dos docentes afetos ao ciclo de estudos;
2.2 Número de projetos de investigação e/ou prestação de serviços submetidos e aprovados com participação de docentes afetos ao ciclo de
estudos;
2.3 Número de projetos de investigação e/ou prestação de serviços submetidos e aprovados, onde participem estudantes afetos ao ciclo de
estudos.
3. 
3.1 Número de docentes e estudantes em mobilidade internacional; 
3.2 Número de participações de docentes em redes, grupos ou projetos internacionais.

8.1.3. Implementation indicator(s) 
1. Proposed new study cycle and its implementation.
2.
2.1. Number of scientific publications as well as citations of teachers related to the study cycle;
2.2 Number of research projects and / or provision of services submitted and approved with the participation of teachers involved in the study cycle;
2.3 Number of research and / or service projects submitted and approved, involving students involved in the study cycle.
3
3.1 Number of teachers and students in international mobility;
3.2 Number of teacher participation in international networks, groups or projects.

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

9.1. Síntese das alterações pretendidas e respectiva fundamentação 



A proposta de reestruturação do plano curricular não entra em rutura com o plano existente uma vez que apenas se pretendem efetuar mudanças
no posicionamento semestral de algumas unidades curriculares já existentes (Comunicação Técnica (CT); Gestão da Qualidade I (GQI); Modelos da
Qualidade (MQ); Gestão da Comunicação e da Mudança (GCM); Gestão da Qualidade II (GQII); Normas e Sistemas de Gestão (NSG) e Custos da
Qualidade (CQ)) sem qualquer alteração de áreas científicas nem do número de ECTS. Esta redistribuição e o reajustamento dos respetivos
conteúdos tem por objetivo uma gradação natural de conceitos e competências da área específica da GQ, de modo a facilitar a consolidação de
princípios e fundamentos basilares. Aplicações Informáticas para a Gestão, pretende alterar-se a sua designação para UC Ferramentas
Informáticas para a Gestão a fim de proceder à harmonização entre os vários cursos da área da Gestão da ESTGA. Quanto à UC Opção I passará,
de acordo com a estratégia adotada pela UA a ser Opção Livre.
A mudança de semestre da UC de CT, concertada com a alteração de semestre de GQ I e II, permitirá que os conhecimentos e competências já
adquiridos no 1.º semestre e a aprendizagem realizada em GQ II, no 2.º semestre, favoreçam o domínio da terminologia específica da área da GQ,
assim como dos conceitos e dos princípios da qualidade, considerados essenciais aos processos de produção e de revisão documentais
trabalhados em CT. A consecução plena dos objetivos da CT será também reforçada se for possível agregar competências com a UC de Fontes da
Informação para a Qualidade, assegurando a produção de documentos técnicos na UC de CT, baseados em informação relevante e especializada,
recolhida/selecionada e devidamente tratada na UC de Fontes da Informação.
As UC GQ I, GQ II, MQ e NSG são consideradas como unidades curriculares estruturantes para o cumprimento dos objetivos, competências e
aprendizagens a atingir durante a frequência da licenciatura. Assim, decorrente da supracitada reflexão, considera-se a oportunidade em: rever e
atualizar conteúdos das referidas unidades curriculares tendo em linha de conta a maturidade e emergência de novos referenciais no domínio da
qualidade e bibliografia de suporte; antecipar a introdução aos conceitos da qualidade aos estudantes para o primeiro semestre e redistribuir
restantes unidades estruturantes; alocar à UC GQ I conteúdos conceptuais enquadradores da qualidade, como ponto de partida para a relação dos
estudantes com os conteúdos das restantes UC estruturantes, garantindo o reforço das competências conceptuais dos estudantes; alocar à GQ II
conteúdos associados à abordagem da qualidade pela conformidade, materializada nas normas de implementação de sistema de gestão da
qualidade; antecipar a UC NSG para dar sequência à UC GQ II; Adiar a UC MQ para melhor entendimento dos estudantes sobre a alternativa entre
as abordagens pela excelência e pela conformidade, bem como a complementaridade entre ambas

9.1. Synthesis of the proposed changes and justification. 
The proposed restructuring of the curriculum plan does not break with the existing plan, as it is only intended to make changes in the semester
positioning of some existing curricular units (Technical Communication (TC); Quality Management I (GQI); Quality Models (MQ); Communication and
Change Management (GCM); Quality Management II (GQII); Management Standards and Systems (NSG) and Quality Costs (QC)), without any change
in scientific areas or the number of ECTS. This redistribution and readjustment of the respective contents aim at a natural gradation of concepts and
competencies of the specific area of QM, in order to facilitate the consolidation of basic principles and fundamentals. Computer Applications for
Management intends to change its name to IT Tools for Management in order to harmonize the various courses in the area of Management of
ESTGA. As for the Option I will pass, according to the strategy adopted by the UA to be Unattached Option.
The semester change of the TC, in conjunction with the semester change of QM I and II, will allow the knowledge and skills already acquired in the
1st semester and the learning done in QA II, in the 2nd semester, to support the domain of QM specific terminology, as well as the concepts and
principles of quality, considered essential to the documentary production and review processes worked in TC. The full achievement of the TC
objectives will also be enhanced if it is possible to pool expertise with the Quality Information Sources UC by ensuring the production of technical
documents at the TC based on relevant and specialized information collected/selected and properly addressed at UC Quality Information Sources.
GQ I, GQ II, MQ and NSG are considered as structuring curricular units for the fulfillment of the objectives, competences and learning to be achieved
during the degree. Thus, as a result of the reflection mentioned above, the opportunity is considered to: review and update the contents of the
referred curricular units taking into account the maturity and emergence of new references in the field of quality and supporting bibliography;
anticipate the introduction of quality concepts to students for the first semester and redistribute other structuring units; allocate to the QMI quality
conceptual frameworks as a starting point for the students' relationship with the contents of the other structuring UCs, ensuring the reinforcement of
students' conceptual competences; allocate to QMII contents associated with the quality approach for compliance, materialized in the quality
management system implementation rules; anticipate NSG to continue GQ II; defer MQ for students' better understanding of alternative approaches
to excellence and compliance as well as complementarity between both.

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

9.2. N/A

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

9.2.1. Branch, option, profile, major/minor or other (if applicable).
N/A

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

Área Científica / Scientific Area Sigla / Acronym ECTS Obrigatórios / Mandatory ECTS ECTS Optativos / Optional ECTS* Observações / Observations

Gestão GES 60 0
Ciências da Engenharia CENG 42 0
Gestão / Ciências da Engenharia GES/CENG 18 0
Matemática M 18 0
Línguas L 18 0
Ciências Sociais CS 12 0
Informática I 6 0
Opção Livre QAC 0 6
(8 Items)  174 6  

9.3. Plano de estudos

9.3. Plano de estudos - N/A - Primeiro ano / Primeiro semestre

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



N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Primeiro ano / Primeiro semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
First Year / First Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Elementos de Matemática / Elements of
Mathematics M Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Ferramentas Informáticas para Gestão / IT
Tools for Management I Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Gestão da Qualidade I /Quality Management I GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Inglês Aplicado à Gestão / English Applied to
Management L Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Introdução à Gestão / Introduction to
Management GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - Primeiro Ano / Segundo Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Primeiro Ano / Segundo Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
First Year / Second Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Comunicação Técnica /Technical Communication L Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Estatística / Statistics M Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Fontes de Informação para a Qualidade/Information
Sources for Quality Management CS Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Gestão da Qualidade II /Quality Management II GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Inglês Aplicado à Qualidade /English Applied to Quality L Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - Segundo Ano / Primeiro Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Segundo Ano / Primeiro Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Second Year / First Semester



9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Complementos de Estatística / Further Statistics M Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Ferramentas da Qualidade / Quality Tools CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Gestão de Projetos / Project Management GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Modelos da Qualidade / Quality Models CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 50 6
Normas e Sistemas de Gestão / Standards and
Management Systems GES Semestral/Semiannual 162 TP - 50 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - Segundo Ano / Segundo Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Segundo Ano / Segundo Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Segundo Ano / Segundo Semestre

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS

Observações /
Observations
(5)

Custos da Qualidade / Quality Costs GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Gestão da Produção / Production Management GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Gestão e Qualidade de Serviços / Management and
Services Quality GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Opção Livre/Unattached Option QAC Semestral/Semiannual 162 - 6
Projeto em Gestão da Qualidade em Serviços / Project in
Quality Management in Services GES Semestral/Semiannual 162 TP - 15; OT - 20 6

(5 Items)       

9.3. Plano de estudos - N/A - Terceiro Ano / Primeiro Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Terceiro Ano / Primeiro Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Third Year / First Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares / Curricular Units Área Científica /
Scientific Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho /
Working Hours (3)

Horas Contacto /
Contact Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Desenho / Draw ing CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Gestão da Comunicação e da Mudança /
Communication and Change Management CS Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Gestão Ambiental nas Organizações / Environmental
Management in Organizations CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Segurança e Saúde do Trabalho / Safety and Health
in Work CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Projeto em Sistemas Integrados / Project in Integrated
Systems CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 15; OT - 20 6

(5 Items)       



9.3. Plano de estudos - N/A - Terceiro Ano / Segundo Semestre

9.3.1. Ramo, variante, área de especialização do mestrado ou especialidade do doutoramento (se aplicável):
N/A

9.3.1. Branch, option, specialization area of the master or speciality of the PhD (if applicable):
N/A

9.3.2. Ano/semestre/trimestre curricular:
Terceiro Ano / Segundo Semestre

9.3.2. Curricular year/semester/trimester:
Third Year / Second Semester

9.3.3 Plano de estudos / Study plan

Unidades Curriculares /
Curricular Units

Área Científica / Scientific
Area (1)

Duração / Duration
(2)

Horas Trabalho / Working
Hours (3)

Horas Contacto / Contact
Hours (4) ECTS Observações /

Observations (5)

Auditorias da Qualidade / Quality
Audits GES Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6

Metrologia / Metrology CENG Semestral/Semiannual 162 TP - 60 6
Estágio/Projeto / Internship/Project CENG / GES Semestral/Semiannual 486 OT - 20 18
(3 Items)       

9.4. Fichas de Unidade Curricular

Anexo II - Ferramentas Informáticas para Gestão

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Ferramentas Informáticas para Gestão

9.4.1.1. Title of curricular unit:
IT Tools for Management

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

9.4.1.3. Duração:
Semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Luis Jorge dos Santos Gouveia Marques Gonçalves ((60 horas de contacto / 60 contact hours)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final da unidade curricular o aluno:
• Constrói e audita fórmulas utilizando funções (matemáticas, estatísticas, lógicas, financeiras, consulta e referência, texto, financeiras) e
manipulando dados contidos em diversas folhas de cálculo, ou importados de fontes de dados externas;
• Constrói e formata gráficos;
• Manipula tabelas;
• Utiliza técnicas de análise de dados, de simulação, otimização e automatização de procedimentos;
• Utiliza técnicas e ferramentas de desenho e produção de conteúdos para comunicar a informação, tendo em consideração o contexto em que a



mesma se insere;
• Utiliza diferentes ferramentas e plataformas para partilha e distribuição de informação.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course, the student:
- Builds formulas using functions (mat hematics, statistics, logic, consultation and reference, text, financial) and
manipulating data contained in several sheets, or imported from external databases.;
- Builds graphics;
- Uses tables;
- Uses techniq ues of data analysis, simulation, optimization and automation of procedures;
- Uses techniques and tools of design and production of contents to communicate informat ion, taking into account its
context;
- Uses d ifferent tools and platforms for sharing and distributing information.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Tratamento de Dados:
1.1. Introdução às folhas de cálculo
1.2. Fórmulas e funções
1.3. Análise de hipóteses - Gestor de Cenários, Atingir Objetivo e Tabela de Dados
1.4. Otimização – Solver
1.5. Tabelas
1.6. Gráficos
1.7. Segmentação de dados
1.8. Formulários
1.9 Importação e exportação de dados
1.10. Automatização
2. Comunicação de informação
2.1. Contextos da comunicação
2.2. Técnicas e ferramentas de desenho e produção de conteúdos
2.3. Ferramentas de partilha e distribuição de informação

9.4.5. Syllabus:
1. Data proc essing:
1.1. Introduction to s preadsheets
1.2. Formulas and Functions
1.3. Hypothesis Analysis - Sc enario Manager, Goal Seek and Data Table
1.4. Optimization - Solver
1.5. Tables
1.6. Charts
1.7. Data se gmentation
1.8. Forms
1.9 Data Im porting and Exporting
1.10. Automation
2. Provision of Information
2.1. Contexts of communic ation
2.2. Techniques and tools of des ign and production of contents
2.3. Tools for sharing and distributing information

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos incluídos no primeiro ponto, “Folhas de Cálculo”, permitem a construção e validação / auditoria de funções dos tipos referidos, e
também a sua análise de forma estruturada numa ou mais folhas. Os gráficos (normais ou dinâmicos) são abordados, bem como a segmentação de
dados, técnicas de otimização e automatização.
Os conteúdos da segunda componente, “Comunicação de Informação”, situam o contexto da informação para, posteriormente, proceder à
produção, partilha e distribuição de conteúdos com o objetivo de comunicar a informação processada.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
Contents included in the first point, "Spreadsheets", allow the construction and validation of functions of the referred
types, and also their analysis in a structured form in one or more sheets. Charts (normal or dynamic) are covered, as
well as data segmentation, optimization techniques, and automation.
The contents of the second component, "Communication of Informat ion", situate the context of the information to later
proceed to the production and distribution of contents with the purpose of communicating information.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Aulas teórico-práticas com exposição de conteúdos e resolução de problemas propostos.
A avaliação é assegurada por 3 testes, resolvidos no final de cada subperíodo do semestre letivo. Devido ao maior esforço despendido na
componente de folha de cálculo, este item recebe o maior número de horas letivas da unidade curricular.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Theoretical-practical classes with exposition of c ontents and resolution of proposed problems.
Evaluation is ensured by tests, resolved at the end of each subperiod of the school semester. Due to the greater effort expen ded in the spreadsheet
component, this item receives the greater number of teaching hours.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
As aulas são dadas em blocos de 4 horas, e têm um conteúdo teórico e prático. Os conceitos, métodos e exemplos são dados no início. Se
necessário, pequenas demos de software são apresentadas nesta fase (cerca de 1 hora). Posteriormente, os alunos respondem a exercícios
práticos, cobrindo a matéria, usando o software. A discussão entre colegas e com o docente é encorajada durante esta fase. Esta metodologia
permite a rápida aplicação e teste dos conceitos introduzidos, para os principais itens dos conteúdos.



9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The lectures are given in 4 hour blocks, and have a theoretical and practical nature. The concepts, m ethods and
examples are presented at the beginning of classes. If required, small software demonstrations are performed during
this phase (about 1 hour). Then, students have to answer to practical exercises covering the matter, using the software.
Discussion among colleagues and with the teacher is possible and encouraged during this phase (about 3 hours). This
methodology allows to quickly apply and test the concepts introduced for the main content items.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Curtis D. Frye (2014). Microsoft Excel 2013 Passo a Passo, Bookman. 
Daniel Ferry (2013). Microsoft Excel 2013 Plain & Simple, MICROSOFT PRESS,U.S. 
John Walkenbach, (2013). Excel 2013 Bible, JOHN WILEY & SONS. 
Cole Nussbaumer Knafli (2015). Storytelling with data, JOHN WILEY & SONS.

Anexo II - Gestão da Qualidade I

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão da Qualidade I

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Quality Management I

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

9.4.1.3. Duração:
semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
60TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Cristina Pina de Almeida (60 – TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos conceptuais e estruturantes no âmbito da gestão da qualidade,
nomeadamente: 
a) Distinguir as fases da evolução do pensamento no que concerne à qualidade e seus principais teorizadores;
b) Identificar e aplicar conceitos e princípios fundamentais da qualidade; 
c) Identificar o modelo do sistema português da qualidade, seus principais atores e responsabilidades;
d) Enumerar o impacto da qualidade no domínio dos sistemas, produtos e serviços; 
e) Identificar formas de materialização da qualidade nas organizações (perspetivas da conformidade e excelência e de projeto);
f) Evidenciar os contributos da qualidade para a consolidação estratégica e operacional dos modelos de negócio;
g) Identificar e usar sistemas de informação de suporte ao sistema de gestão da qualidade;
h) Especificar o papel do profissional no âmbito da qualidade e os comportamentos a adotar no campo da ética e deontologia profissional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course (UC) aims to provide students with conceptual and structuring knowledge in the field of quality management, namely:
a) Distinguish the phases of the evolution of thought concerning quality and its main theorists;
b) Identify and apply fundamental concepts and principles of quality;
c) Identify the Portuguese quality system model, its main actors and responsibilities;
(d) list the impact of quality on systems, products and services;
e) Identify ways to materialize quality in organizations (compliance and excellence and design perspectives);
f) To highlight the quality contributions to the strategic and operational consolidation of business models;
g) Identify and use information systems to support the quality management system;
h) Specify the professional's role in quality and the behaviors to be adopted in the field of professional ethics and deontology.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Teoria da Qualidade;
- Evolução da teoria;
- Teorizadores;
- Conceitos fundamentais e princípios da qualidade (ISO 9000 e outros referenciais).
2. Sistema Português da Qualidade;
- Subsistemas normalização, metrologia e qualificação;
- Atores e responsabilidades.
3. Gestão da qualidade aplicada
- sistemas, produtos e serviços;
- introdução à abordagem para a conformidade (normas);
- introdução à abordagem para e excelência (modelos);
- introdução à abordagem por projeto (melhoria e reengenharia).
4. Sistemas de informação de suporte à gestão da qualidade;
- Módulos da qualidade integrados em ERP
- Aplicações de suporte ao sistema de gestão qualidade; 
5. O Profissional da qualidade e a ética e deontologia Profissional
- Funções, autoridades e responsabilidades;
- Competências técnicas e comportamentais;
- Comportamentos e boas práticas profissionais.

9.4.5. Syllabus:
1. Quality theory;
- Evolution of theory;
- Theorizers;
- Fundamental concepts and quality principles (ISO 9000 and other references).
2. Portuguese Quality System;
- Standardization, metrology and qualification subsystems;
- Actors and responsibilities.
3. Quality management applied
- systems, products and services;
- introduction to the compliance approach (standards);
- Introduction to excellence approach (models);
- Introduction to the project approach (improvement and reengineering).
4. Quality management support information systems;
- Quality modules integrated in ERP
- Quality management support applications;
5. Professional Quality and Professional Ethics and Deontology
- Roles, authorities and responsibilities;
- Technical and behavioral skills;
- Behaviors and good professional practices.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos associados ao capítulo 1 pretende contribuir para o cumprimento dos objetivos enunciados em a) e b). O capítulo 2 encontra-se
associado ao objetivo c). O capítulo 3 suporta o cumprimento dos objetivos enunciados em d) e) e f). o capítulo 4 está associado ao objetivo g) Por
fim os conteúdos associados ao capítulo 5 pretendem cumprir o objetivo h).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents associated with chapter 1 are intended to contribute to the fulfillment of the objectives stated in a) and b). Chapter 2 is associated with
objective c). Chapter 3 supports the accomplishment of the purposes stated in d) e) and f). Chapter 4 is associated with objective g) Finally, the
contents associated with Chapter 5 are intended to fulfill objective h).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com casos práticos. Os
estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de
caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades. 
A avaliação incluirá vários momentos de avaliação, materializados por trabalhos práticos individuais e em grupo, provas de avaliação e testes.
Avaliação preferencial é contínua, considerando a realização de 3 testes (20% por cada um) e a realização de 2 trabalhos (20% por cada um). Está
ainda prevista a avaliação por exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: The theoretical contents of the course will be exposed through illustrated classes whenever possible with practical cases. Students
will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing
relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

The assessment will include various assessment moments, materialized by individual and group practical work, assessments and tests. Preferred
assessment is continuous, considering the accomplishment of 3 tests (20% for each) and the achievement of 2 tasks (20% for each). Assessment
by final exam is still planned.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na unidade curricular de Gestão da Qualidade I são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os objetivos previstos e fomentar a
motivação dos estudantes e o desenvolvimento das suas competências, nomeadamente:

A discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em grupo com a partilha dos resultados com a turma serão
utilizados para favorecer o cumprimento dos objetivos a), b), c) e g).

Complementarmente será favorecido a realização de trabalhos individuais e em grupo com partilha dos resultados para concretização dos objetivos
a), b), d), e), f) e h.



Por fim, o recurso a casos de estudo servirá para consolidação dos objetivos d), f), e) e g).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In Quality Management I course, various pedagogical techniques are adopted to achieve the intended objectives and to foster student motivation and
the development of their competences, namely:

The discussion of the topics covered and the resolution of exercises individually and in group with the sharing of results with the class will be used to
promote the achievement of objectives a), b), c) and g).

Besides, individual and group work will be favored, sharing results to achieve objectives a), b), d), e), f) and h.

Finally, the use of case studies will serve to consolidate objectives d), f), e) and g).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Pires, A. (2016). Sistemas de Gestão da Qualidade. Edições Silabo: Lisboa.
Pinto, A., Soares, I. (2018). Sistemas de gestão da qualidade . Edições Silabo: Lisboa.
Peters, T. & Watterman (1982). R. In Search of Excellence (Harper & Row, Publishers Inc. USA.

Norma NP EN ISO 9000 – Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário, IPQ.
Norma NP EN ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos, IPQ.

Anexo II - Gestão da Qualidade II

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Gestão da Qualidade II

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Quality Management II

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

9.4.1.3. Duração:
Semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel da Silva Oliveira (60 – TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos subordinados à abordagem de conformidade
decorrente da implementação de sistema de gestão da qualidade: 
a) Definir e aplicar devidamente os conceitos e princípios de sistema de gestão da qualidade; 
b) Aplicar os requisitos da norma ISO 9001 e a evidência objetiva necessária para mostrar a conformidade e eficácia do Sistema de Gestão da
Qualidade;
c) Aplicar a metodologia de implementação de sistema de gestão da qualidade e identificar os diferentes riscos associados.
d) Enumerar e identificar os intervenientes e as diferentes fases do processo de certificação do SGQ;
e) Identificar e aplicar diferentes estratégias para a consolidação e melhoria continua do sistema de gestão da qualidade.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course (UC) aims to provide students with theoretical and practical knowledge subordinated to the compliance approach resulting from the
implementation of quality management system:
(a) define and properly apply the concepts and principles of quality management system;



(b) apply the requirements of ISO 9001 and the objective evidence necessary to show compliance and effectiveness of the Quality Management
System;
c) Apply the implementation methodology of quality management system and identify the different associated risks.
d) List and define the actors and the various stages of the QMS certification process;
e) Identify and apply different strategies for the consolidation and continuous improvement of the quality management system.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Sistema de gestão da qualidade – fundamentos e vocabulário:
- Conceitos 
- Princípios e sua aplicação;
2. Sistema de gestão da qualidade – requisitos:
- Requisitos ISO 9001;
- Evidências;
- Introdução às normas de suporte à implementação do sistema de gestão.
3. Implementação de sistema de gestão da qualidade:
-Linhas de orientação para a implementação de um SGQ (ISO/TS 9002);
- Linhas de orientação para documentação de um SGQ (ISO/TR 10012)
- Barreiras e constrangimentos de implementação;
- Introdução à abordagem por projeto
4. Processo de certificação ISO 9001:
- Entidades acreditadas;
- Preparação da certificação;
- Processo de certificação;
- A certificação ISO 9001 no contexto internacional.
5. Sistema de gestão da qualidade – melhoria contínua:
- Linhas de orientação ISO 9004;
- Introdução à integração com outros sistemas de gestão;
- Introdução aos modelos e ferramentas de melhoria.

9.4.5. Syllabus:
1. Quality management system - fundamentals and vocabulary:
- Concepts
- Principles and their application;
2. Quality management system - requirements:
- ISO 9001 requirements;
- Evidence;
- Introduction to management system implementation standards.
3. Quality management system implementation:
-Guidance lines for the implementation of a QMS (ISO / TS 9002);
- Guidelines for documentation of a QMS (ISO / TR 10012)
- Implementation barriers and constraints;
- Introduction to the project approach
4. ISO 9001 certification process:
- accredited entities;
- Preparation of certification;
- Certification process;
- ISO 9001 certification in the international context.
5. Quality management system - continuous improvement:
- ISO 9004 guidelines;
- Integration with other management systems;
- Introduction to models and improvement tools.5. Sistema de gestão da qualidade – melhoria contínua:

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos associados ao capítulo 1 pretende contribuir para o cumprimento dos objetivos enunciados em a). O capítulo 2 encontra-se associado
ao objetivo b). O capítulo 3 suporta o cumprimento dos objetivos enunciados em c). o capítulo 4 está associado ao objetivo d) Por fim os conteúdos
associados ao capítulo 5 pretendem cumprir o objetivo e).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents associated with chapter 1 intend to contribute to the fulfillment of the objectives stated in a). Chapter 2 is related to objective b).
Chapter 3 supports the achievement of the purposes stated in c). Chapter 4 is associated with Objective d) Finally, the contents related to Chapter 5
are intended to fulfill Objective e).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com casos práticos. Os
estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de
caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades. 
Avaliação inclui vários momentos de avaliação, materializados por trabalhos práticos, individuais e em grupo, outras provas e testes de avaliação.
Avaliação preferencial é contínua, considerando a realização de 2 testes (20% por cada um) e a realização de 3 trabalhos (20% por cada um). Está
ainda prevista a avaliação por exame final.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: The theoretical contents of the course will be exposed through illustrated classes whenever possible with practical cases. Students
will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing
relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

The assessment will include various assessment moments, materialized by individual and group practical work, assessments and tests. Preferred
assessment is continuous, considering the accomplishment of 3 tests (20% for each) and the achievement of 2 tasks (20% for each). Assessment
by final exam is still planned.



9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na unidade curricular de Gestão da Qualidade II são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os objetivos previstos e fomentar a
motivação dos estudantes e o desenvolvimento das suas competências, nomeadamente:

A discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em grupo com a partilha dos resultados com a turma serão
utilizados para favorecer o cumprimento dos objetivos a), b), c).

Complementarmente será favorecido a realização de trabalhos individuais e em grupo com partilha dos resultados para concretização dos objetivos
a), b), c) e e).

Por fim, o recurso a casos de estudo servirá para consolidação dos objetivos b), c), d) e e).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In the Quality Management II unit, various pedagogical techniques are adopted to achieve the intended objectives and to foster student motivation
and the development of their competences, namely:

The discussion of the topics covered and the resolution of exercises individually and in group with the sharing of results with the class will be used to
promote the achievement of objectives a), b), c).

Besides, individual and group work will be favored, sharing results to achieve objectives a), b), c) and e).

Finally, the use of case studies will serve to consolidate objectives b), c), d) and e).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
APCER (2015). Guia do utilizador ISO 9001:2015. APCER: Lisboa.
Pinto, A (2017). ISO 9001:2015 - Guia Prático. Lidel - Edições Técnicas, Lda: Lisboa.
Pires, A. (2016). Sistemas de Gestão da Qualidade. Edições Silabo: Lisboa.
Pinto, A., Soares, I. (2018). Sistemas de gestão da qualidade . Edições Silabo: Lisboa.
Peters, T. & Watterman (1982). R. In Search of Excellence (Harper & Row, Publishers Inc. USA.

Norma NP EN ISO 9000 – Sistemas de gestão da qualidade. Fundamentos e vocabulário, IPQ.
Norma NP EN ISO 9001 – Sistemas de gestão da qualidade. Requisitos, IPQ.
Norma ISO/TS 9002 - Quality management systems – Guidelines for the application of ISO 9001:2015, ISO.
Norma ISO/TR 10012 – Guidelines for quality management system documentation, ISSO.
Norma NP EN ISO 9004 – Sistema de gestão da qualidade. Linhas de orientação para obter sucesso sustentado, IPQ.

Anexo II - Fontes de Informação para a Qualidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Fontes de Informação para a Qualidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Information Sources for Quality Management

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

9.4.1.3. Duração:
162

9.4.1.4. Horas de trabalho:
(60 TP)

9.4.1.5. Horas de contacto:
(60 TP)

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Maria Cristina Gonçalves Guardado – 60 h

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
Maria Cristina Gonçalves Guardado – 60 h



9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
No final desta unidade curricular o estudante:
a) Identifica e carateriza as principais fontes de informação no domínio da Gestão da Qualidade;
b) Reconhece as diferentes modalidades de acesso à informação especializada e técnica e aplica as estratégias adequadas à sua recuperação;
c) Utiliza diferentes recursos tecnológicos para localizar, obter e armazenar informação especializada e técnica;
d) Analisa, avalia, seleciona e utiliza informação especializada e técnica, aplicando técnicas e normas adequadas a contextos profissionais e
académicos;
e) Reconhece e aplica as questões éticas relativas ao uso de informação em contexto profissional e académico.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
By the end of this course the student:
a) identify and characterize relevant sources of information in the field of Quality Management;
b) recognize different types of access to specialized and technical information and apply appropriate strategies for their recovery;
c) uses different technological resources to locate, acquire and store specialized and technical information;
d) analyses, evaluates, selects and uses specialized and technical information, applying suitable techniques and standards to professional and
academic contexts;
e) Recognizes and applies some ethical issues regarding the use of information in a professional and academic context.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. As fontes de informação:
1.1. Conceito, tipologias e características das fontes de informação;
1.2. As organizações e as fontes de informação;
1.3. As fontes informação e as novas tecnologias;
1.4. Os usos das diferentes fontes de informação.
2. A pesquisa de informação no domínio da Gestão da Qualidade:
2.1. A delimitação de uma pesquisa;
2.2. Localização, avaliação e seleção da informação.
3. Utilização e representação da informação: ferramentas, normas e procedimentos.
4. Questões éticas no uso de informação.

9.4.5. Syllabus:
1. The sources of information:
1.1. Concept, typologies and characteristics of information sources;
1.2. Organizations and their sources of information;
1.3. Information sources and new technologies;
1.4. The uses of different sources of information.
2. The search for information in the field of Quality Management:
2.1. The delimitation of a research;
2.2. Location, evaluation and selection of information.
3. Use and representation of information: tools, standards and procedures.
4. Ethical issues in the use of information.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Pretende-se com esta UC iniciar os estudantes no conhecimento das fontes de informação na área da Gestão da Qualidade e familiarizá-los com as
modalidades de pesquisa, consulta e utilização dessas mesmas fontes.
Para tal, o percurso de aprendizagem proposto inicia-se com a reflexão em torno das várias tipologias de fontes de informação, suas caraterísticas,
evolução e usos, dando cumprimento aos objetivos a) e b). O tópico 2 dos conteúdos programáticos contribui para que os estudantes localizem e
recuperem os diferentes recursos informativos (objetivo c) e procedam à sua avaliação e seleção (objetivo d). O tópico 3, permite aos estudantes
adquirirem competências ao nível da utilização e representação da informação, dando também cumprimento ao objetivo d). O quinto objetivo (e))
cumpre-se com o tópico 4.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
This course aims to introduce students into the knowledge of sources of information in the area of Quality Management and familiarize them with the
modalities of research, consultation and use of these same sources.
To this end, the proposed learning path begins with reflection on the various types of information sources, their characteristics, evolution and uses,
fulfilling objectives a) and b). Topic 2 of the syllabus helps students find and retrieve different information resources (objective c) and execute their
evaluation and selection (objective d). Topic 3 allows students to acquire skills in the use and representation of information, while also fulfilling
objective d). Objective 5 (e) is met with topic 4.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
A natureza teórico-prática da UC possibilitará a alternância entre momentos expositivos e práticos. A apresentação dos conteúdos e sua
contextualização será acompanhada pela realização de exercícios, apelando à participação dos estudantes.
Os métodos de ensino serão: expositivos – apresentação dos quadros teóricos de referência; participativos – realização de exercícios de aplicação
e a resolução de casos práticos; e ativos – execução de trabalhos individuais e/ou grupo e envolvendo pesquisa e trabalho autónomo.
O tipo de avaliação preferencial será a avaliação discreta, constituída por 2 provas escritas (20% cada) e 2 trabalhos de aplicação (30% cada) que
podem ser desenvolvidos em agregação de competências com outras UC – ex. Gestão da Qualidade II, que fornece o contexto da área de formação
dos estudantes, e Comunicação Técnica, que trabalha a documentação técnica e profissional.
Os instrumentos e ponderações serão especificados, a cada ano letivo, no dossier da UC.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
The theoretical and practical nature of this course will enable the switching between expository and practical moments. The presentation of the
contents and their contextualization will be accompanied by exercises and appealing to the students' participation.
Teaching methods will be: expository - presentation of theoretical frames of reference; participatory - conducting exercises and solving practical
cases; and assets - execution of individual and/or group work and involving research and autonomous work.
The preferred type of assessment will be discrete assessment, consisting of 2 written tests (20% each) and 2 assignments (30% each) that can be
developed in aggregation of competences with other courses - e.g. Quality Management II, which provides the context of the students training area,



and Technical Communication, which works on technical and professional documentation.
The instruments and weights will be specified each school year in the UC dossier.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
A unidade curricular está pensada no sentido de levar os alunos a pesquisarem, identificarem, avaliarem e utilizarem informação específica do
domínio da Gestão da Qualidade. Neste sentido, e para dar cumprimento aos objetivos de aprendizagem, de caráter eminentemente prático, a
metodologia a adotar permitirá a articulação entre as dimensões teórica e prática, recorrendo-se ao método expositivo, combinado com métodos
participativos e métodos ativos. Pretende-se, assim, que os estudantes sejam parte ativa das atividades em contexto de aula.

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
The course is designed to lead students to research, identify, evaluate and use specific information for the field of Quality Management. In this sense,
and in order to fulfill the learning objectives, which are eminently practical, the methodology to be adopted will allow the articulation between the
theoretical and practical dimensions, using the expository method, combined with participative and active methods. Thus, it is intended that students
be an active part of activities in the classroom context.

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Campello, B., & Caldeira, P.T. (Org.) (2008). Introdução às fontes de informação. (2.ª ed.) Belo Horizonte: Autêntica.
Cordón Garcia, J.A, Alonso Arévalo, J, Gómez Díaz, R. , & López Lucas, J. (2016). Las nuevas fuentes de información: información y búsqueda
documental en el contexto de la Web 2.0. (3.ª ed. rev, corr. y aum) Madrid: Ediciones Pirámide.
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia ; Instituto de Tecnologia do Paraná (1993). Guia de fontes de informação sobre gestão e
tecnologia da qualidade. Brasília: OBICT
López-Carreño, R. (2017). Fuentes de información: guía básica y nueva clasificación. Barcelona: Editorial UOC.
Sherman, C., & Price, G. (2007). The invisible web: uncovering information sources search engines can't see. Medford: Information Today.

Anexo II - Comunicação Técnica

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Comunicação Técnica

9.4.1.1. Title of curricular unit:
<no answer>

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

9.4.1.3. Duração:
162

9.4.1.4. Horas de trabalho:
60 TP

9.4.1.5. Horas de contacto:
60 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
<sem resposta>

9.4.1.7. Observations:
<no answer>

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Sílvia Isabel do Rosário Ribeiro (60 - TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Globalmente, pretende-se que, no final desta UC, o estudante seja capaz de compreender, analisar e produzir, com adequação gráfico-formal e
linguístico-discursiva, textos, escritos e orais, associados ao quotidiano de um profissional com atuação na área da Gestão da Qualidade.
Especificamente, no final desta UC, o estudante:
a) identifica especificidades próprias da comunicação técnica e aplica-as em processos de interpretação, produção e revisão documentais;
b) analisa e interpreta textos técnicos e profissionais diversos, selecionando a informação mais relevante; 
c) planifica e elabora, com correção linguístico-discursiva e estrutural, documentos adequados a múltiplas exigências próprias da área da Gestão
da Qualidade;
d) Prepara e realiza apresentações orais de cariz científico e/ou profissional.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:



In general, at the end of this curricular unit, students are expected to understand, analyse and produce texts (orally and in writing) that are formally,
graphically and linguistically accurate, in particular, in the professional area of Quality Management. At the end of this curricular unit, students should
be able to:
a) To identify specific characteristics of technical communication and to apply them in text production and document review;
b) To analyse and interpret several technical texts, selecting the most relevant information;
c) To plan and produce, with linguistic-discursive and structural correction, texts that are suitable for the multiple requirements proper to the quality
management area;
d) To enhance the preparation and production of scientific and/or professional oral presentations.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. A comunicação técnica: contextualização.
1.1. Noções de comunicação e de comunicação técnica.
1.2. Características próprias da comunicação técnica.
1.3. Etapas na preparação da comunicação técnica.
1.4. Estratégias linguístico-discursivas na preparação da comunicação técnica.

2. Documentação técnica: da análise à redação.
2.1. Documentos normativos e regulamentares (normas, regulamentos, decretos-lei, procedimentos, estatutos, instruções...).
2.2. Manuais.
2.3. Pareceres.
2.4. Fichas técnicas.
2.5. Outros documentos aplicados ao contexto profissional.

3. Apresentações orais.

9.4.5. Syllabus:
1. Technical communication: context.
1.1. Basics in communication and technical communication.
1.2. Specific characteristics of technical communication.
1.3. Stages in the preparation of technical communication.
1.4. Linguistic and discursive strategies in the preparation of technical communication. 

2. Technical documents: from analysis to production.
2.1. Normative and regulatory documents (norms, regulations, decree-law, procedures, statutes…).
2.2. Reports. 
2.3. Manuals.
2.4. Product Datasheets.
2.5 Other documents applied to the professional context.

3. Oral Presentations.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
A abordagem do ponto 1. do programa contribui diretamente para o desenvolvimento das competências associadas aos objetivos definidos em (a) e
(b) e, indiretamente, para os objetivos (c) e (d).
A consecução do objetivo elencado em (c) decorre do trabalho associado aos pontos 2 e 3. do programa e o ponto 3 permite a consecução do
objetivo (d), garantindo a produção de enunciados escritos e orais, associados ao quotidiano de um profissional com atuação na área da Gestão da
Qualidade.

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The approach of point 1. of the syllabus will contribute to the development of skills related to the objectives defined in (a), (b) and Indirectly to (c). The
achievement of the objective listed in (c) flows from the work related to point 2 and 3. of the syllabus, guaranteeing the production of texts, orally and
in writing, in particular, in the professional area of Quality Management.

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Privilegia-se uma metodologia de ensino ancorada na exploração autónoma, embora orientada, de documentos autênticos de uso diário no
quotidiano de um profissional que atue na área da Gestão da Qualidade. De forma mais concreta, incentiva-se o contacto dos alunos com
documentação técnica diversificada, propondo-se exercícios tão próximos da realidade profissional quanto possível. 

Os elementos de avaliação (2 testes escritos - 35% + 35% + trabalho-prático - 30%) caracterizam-se pela adoção do mesmo tipo de metodologias,
dando-se primazia à resolução de problemas práticos e realistas.

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
A teaching methodology anchored in the autonomous exploration, although oriented, of authentic documents will be privileged. More concretely, it
encourages the contact of the students with diverse technical documentation, proposing exercises, as close as possible to the professional reality.

The assessment elements (written exams and practical work) are characterized by the adoption of the same type of methodologies, giving primacy
to the resolution of practical and realistic problems.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Nesta UC privilegiam-se atividades que fomentem o trabalho autónomo (embora orientado) do aluno, partindo-se sempre da análise de documentos
autênticos. Esta opção contribui para que os alunos desenvolvam, de forma sólida, as competências associadas aos objetivos delineados, seja ao
nível da análise e compreensão/interpretação (objetivos (a e b)), seja ao nível da produção (objetivo (c)) de comunicações de cariz técnico, escritas
e/ou orais (objetivos c e d).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In this UC activities that promote student’s autonomous although oriented work will be privileged, always starting from the analysis of authentic
documents. This option also helps students to develop, in a solid way, the skills associated with the set objectives, either at the analysis level of



technical documents (objectives (a) and (b)) or at its production level (objective (c)). The adoption of the above mentioned methodologies will allow
the students to identify and solve recurring problems when using Portuguese language by working with authentic texts. This will contribute to meet
the objective set in (d).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Alred, G., Brusaw, C. & Oliu, W. (2015). Handbook of Technical Writing (11.ª ed.). Boston/Nova Ioque, Bedford/St. Martins.
Antunes, M. (2011). Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade. Lisboa: Edições Sílabo.
Caldeira, P. (2008). Regras e Concepção para a Escrita Científica. Lisboa: CLIMEPSI Editores.
Lannon, J. & Gurak, L. (2016). Technical Communication (14.ª ed.). Nova Iorque: Pearson.
Madeira, A., & Abreu, M. (2004). Comunicar em Ciência: como redigir e apresentar trabalhos científicos. Lisboa: Escolar Editora.
Markel, M. (2014). Technical Communication (11.ª ed). Boston/ Nova Iorque: Bedford/St. Martins.
Mehler, A. & Romary, L. (eds.) (2012). Handbook of Technical Writing. Berlin/Boston: Mouton de Gruyter
Montolio, E. (Dir.) (2014). Manual de Escritura Académica y Profesional (vols I e II). Madrid: Ariel
Peres, J., & Móia, T. (2003). Áreas Críticas da Língua Portuguesa. Lisboa: Editorial Caminho
Richard, J. (2012). Communication technique et scientifique. Anjou: Éditions CEC

Anexo II - Modelos da Qualidade

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Modelos da Qualidade

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Quality Models

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

9.4.1.3. Duração:
Semestre

9.4.1.4. Horas de trabalho:
50 TP

9.4.1.5. Horas de contacto:
50 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Paula Maria da Costa Vieira Neto (60 – TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos subordinados à abordagem da excelência e
melhoria decorrente da implementação de modelos:

a) Compreender os diferentes modelos indutores da eficácia e eficiência operacional das organizações 
b) Identificar, de acordo com as vantagens e desvantagens, o modelo adequado a implementar de acordo com o contexto organizacional da
organização e os constrangimentos a tratar;
c) Aplicar os diferentes modelos. 

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course aims to provide students with theoretical and practical knowledge subordinated to the approach to excellence and improvement
resulting from the implementation of models:

a) Understand the different models that induce the effectiveness and operational efficiency of organizations
b) Identify, according to the advantages and disadvantages, the appropriate model to implement according to the organizational context of the
organization and the constraints to be addressed;
c) Apply the different models.

9.4.5. Conteúdos programáticos:
1. Modelos de excelência organizacional
- Gerais: Malcom Baldrige, - Demin Prize, - European Foundation for Quality Management, BEX Sustainable Business Excellence Framework; PEX –



SPQ;
- Administração Pública: Common Assessment Framework;
- Serviços Sociais: EQUASS - European Quality in Social Services;
- Saúde: King’s Fund Health Quality Service, Joint Commission e Agência de Calidad Sanitária Andalucía.

2. Modelos de excelência operacional
- 5S;
- Kaizen system;
- Lean management; 
- Seis Sigma.

3. Modelos de gestão estratégica e operacional
- Gestão por objetivos: Balanced Scorecard e Dashboards operacionais;
- Gestão de clientes: European Customer Satisfaction Index;
- Gestão da inovação e criatividade: Design thinking;
- Gestão de processos: business process management.

9.4.5. Syllabus:
1. Models of organizational excellence
- General: Malcolm Baldrige, - Demin Prize, - European Foundation for Quality Management, BEX Sustainable Business Excellence Framework; PEX -
SPQ;
- Public Administration: Common Assessment Framework;
- Social Services: EQUASS - European Quality in Social Services;
- Health: King´s Fund Health Quality Service, Joint Commission and Sanitary Health Agency.

2. Models of operational excellence
- 5S;
- Kaizen system;
- Lean management;
- Six Sigma.

3. Strategic and operational management models
- Management by Objectives: Balanced Scorecard and Operational Dashboards;
- Customer Management: European Customer Satisfaction Index;
- Innovation and creativity management: Design thinking;
- Process Management: business process management.

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos associados aos capítulos 1,2, e 3 pretendem contribuir, per si, para o cumprimento dos objetivos enunciados em a), b) e c).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents associated with chapters 1,2 and 3 are intended to contribute per se to the objectives set out in a), b) and c).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com casos práticos. Os
estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de
caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades. 
Avaliação contínua: A avaliação inclui 5 momentos de avaliação, materializados por 3 trabalhos práticos individuais e em grupo (20% cada) e 2
provas de avaliação (20% cada).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: The theoretical contents of the course will be exposed through illustrated classes whenever possible with practical cases. Students
will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing
relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.

The assessment will include various assessment moments, materialized by individual and group practical work, assessments and tests. Preferred
assessment is continuous, considering the accomplishment of 3 tests (20% for each) and the achievement of 2 tasks (20% for each). Assessment
by final exam is still planned.

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na unidade curricular de Modelos da qualidade ão são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os objetivos previstos e fomentar a
motivação dos estudantes e o desenvolvimento das suas competências, nomeadamente:

A discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em grupo com a partilha dos resultados com a turma serão
utilizados para favorecer o cumprimento dos objetivos enunciado em b).

Complementarmente será favorecido a realização de trabalhos individuais e em grupo com partilha dos resultados para concretização dos objetivos
a) e c).

Por fim, o recurso a casos de estudo servirá para consolidação dos objetivos a) b) e c).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.
In Quality Models unit, various pedagogical techniques are adopted to achieve the intended objectives and to foster the motivation of the students
and the development of their competences, namely:

The discussion of the topics covered and the resolution of exercises individually and in group with the sharing of results with the class will be used to
promote the achievement of the objectives set out in b).



Besides, individual and group work will be favored, sharing results to achieve objectives a) and c).

Finally, the use of case studies will serve to consolidate objectives a) b) and c).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Coimbra, E (2018). Kaizen: Uma Estratégia de Melhoria, Crescimento e Rentabilidade. Kaizen Institute.
Eckes, G. (2001). A revolução Seis Sigma. Editora Campus.
Lasrado, Flevy (et al.), (2018). Achieving Sustainable Business Excellence. Palgrave Macmillan.
Oakland, J (2014). Total Quality Management and Operational Excellence. 4th Edition Routledge. London.
Peters, T. & Watterman (1982). R. In Search of Excellence (Harper & Row, Publishers Inc. USA.
Pinto, J. (2014). Pnesamento Lean. Lidel.

Modelo European Foundation for Quality Management, Associação Portuguesa da Qualidade.
Modelo PEX-SPQ, Intituto Português da Qualidade.
Modelo Common Assessment Framework. Direção Geral da Administração e Emprego Público.
Modelo EQUASS, European Platform for Rehabilitation, Associação Portuguesa da Qualidade.
Modelo King’s Fund Health Quality Service, King’s Fund Health Quality Service.
Modelo Joint Comission, Joint Comission International.

Anexo II - Normas e Sistemas de Gestão

9.4.1.1. Designação da unidade curricular:
Normas e Sistemas de Gestão

9.4.1.1. Title of curricular unit:
Management Standards and Systems

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

9.4.1.3. Duração:
Semestral

9.4.1.4. Horas de trabalho:
162

9.4.1.5. Horas de contacto:
50 TP

9.4.1.6. ECTS:
6

9.4.1.7. Observações:
N/A

9.4.1.7. Observations:
N/A

9.4.2. Docente responsável e respetiva carga lectiva na unidade curricular (preencher o nome completo):
Jorge Miguel da Silva Oliveira (60 – TP)

9.4.3. Outros docentes e respetivas cargas lectivas na unidade curricular:
N/A

9.4.4. Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes):
Esta unidade curricular (UC) tem como objetivo dotar os alunos de conhecimentos teóricos e práticos subordinados à abordagem de conformidade
decorrente da implementação de sistemas de gestão e outras normas específicas: 
a) Enumerar e aplicar diferentes linhas orientadoras de apoio à implementação da gestão da qualidade;
b) Interpretar e aplicar os diferentes requisitos dos diferentes sistemas de gestão;
c) Identificar práticas passíveis de evidenciar a conformidade com o sistema;
d) Identificar oportunidades de integração dos diferentes sistemas.

9.4.4. Learning outcomes of the curricular unit:
This course (UC) aims to provide students with theoretical and practical knowledge subordinated to the compliance approach resulting from the
implementation of management systems and other specific standards:
a) enumerate and apply different guidelines for supporting the implementation of quality management;
b) interpret and apply the different requirements of the different management systems;
c) Identify practices that can demonstrate compliance with the system;
d) Identify opportunities for integration of different systems.



9.4.5. Conteúdos programáticos:
A. Normas 
1. Gestão da qualidade - normas de suporte (ISO 10001; ISO 10002; ISO 10004; I SO 10005; ISO 10012; ISO 10014);
2. Gestão de Riscos - requisitos (ISO 31000);
3.Gestão da continuidade do negócio (ISO 22301)
4. Ética nas organizações (NP 4460).

B. Normas - sistemas de gestão
1. Estrutura de alto nível das normas de sistemas de gestão ISO
2. Sistema de Gestão da Qualidade na Indústria Automóvel (IATF 16949); 
3. Sistema de gestão da investigação, desenvolvimento e inovação (NP 4457 / ISO 56002);
4 Tecnologias de Informação Gestão de Serviços Parte 1: Requisitos do sistema de gestão de serviços (ISO 20000)
5. Sistema de gestão de recursos humanos (NP 4427);
6. Sistema de gestão de segurança alimentar (ISO 22000)
7. Sistema de gestão de segurança da informação (ISO 27001)
8. Sistema de gestão da manutenção (NP4483);
9. Sistema de gestão de responsabilidade social (NP 4469)
10. Sistema de gestão de energia (ISO 50001)
11. Sistema de gestão de respostas sociais (NP 4543).

9.4.5. Syllabus:
A. Norms
1. Quality Management - Supporting Standards ISO 10001; ISO 10002; ISO 10004; ISO 10005; ISO 10012; ISO 10014);
2. Risk Management - Requirements (ISO 31000);
3. Business Continuity Management (ISO 22301)
4. Ethics in organizations (NP 4460).

B. Standards - Management Systems
1. High level structure of ISO management system standards
2. Quality Management System in the Automotive Industry (IATF 16949);
3. Research, development and innovation management system (NP 4457 / ISO 56002);
4 Information Technologies Service Management Part 1: Service Management System Requirements (ISO 20000)
5. Human resource management system (NP 4427);
6. Food Safety Management System (ISO 22000)
7. Information Security Management System (ISO 27001)
8. Maintenance Management System (NP4483);
9. Social Responsibility Management System (NP 4469)
10. Power Management System (ISO 50001)
11. Social Response Management System (NP 4543).

9.4.6. Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular
Os conteúdos associados à secção A1 pretende contribuir para o cumprimento dos objetivos enunciados em a). 
Os restantes conteúdos servem para materializar os objetivos enunciados em b), c) e d).

9.4.6. Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit's learning objectives.
The contents associated with section A1 are intended to contribute to the fulfilment of the objectives stated in a).
The remaining contents serve to materialize the objectives stated in b), c) and d).

9.4.7. Metodologias de ensino (avaliação incluída):
Metodologia: Os conteúdos teóricos da unidade curricular serão expostos através de aulas ilustradas sempre que possível com casos práticos. Os
estudantes serão motivados para aplicar as competências adquiridas através de atividades práticas, incluindo a análise e discussão de estudos de
caso e exercícios. A partilha de experiências profissionais relevantes será encorajada ao longo destas atividades. 
Avaliação contínua: A avaliação inclui 5 momentos de avaliação, materializados por 2 trabalhos práticos individuais e em grupo (20% cada) e 3
provas de avaliação (20% cada).

9.4.7. Teaching methodologies (including evaluation):
Methodology: The theoretical contents of the course will be exposed through illustrated classes whenever possible with practical cases. Students
will be motivated to apply skills acquired through hands-on activities, including the analysis and discussion of case studies and exercises. Sharing
relevant work experiences will be encouraged throughout these activities.
Continuous assessment: The assessment includes 5 assessment moments, materialized by 2 individual and group practical assignments (20%
each) and 3 assessment tests (20% each).

9.4.8. Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular.
Na unidade curricular de Normas e Sistemas de Gestão são adotadas várias técnicas pedagógicas para alcançar os objetivos previstos e fomentar
a motivação dos estudantes e o desenvolvimento das suas competências, nomeadamente:

A discussão dos temas abordados e com a resolução de exercícios individualmente e em grupo com a partilha dos resultados com a turma serão
utilizados para favorecer o cumprimento do objetivos enunciado em a).

Complementarmente será favorecido a realização de trabalhos individuais e em grupo com partilha dos resultados para concretização dos objetivos
b), c) e d).

Por fim, o recurso a casos de estudo servirá para consolidação dos objetivos b), c), e d).

9.4.8. Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes.



In the Course of Standards and Management Systems, various pedagogical techniques are adopted to achieve the intended objectives and to foster
student motivation and the development of their competences, namely:

The discussion of the topics covered and the resolution of exercises individually and in group with the sharing of results with the class will be used to
promote the achievement of the objectives stated in a).

In addition, individual and group work will be favored, sharing results to achieve objectives b), c) and d).

Finally, the use of case studies will serve to consolidate objectives b), c), and d).

9.4.9. Bibliografia de consulta/existência obrigatória:
Linhas de orientação:
Norma NP ISO 10001 relativas aos códigos de conduta das organizações
Norma NP ISO 10002 para a gestão das reclamações
Norma NP ISO 10004 para monitorização e medição
Norma NP ISO 10005 para planos da qualidade
Norma NP ISO 10014 para obtenção de benefícios financeiros e económicos

Gestão de
Norma NP ISO 10012 sistemas de medição. 
Norma NP ISO 31000 Riscos
Norma NP 4535 Projetos

Sistemas de gestão de:
Norma NP ISO 22301 continuidade de negócio
Norma IATF 16949 Qualidade na Indústria Automóvel
Normas NP 4457 e NP ISO 56002 investigação, desenvolvimento e inovação
Norma NP 4427 recursos humanos
Norma NP ISO 22000 segurança alimentar
Norma NP ISO 27001 segurança da informação
Norma NP 4483 manutenção
Norma NP 4469 responsabilidade social
Norma NP ISO 50001 energia
Norma NP 4543 respostas sociais.

Norma NP 4239 Bases para identificação dos custos da qualidade
Norma NP 4460 Ética nas organizações
Norma NP ISO 20000 Tecnologias de Informação. Gestão de Serviços

9.5. Fichas curriculares de docente

Anexo III

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

9.5.2. Ficha curricular de docente:
<sem resposta>


